
A identidade de Galicia é inseparable da indentidade europea.
Galicia é parte da cultura de Europa, dende as raíces prerromanas
ás novas formas e razóns do século XXI, pasando polo Camiño
de Santiago ou a tradición democrática dos séculos XIX e XX.
Así o definiron os nosos devanceiros, moi principalmente os
pais da patria: a Galicia nación de Castelao, Vicente Risco,
Florentino López Cuevillas, Villar Ponte, Xaime Quintanilla,
Lois Tobío, Plácido Castro, Otero Pedrayo... que procuraron
nos camiños europeos o recoñecemento da propia identidade:
democrática, culta, solidaria, humanística...
No quincuaxésimo aniversario da sinatura dos Tratados de
Roma (1957) e na lembranza da Declaración Schuman (1950),
velaquí unha viaxe polas estrelas da Nova Europa.



Nas letras contemporáneas, o mito artúrico e a Materia
de Bretaña terá unha vizosa funcionalidade nas letras

galegas. ‘Doutrina e ritual da moi nobre orde galega do
Sancto Graal’ (1923), de Vicente Risco; ‘Na noite

estrelecida’ (1926), de Ramón Cabanillas, ‘Merlín e
familia’ (1955), de Álvaro Cunqueiro, etc. A xeira artúrica

continuou na nosa narrativa en autores como
Xosé Luís Méndez Ferrín, Carlos González Reigosa, Darío

Xohán Cabana e outros.

Vén despois a terra dos galegos, pasados
os lindeiros de León e os portos dos

montes Irago e Cebreiro. É terra vizosa,
con ríos, praderías, extraordinarios
campos de maceiras, bos froitos e

cristalinas fontes, pero de poucas cidades,
vilas e terras de labor. […] Os galegos

son o pobo que máis se asemella á nosa
nación gala, entre os demais pobos de

España, se non fose porque son moi
iracundos e litixiosos. Códice Calixtino

Fenicios e tartesos percorrían
os mares occidentais en busca
do estaño que precisaban para
a elaboración do bronce. No
século IV a. C., Rufo Festo
Avieno fala das antigas
expedicións en busca das
Casitérides, illas de localización
difusa, no occidente atlántico.
A Avieno tamén debemos a
información duns novos
poboadores —“saefes”— que
se superporían a outro anterior,
“oestrimnios”, máis antigos.
Esta noticia dos “saefes” vén
sendo interpretada como a
única referencia escrita da
chegada dos pobos célticos a
Galicia en varias ondas a partir
do século IX aC.

Galicia existe porque foi
romana. Antes dos

romanos este territorio era
un fervedoiro de ‘populi’
diversos. A romanización
de Galicia supón a entrada

nun sistema de vida e
nunha organización política

ampla, de dimensións
mundiais para o momento.
Os indubidables avances

asociados á presenza
romana están na cerna do

triunfo rápido e intenso
dos partidarios da

romanización. Ao lado de
episodios lidos en clave

heroica pola literatura
romántica, como o do

monte Medulio, existe a
seguridade de que en

moitos lugares se
propiciaron acordos entre
as autoridades romanas e
as indíxenas por medio de

‘tabulae hospitalis’, que
recollían pactos de

hospitalidade, en realidade
de aceptación e integración

no novo mundo.

Memoria de pedras e ouro
A historia naceu, como nace o sol, en Oriente. O
Paleolítico, do que tan pouco sabemos, iníciase nas
terras do leste de África e pasa a Europa, hai centos de
miles de anos. O neolítico, a produción dos alimentos
e a sedentarización, acougar nun lugar, comezou nas
terras do Tigris, Éufrates e Nilo hai uns dez mil anos.

Nós, romanos de Galicia…

Dous galegos, Hidacio da Limia, bispo de Chaves, e Paulo
Orosio, bispo de Braga, relatan, dende diferentes puntos
de vista, o asentamento dos suevos en Galicia a partir do
ano 408, nunha época na que o cristianismo xa se espallara
entre a poboación grazas, en parte, á actividade do herexe
e mártir Prisciliano, a quen combateron. Ambos
historiadores, xunto coa monxa Exeria, visitaron nos
séculos IV-V o norte de África e Terra Santa e alicerzaron
fondas as raigañas do cristianismo galego. Son estes tres,
dous homes e unha muller, os primeiros galegos que
toman a palabra para falar de nós.

Roma denominounos,
colectivamente, co nome dun
pequeno pobo do sur de Ourense:
os ‘gallaeci’. A civilización romana
deixounos importantes vestixios
arqueolóxicos asociados á produción
de ouro e a vías de comunicación
(pontes, murallas, acampamentos,
faros...) trouxéronnos tamén o
alfabeto, a palabra escrita e a
posibilidade de viaxar por un mundo
coñecido e seguro. Da súa man
entramos como protagonistas
directos na Historia.

O mito artúrico en Galicia
A primeira constancia que se ten do
personaxe de Arturo vén da man do
monxe e historiador galés Nennius,
arredor do ano 826 d. C., en
‘Historias dos bretóns’, onde narra
unha ducia de batallas contra os
bárbaros (anglos, saxóns...) dun rei
ao que sitúa entre fins do século V
e comezos do VI. Século e medio
despois, o mito rexorde na cronoloxía
británica ‘Anais cambrianos’, de
autor anónimo. Xa no século XII, o
monxe William de Malmesbury
menciona "o guerreiro Arturo", e en
1139, Geoffrey de Monmouth,
cóengo no colexio protouniversitario
de Saint George, Oxford, e autor de
‘Historia Regum Britanniae’, é o
primeiro que recrea a mocidade de
Artur relacionándoo co seu protector
e amigo, o mago Merlín.

Baseada en materiais lendarios e de
carácter procelta, pronormanda e
antisaxona, produciuse a fixación
literaria dunha serie de temas e
personaxes marabillosos (os heroes,
as aventuras, o misterio, as armas, o
graal), que levou logo a Chrétien de
Troyes a escribir as obras coñecidas
como “Materia de Bretaña”, entre elas
‘Li Conte del Graal’.

Novas obras en prosa proseguiron a saga dos cabaleiros á procura
do misterio do Graal, entre elas ‘La Quête du Graal’, traducida
á lingua galego-portuguesa no século XV co título ‘A demanda
do Sancto Graal’. Dende mediados do século XIII, a orixinal Materia
de Bretaña comeza a xermolar en todas as literaturas nacionais
europeas, aparecendo así, entre outras, a ‘Mort d’Arthur’ de Malory,
o ‘Parzival’ de Von Eschenbach e unha ‘Suite du Merlin’
galego-portuguesa.

O Camiño de Santiago
e a arte románicaDende que, segundo a lenda, a

comezos do século IX un ermitán
descubrira o sartego do apóstolo
Santiago en Galicia, milleiros de

persoas víronse impulsadas a
dirixirse a el para renderlle culto,

procurar a súa intercesión, a
expiación dos seus pecados, a

curación dos seus males ou por
simple desexo de aventura. Así foi

como Compostela se converteu
nun dos grandes centros de

peregrinaxe do mundo, a carón de
Roma e da Terra Santa.

A toda Europa chegou a nova da
existencia dun lugar remoto,

próximo á “fin da terra”, onde do
ceo manaban remedios contra a

peste, a pobreza e o medo a
condenarse eternamente. No

século XI a fe converteuse nun
tormento e a salvación nun

pesadelo, o que explica o
florecemento deste camiño

espiritual.

O Camiño constituíuse
nunha poderosa vía de
intercambio de
influencias e síntese
cultural. Os froitos máis
vizosos desa relación
son o esplendor da arte
románica europea (de
Cluny a Compostela) e o
florecemento da lírica
galego-portuguesa.
Trobadores e xograres
son quen de crear un
dos cancioneiros máis
fermosos de Occidente.

No ano 1135 era tanta a
importancia do Camiño que
un francés, Aimeric Picaud,
redactou unha ‘Guía do
peregrino’, parte do ‘Liber
Sancti Iacobi’ ou ‘Códice
calixtino’, onde describe cada
unha das etapas, as reliquias
a venerar e os perigos da
viaxe. Entre os moitos
peregrinos egrexios que
chegaron a Compostela xa no
ano 1137 acode o duque de
Aquitania, que morre de gozo
perante a imaxe do apóstolo,
como ben lembra o
“Romance de don Gaiferos”.

A tradición atribúe a
Carlomagno a liberación da

tumba do apóstolo Santiago,
que se supoñía daquela en

poder do islam. A orde
relixiosa de Cluny converteu o

Camiño nun proxecto
estratéxico para cohesionar
Europa arredor da idea da
Cristiandade. O arcebispo
Xelmírez pacta en Roma a
grandeza de Compostela.

En lingua galega recóllense tamén
algunhas das grandes tradicións
occidentais da novela, xénero que
está a nacer nesta época: ‘A Crónica
troiana’, redactada en Betanzos no
século XIV; ‘A demanda do Santo
Grial’, ‘O libro de Merlín’; ‘Os
miragres de Santiago’... xunto con
obras de carácter xurídico (‘Libro
das Sete Partidas’) ou histórico
(‘Crónica de Santa María de Iria’;
‘General Historia’; ‘Crónica galega
de 1404’, etc..)

Unha lingua europea,
de reis e poetas
Quero eu en maneira
de proençal...

A medida que se vai
fragmentando o vello latín para
dar lugar ás linguas romances
na Europa da Alta Idade Media,
o alfabeto vaise adaptando ás
novas linguas para que estas

teñan tamén unha forma
escrita. De forma natural

prodúcese o relevo entre o latín
e o galego, o castelán, o

catalán, o italiano, as linguas
francesas d’oil e d’oc, e mesmo

linguas non latinas, como o
inglés ou o gaélico.

Do mesmo xeito que existe unha
unidade social e cultural baseada
na organización do sistema feudal
e na transcendencia da relixión
cristiá, que se ve reflectida na arte
románica e gótica, é recoñecible
unha unidade cultural no mundo da
creación literaria.

A lírica galega medieval agroma nun
delta de influencias foráneas e vellas
tradicións. Ás formas de dicir
antigas, máis enxebres —cantigas
de amigo—, xúntanse nos séculos
XII e XIII novas formas de influencia
provenzal —cantigas de amor,
pastorelas, etc…—, producindo unha
das grandes literaturas da época.
Chegaron a nós agrupadas en catro
grandes cancioneiros: ‘Cancioneiro
de Ajuda’, ‘Cancioneiro da Biblioteca
Nacional de Lisboa’, ‘Cancioneiro
da Vaticana’ e as ‘Cantigas de Santa
María’.

Entre algo máis de 150
trobadores e xograres que

utilizaron a nosa lingua, once
proceden doutros reinos da

península, tres son occitanos
(Rimbaut de Vaqueiras, Arnaut

Catalán e Picandon) e un
xenovés (Bonifacio Calvo).

Trobar en galego era cousa de
Galicia e Portugal, pero tamén
das cortes de León e de Toledo.

Mesmo existen varias
composicións con xogos de
linguas, onde se mesturan

galego-portugués, latín,
occitano ou francés.

A posición de Galicia, a metade de
camiño entre o Mediterráneo e o
norte de Europa, sitúaa entrambos
os dous mundos, nun papel de
relación que só coñecemos de forma
difusa e que se vai aclarando a
medida que avance o tempo. O
Dolmen de Dombate, os menhires
como a Lapa de Gargantáns e os
petroglifos de Campo Lameiro, teñen
as súas correspondencias noutras
fisterras atlánticas como Carnac
(Bretaña) Stonehenge (Inglaterra) ou
Newgrange (Irlanda).
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Poetas occitanos.
Poetas galego-portugueses

� Achados paleolíticos de Budiño.
    Salceda de Caselas (26000-18000 a.C.)
� Guerreiro castrexo

Pezas de ouro pertencentes á idade
de bronce e a cultura castrexa �

Dolmen de Dombate �
Castro de Santa Tegra, A Guarda �

Muralla de Lugo �

Torre de Hércules �

� Mosaico romano de Lugo co deus Oceáno e animais mariños
� Moeda do século IV coa figura da esposa
     do emperador Teodosio, nado en Galicia, e a súa muller

Os bispos Martiño Dumiense
André de Iria e Lucrecio acompañan ó rei suevo

Teodomiro. século VII �

O manuscrito Soberanas. A versión
galego-portuguesa da Suite du Merlin �

Catedral de Santiago. Fachada de Praterías �

� Fragmento do Códice Calixtino: Carlomagno,
  saíndo de Aquistrán cara Compostela
� Imaxe de Santiago sedente. Talla en madeira
  policromada. Baixo Rin. 1500

Páxinas das Cantigas de Santa María �
Páxina da Crónica Troiana �

Galahaz a Rei Artur
cingue a miragrosa
espada, Rei Artur a

Galahaz sobre do seu
peito abraza, e, queda

quediñamente, a
tremer, rubindo a

escada, nun ardor de
saudade acesa

a mística chaga…
‘Na noite estrelecida’ (R. Cabanillas)

� División política da Europa no século XI

� Merlín e Arturo. Histoire de Merlin. Século XIV

� Gravado de Alfred Kappes para The Boy’s King Arthur. 1880



Os camiños
do mar a Europa

Luces de Galicia

Paréceme que estas terras sofren dunha grave enfermidade económica, con
sintomas moi evidentes logo dunha rápida observación. Esta consiste nunha
progresiva escasez de recursos adecuados para motivar e manter o desenvolvemento
regular das forzas vitais do pais.
Inácio F. Silveira da Mota, ‘Viagems na Galliza’, 1889

Quéixanse aquí moito dun construtor francés que
fixo quince barcos de liña despois da paz. O oficial
que me acompañaba díxome que eses barcos
estaban feitos con moi malos principios; que,
como se di en termos marítimos, eran ‘crauk’, e
que as baterías da última ponte estaban abertas
 demasiado baixas; esas queixas vense a miúdo
renovadas  contra o señor Gautier, e ó principio
foron imputadas ao carácter e á envexa; pero,
finalmente foron motivo de atención por parte do
goberno […]
William Dalrymple, ‘Travels through Spain and Portugal’, 1774. Carta desde Ferrol.

A partir do século XIII, coa
incorporación da maior parte

do sur da península Ibérica aos
reinos de Portugal, Castela ou
Aragón, rexorden con forza os
intercambios comerciais entre

a Europa mediterránea e a
Europa atlántica. Galicia está

na encrucillada. Pontevedra
orientouse sobre todo ao

comercio con Sevilla e Lisboa.
Na cidade andaluza chegou a
haber un peirao propio: Cal dos

galegos.
A Coruña e os portos de Lugo
orientáronse cara ao comercio

cantábrico e ás relacións
comerciais con Francia,

Flandres e Inglaterra, e mesmo
coas cidades da Hansa báltica.
Viños, ámbar, tecidos, peixe,

sal, madeiras…

O escudo de Galicia parece ser unha invención
inglesa. Nacido da confusión entre Galice —en
lingua anglonormanda o nome do noso país— e
Calice —o obxecto relixioso— a primeira
representación do noso escudo aparece nun armorial
inglés, o Seagers Roll, coetáneo das Cantigas de
Santa María. Os primeiros escudos de Galicia
aparecen nas cidades de Betanzos, A Coruña, Noia
e Santiago de Compostela a finais do século XV.

O mar nunca foi unha barreira
senón unha posibilidade de

contactos sempre intensos. En
1210 o bispo de Dublín creou
un hospital para os peregrinos
que agardaban o embarque a

Santiago de Compostela.
Posteriormente, Galicia serviu
de refuxio aos bispos e nobres

irlandeses durante as
persecucións relixiosas, sobre
todo no reinado de Isabel I de

Inglaterra (1533-1603). Centos
de exiliados entraron pola

Coruña e Ferrol. Santiago de
Compostela foi asento dun dos
catro Colexios de Irlandeses que

houbo en España. Baixo a
advocación de san Patricio,

asentábase na rúa Nova e foi
fundado polo xesuíta

Tomás White nos primeiros anos
do século XVII. Mantivo a

actividade ata 1770.
A vinculación atlántica e europea
de Galicia rastréxase na biografía
dun dos galegos máis influentes
da época, Diego Sarmiento de

Acuña, conde de Gondomar,
eficacísimo embaixador en

Inglaterra entre 1613 e 1622.

Galicia non foi allea á
Ilustración, un movemento de

renovación de ideas
caracterizado polo racionalismo,
apoloxía do valor e da eficacia
da razón que percorre a Europa
do século XVIII. O pensamento

ilustrado galego estivo
representado por unha serie de
persoas que se preocuparon de
intentar arranxar os problemas
do país, na agricultura, no mar,

no comercio, na industria, e
tamén na cultura. Serán estes
ilustrados os que comecen a

descubrir a identidade particular
de Galicia. Un deles foi o padre

Sarmiento, primeiro
comentarista das ‘Cantigas de

Santa María’ e da
documentación medieval,

cultivador do galego nestes
séculos escuros e iniciador da

ciencia etimolóxica e da
conciencia lingüística.

Á marxe dos dous monxes bieitos, outros ilustrados galegos foron Pedro
Antonio Sánchez, José Cornide Saavedra e o ferrolán Lucas Labrada. Dende
sectores progresistas da sociedade civil e da Igrexa, constituíronse asociacións
promotoras dos avances como a Academia de Agricultura del Reino de Galicia
(1765) ou a Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago (1784) e
Lugo (1785). Este mesmo ano, xorde na Coruña o Real Consulado Marítimo
y Terrestre de La Coruña, uns anos despois da pragmática que permitía a
este porto comerciar coas colonias de América.
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s. XIII Andrés de Slagelse (Suecia)

s. XIV Bríxida de Vadstena (Suecia)

1456 Willian Wey e Andrew Boorde (Inglaterra)

1466 León de Rosmithal (Bohemia)

1492 Mártir de Arzendjian (bispo, Armenia)

1494 Ieorónimus Münzer (Alemaña)

1502 Antonio Lalaing, señor de Montigny (Francia)

1532 Don Edme de Salieu e Claude de Bronseval (Francia)

1539 Bartolomeu Fontana (Italia)

1611 Xacobe Sobieski (Polonia)

1669 Cosimo de Medicis (Florencia)

1673 Domenico Laffi (Italia)

1698 Sebastián Gatti (Italia)

1726 Guillaume Manier (Francia)

1774 William Dalrymple (Inglaterra)

1779 John Adams e John Quincy Adams (EEUU)

1795 Robert Southey (Inglaterra)

1827 Henry Herbert, Lord Carnavon (Inglaterra)

1806 Alexandre de Laborde (Francia)

1832 Richard Ford (Inglaterra)

1836 George Henry Barrow (Inglaterra)

1862 Charles de Davillier e Gustavo Doré (Francia)

1863 George E. Street (Inglaterra)

1886 Inácio Francisco Silveira da Mota (Portugal)

1909 Annette B. Meakin (Inglaterra)

1910 Catherine Gasquoine Hartley (Inglaterra)

1921 Ernest Hemingway (EEUU)

1922 Anselmo de Andrade (Portugal) e Aubrey Fitz Gerald Bell
(Inglaterra)

1927 Georgiana Goddard King (Estados Unidos de Norteamérica)

1930 Ruth M. Anderson (Estados Unidos de Norteamérica)

1950’s Nina Epton, Julio Cortázar, Graham Greene, …

Outros galegos con
poderosa presenza na
política da época foron
Pedro Fernández de
Castro, conde de Lemos e
marqués de Sarria, autor
de El búho gallego (1620),
vicerrei de Nápoles e
presidente do Consello de
Indias; Baltasar de Zúñiga,
da Casa de Monterrei,
conselleiro do arquiduque
de Austria e embaixador
en París e en Praga
durante o reinado de
Felipe III, e o seu fillo
Manuel de Acevedo e
Zúñiga, embaixador en
Roma, Grande de España
e Capitán Xeneral de
Nápoles.

Relatos de viaxeiros

O máis grande pensador do período
en España é, sen dúbida, o padre
Feijoo (1676-1764). A súa obra
enciclopédica, que inicia o xénero
do ensaio moderno, bebía das fontes
do pensamento europeo
directamente, con referencias a
Newton, Francis Bacon, os
franceses Montaigne, Descartes,
Bayle, ou os españois Pedro Mexía,
Luis Vives e outros.

Neste ambiente é
de salientar a
actividade de
Antonio Raimundo
Ibáñez, creador da
siderurxia de
Sargadelos,
primeira fundición
de ferro coado en
proceso continuo de
España así como
das vellas cerámicas
do mesmo lugar.

� Pedro Fernández de
Castro e Portugal (1576-
1622), conde de Lemos,
marqués de Sarria,
conde de Vilalba e de
Andrade
� Gravado de Virxilio
que recrea a chegada do
conde de Gondomar a
Plymouth

� Pontevedra a finais do século XIV.
     Acuarela de Rodríguez Muñíz

Escudo de Viveiro �

Escudo da Coruña �

Frei Martín Sarmiento � � Padre Benito Jerónimo Feijoo

� De esquerda á dereita:  Francisco de Castro,
     Pedro Antonio Sánchez e Xosé Cornide

� Antonio Raimundo Ibáñez
� Sargadelos nun gravado de 1851

� Pavillón de Galicia. Enciclopedia de D’Alembert e Diderot. S. XVIII



� Luís Seoane retratou unha tertulia na imprenta Nós.
   De esquerda a dereita: Tenreiro, Fernández del
   Riego, Brañas, Ánxel Casal e Álvaro de las Casas.

Galeguismo
e universalismo:

A invención do corpo do Apóstolo
—¿Prisciliano ou Santiago?— fixo da nosa
Terra un centro de universalidade. Nos
camiños que conducían a Galicia crúzanse
as culturas do mundo antigo e fórmase
a unidade espiritual de Occidente. Por
estes camiños entra Europa en España.
Ao mesmo tempo xorde unha poderosa
cultura galega, que adquire independencia
e vida propia. Velaí a arte románica,
culminando no Pórtico da Gloria, e velaí
a poesía lírica, culminando no
‘Cancioneiro da Vaticana’.
As artes da construción callaron en Galicia
no estilo románico, que perdurou por
enriba do gótico, deica enlazarse co
barroco. O gótico, por ser unha arte
lóxica, non puido aclimatarse no noso
país, pero do barroco fixemos, pode
dicirse, un “estilo nacional”. Porque
tendes de saber que hai un “barroco
galego” e que, neste estilo, creamos
exemplares que son fitos na historia da
arte. Castelao, ‘Sempre en Galiza’, 1944

Castelao compartiu co conxunto da xeración Nós
unha visión europea da historia e do mundo. Esa

visión plasmouse nunha serie de viaxes polo
continente: o primeiro deles en 1921, cando viaxa
por Francia (París), Bélxica (Bruxelas, Gante, Bruxas
e Anveres) e Alemaña (Berlín e Múnic) cunha bolsa
de nove meses facilitada pola Junta de Ampliación
de Estudios; non chegou a viaxar á Gran Bretaña

como tiña previsto inicialmente. Castelao resumiu
as súas impresións desta experiencia no ‘Diario
1921’, que se define como

unha longa reflexión sobre a
arte europea, a través das obras

vistas nos museos, igrexas e
catedrais, ao tempo que

descobre os novos movementos
das vangardas artísticas.

Reafírmase o noso autor na súa
idea de defensa dunha arte

popular, coas raíces no folclore,
e manifesta a súa distancia

coas vangardas do momento,
aínda que con simpatía polo

expresionismo alemán.

Arredor da revista ‘Nós’,
“Boletín mensual da cultura galega” (1920-
1936), vaise formar o grupo de intelectuais

máis relevante e vizoso de toda a historia
cultural galega contemporánea: a xeración

Nós. Lectores de poesía estranxeira, amigos
dos temas exóticos, de aparencia ‘dandy’ e
inconformista, como outros intelectuais da

Europa de entreguerras. Un dos seus
protagonistas, Vicente Risco, definiu a

evolución do grupo no ensaio autobiográfico
‘Nós, os inadaptados’ (1933) como a

andaina dun colectivo de escritores que
remata por volver a ollada cara a Galicia

despois dun longo peregrinar por culturas
estrañas cando se decatan de que “ser

diferentes é ser existentes”.

As bases ideolóxicas da
xeración Nós parten do

romanticismo e do
historicismo alemán na

definición dos pobos como
posuidores dunha cultura

propia, que se debe expresar
na vitalidade do seu espírito
nacional (‘Volkgeist’). Beben
profusamente da pegada da

cultura francesa e do
pensamento vitalista,

decadente e individualista de
autores como Huysmanns,

Bergson ou Maurice Barrès,
alén dos clásicos románticos.
Dende esa perspectiva foron

quen de introducirse no
coñecemento do mundo das

vangardas estéticas, como
demostran os exemplos de

Risco e de Manuel Antonio ou
o labor de Otero Pedrayo
como tradutor parcial do

‘Ulysses’ de James Joyce na
revista ‘Nós’, xa á altura do
ano 1926, e as numerosas

recensións da obra de autores
europeos na sección “Letras

de afora” da revista ‘Nós’.

‹Europa non ten pra nós ren que nos
adeprender. Somos Europa›,

traballamos no cerne europeo. Sen
definilo nin expresalo a Galicia
sempre desenvolveu o seu “leit

motiv” de ceibe estilo europeo. Pola
ceguedade de certas antinomias

históricas puido figurar Galicia
estraña á Europa. De feito, o

arredamento de Portugal e a política
castelán detiveron o íntimo progreso

galego e puxéronos unha máscara
de morte [...]. Ao igual que Galicia

non se pode explicar polos métodos
do materialismo histórico. ‹¿Será moi
aventurado predicir un novo estadio

no que a mente e a man dos
pobos céltigos señan a guía

da Europa renovada?›
Otero Pedrayo, ‘Morte e resurrección’, 1932

As viaxes
europeas
de Castelao

Risco en
o discurso da
Xeración Nós

�� Florentino López
Cuevillas, Parga Pondal,
Otero Pedrayo e Ánxel
Casal

Asamblea das
  Irmandades da Fala
en Monforte (1922).

  Entre outros
Castelao,

Losada Diéguez,
  Blanco Torres, Otero

Pedrayo, os irmáns
  Vilar Ponte, Noguerol

e Manuel Antonio. �

Vicente Risco cunha coroza �

� Rembrandt. Home con
helmo de ouro. s. XVII
� Emil Nolde. Danza
arredor do becerro de
ouro (1910)

� Franz Marc. Os pequenos
cabalos azuis (1911)

Otero Pedrayo vai dar a
súa versión desta viaxe
intelectual na súa novela
‘Arredor de si’ (1930),
onde Adrián Solovio
percorre media Europa
en procura dunha
resposta á pregunta
esencial de “¿quen son
eu?”. E a resposta é
retornar á Terra, volver
ao acougo espiritual e
ao compromiso moral co
propio país.

Pola súa banda, a póla do nacionalismo de máis fortes
raiceiras liberal-democráticas (Antón Villar Ponte, Luís
Peña Novo, Xohán V. Viqueira, etc.) defenden como
“Pangaleguismo” un modelo democrático e
modernizador, empeñado na loita pola paz no mundo
e o achegamento a Portugal, buscando na Europa dos
tempos da Gran Guerra os modelos das pequenas
nacionalidades asoballadas que puidesen servir de
exemplo na loita emancipatoria galega.

En 1929, cunha nova
axuda da Junta de

Ampliación de Estudios, viaxa
cara á Bretaña francesa a pintar e

estudar os cruceiros franceses, poucos
meses despois da morte do seu único fillo

Afonso Xesús, aos catorce anos. Castelao
logra así superar a depresión provocada por

este desgraciado suceso e reinicia así o seu
labor como escritor, debuxante e artista. Ese

esforzo creativo recóllese logo no volume ‘As cruces
de pedra na Bretaña’ (Seminario de Estudos Galegos,

1930). As seguintes andainas europeas de Castelao
prodúcense xa na Guerra Civil, en 1938, cando viaxa dende
Londres a Leningrado e Moscova, para logo visitar a Ucraína
Occidental e Acerbaixán, e logo en 1946 cando o líder
galeguista é designado ministro sen carteira do segundo
goberno do exilio de Giral, desprazándose de novo a París
para residir alí durante un ano atendendo as súas
responsabilidades políticas. En todo este longo período,
Castelao mantense firme no seu filofederalismo antiimperialista
e pensa que un sistema federal podería ter evitado tanto a
Guerra Civil española como a I Guerra Mundial. A convicción
dunha orixe celta do seu país reforzaba o seu nacionalismo
de arredada estirpe europea: “(Galicia) nin foi ibera nin foi
árabe e a súa individualidade xorde de fondos sempre activos
que a asimilan a Europa” (1944).

Nationalgalerie, Berlin.
[...] e vin os sonados

cabalos azuis e os tres corzos de
Fanz Marc.

Kaiser-Sriedrich-Museum
A carón de Rubens, Rembrand

sinala o outro polo do barroco:
a cara interior. A faciana, chea
de alma, do home, mergullada

na sombra, non modelada, senón
feita con luces máis e menos

escuras, semella que nela,
Rembrand non pintou a alma por
medio da forma corporal, senón
a alma directamente, e que da

expresión resultou a forma
corporal, sabia e alteirosa

En maio de 1930 Risco é pensionado
para estudar Etnografía e Folclore en
Alemaña. Viaxa en tren, dende a estación

de Ourense, o 14 dese mes, e
escribe as súas experiencias de
viaxe europeas primeiro nas
crónicas da revista ‘Nós’ (“Da
Alemaña”) e logo no volume
‘Mitteleuropa’ (Nós, 1934). O
escritor ourensán dá conta
detallada dos lugares por onde
viaxa —Hendaia, París, Colonia,
Bonn, Berlín— e expón, con
humor e carga satírica, as súas
impresións de viaxe: fala tanto
dos turistas como dos xeitos
de vestir, do marxismo como
do fascismo, da liberdade dos
costumes e da vulgarización do

freudismo no Berlín dos anos 30, do
mundo dos cafés e dos concertos
europeos, dos seus prexuízos ante os
xudeus ou da obra de Rabindranath
Tagore.

No pensamento de Vicente
Risco a reconstrución da

personalidade cultural de
Galicia aparece intimamente

vinculada á súa tese do
atlantismo como “fórmula da

era futura”. A defensa do
celtismo e dunha civilización

atlántica, que considera como
unha nova forma de

romanticismo, é ademais
negadora da civilización

mediterránea: ‹por que non
había de ser Galicia o centro
da nova civilización, por que
non había de estar na nosa

terra o omphalon da terra toda?›
Nese atlantismo dous países

teñen un papel esencial a
desenvolver a carón de Galicia:
Portugal, polas súas evidentes
connotacións de proximidade

lingüística e cultural, e a Irlanda
que nos anos 20 loitaba pola

conquista da súa independencia
contra os ingleses. Risco aposta

por unha Paneuropa ou gran
federación europea que

recoñeza os dereitos das
pequenas nacións que a

integren. Risco volverá da Alemaña moi
radicalizado nos seus

sentimentos católicos e un algo
asustado polo avance do

marximo en Europa, elementos
todos que condicionarán a súa

progresiva deriva cara a
posicións máis conservadoras
no galeguismo da II República
e que mesmo anuncian as súas
liñas políticas a partir de xullo

de 1936.

Mitteleuropa

tristeira arcana, vestida
dunha aparencia de carne
austera e distinta. ¡Cantas
cousas sabe, e con que nobre
obediencia ao sino leva este
home ese helmo, porque ten
que ser así, conservando
baixo do seu peso o arbitrio
de matinar caladamente para
contra si, sen desubrir o seu
pensamento! O helmo, o
esplendor frío e nobre do
metal é para comentado
polos técnicos. O fondo, a
sombra misteriora do “pardo
de taller” é para comentado
por Spengler. E a outra cousa.

Vicente Risco, ‘Mitteleuropa’. 1934

� Retrato de Lucas
Cranach por Castelao.
Diario 1921

Apunte do natural de R. Tagore,
por Vicente Risco.

Mitteleuropa (1934) �

Rubens. Dous sátiros. s. XVI �



Otero
Pedrayo:

Adrián
Solovio

«Arredor
de si»

A xeración Galaxia

Ramón Otero Pedrayo é o mellor
exemplo de intelectual galego que á

súa vez encarna os
grandes valores dun

intelectual europeo. A
idea dunha Galicia

europea está presente de
xeito constante en toda a

súa obra, tanto na
narrativa como nos

ensaios e no xornalismo.
Traduciu ao galego varios
capítulos do Ulysses de J.
Joyce e puxo a Europa no

centro das súas novelas
‘Arredor de si’ (1930), ‘A romeiría

de Xelmírez’ (1934) e ‘Fra Vernero’
(1934). Esta última obra, por

exemplo, é unha densa evocación
da Europa entre finais do século

XVIII e comezos do XIX, coa
presenza de personaxes como

Goethe, Hölderlin, Schelling, Hegel,
Kant, Hoffmann, Fichte, Mozart,

Voltaire, Rousseau, Chateaubriand,
Madame de Staël e Stendhal, entre

outros.

O pensamento de Plácido Castro

En Galicia, os que teñen un espírito
internacional e universalista son os
nacionalistas; o que defende unha
España unitaria é quen pretende
pechar as fronteiras a todo o
universal. [...] A verdadeira cohesión
é a que teñen as asociacións
voluntarias de pobos libres e non a
falsa unidade imposta por un
Goberno a rexións diversas.
Un galeguismo sensato non impedirá
que esteamos sempre en contacto
coa cultura europea, un contacto
máis íntimo que o que manteriamos
por medio das traducións das ideas
europeas que nos presentan os
pensadores madrileños.
A declaración galega [no Congreso
das Nacionalidades Europeas], feita
de maneira que reservase ao pobo
de Galicia a absoluta liberdade de
dispor dos seus propios destinos, fai
patente, así e todo, con enteira
claridade o espírito universalista do
nacionalismo galego, apartado de
todo separatismo posto que afirma
a nosa vontade de colaboración cos
outros pobos que habitan España e
de formar parte dunha Federación,
calquera que sexa a súa amplitude.
Federación hispánica, ibérica,
europea ou mundial, con todas se
declara compatible o nacionalismo
galego.

Plácido Castro
A xeración Galaxia

—ensaístas, poetas,
narradores, homes da cultura

galega— foi dende as súas
raíces esencialmente europea.

Renovou o compromiso de
diálogo cultural con Europa

que trinta anos antes
formulara a xeración Nós e

incardinou a idea europea no
labor de restauración cultural
do país. Nesa liña, a política
editorial de Galaxia apostou

pola normalización do idioma
galego traducindo obras de

autores europeos de gran
relevo, como a conferencia de

Heidegger ‘Da esencia da
verdade’, traducida ao galego

en 1956, despois de fortes
dificultades coa censura.

Antes aínda, en 1951, Galaxia
publicaba o ‘Cancioneiro da

poesía céltica’, do escritor
checo Jules Pokorny, traducido

ao galego por Celestino
Fernández de la Vega e

Ramón Piñeiro, traballo este
premiado no concurso de
traducións convocado por

Bibliófilos Gallegos.

A serodia chegada da radio a Galicia unida á
debilidade do movemento galeguista nas
primeiras décadas de século XX e o case

inmediato estalido da Guerra Civil,
imposibilitaron que se producise unha

incorporación normal da lingua galega á
programación das emisoras de

radio nos anos da II República. Así
pois, o primeiro programa estable

en lingua galega da historia da
radiodifusión terá que esperar ata

o ano 1947 en que saltará ás
ondas o ‘Galician Programm da

BBC’ de Londres. A historia é ben
fermosa. Un catalán —Josep

Manyé— e un galego —Alexandre
Reimúndez— coinciden, a

mediados dos anos 40 e como
exiliados, no Servizo Español da

BBC. Xuntos soñan a realización de
programas semanais nas “outras”

tres linguas de España, para que cataláns,
vascos e galegos manteñan viva a esperanza

de tempos mellores. A BBC, grazas ao
director da sección española, George Hills,

autoriza a súa emisión. O 14 de abril de
1947 sae ás ondas o primeiro programa en

galego cunha colaboración do xornalista
Felipe Fernández Armesto titulada “Relaciós

culturaes entre Inglaterra e Galicia”. Durante
dous anos estará só á fronte do programa

Alexandre Raimúndez procurando
colaboracións de ingleses amadores de

Galicia e xentes do interior, onde funcionan
como enlaces o ourensán Leuter

González Salgado e Francisco Fernández del
Riego, este desde Vigo.

A BBC e
os programas
en lingua
galega

Esta europeización de Galicia,
dende a perspectiva oteriana, é un
elemento substancial do seu
galeguismo, pois “a redención de
Galicia, co camiño estrelado de
Santiago coma referente, era
posible grazas a este vencello con
Europa”. Pero, como indica Ramón
Villares, non se trata, como no caso
español, dun debate intelectual
entre dous modelos: a Galicia
“arcaica” e vella fronte á Galicia
“moderna” e nova, porque os
homes de Nós nunca falaron das
dúas Galicias: o debate en Galicia
non era tanto sobre o camiño a
seguir, senón sobre o propio ser ou
non ser. O Adrián Solovio oteriano
(’Arredor de si’), despois de coñecer
a fondo a cultura europea, proclama
que só cando se decatou da súa
condición de galego se sentiu á vez
“europeo e planetario”.

e as Nacións Unidas

Plácido Castro �

Recepción na Coruña da embaixada británica �

Adrián, sentado na pequena
fonda do porto diante dun
vaso de branco espadeiro,
imaxinaba o futuro mapa
de Europa. As fronteiras
non eran liñas de aduanas
senón vitais zonas de
transición entre as
harmoniosas conciencias
 dos pobos. (...) Mellor
que Estado cada terra
era un ceibe conxunto
de municipios e ninguén
dominaba a ninguén.
R. Otero Pedrayo,
‘Arredor de si’ (1930).

Intelectual humanista, liberal e cosmopolita,
Plácido Castro simboliza moi ben as arelas de
universalidade do nacionalismo de preguerra.

Educado en Gran Bretaña, publicista e músico,
político e escritor, erudito e xornalista, tradutor e

profesor de inglés, astrónomo e librepensador,
ademais de ser a voz galega da BBC nas

emisións da cadea británica cando o franquismo
converteu en silencio a Galicia interior. Foi

coautor, con Lois Tobío e Delgado Gurriarán, das
traducións de ‘Poesía inglesa e francesa vertida ó

galego’ (Buenos Aires, 1949). A súa militancia
galeguista esténdese dende as Irmandades da

Fala ata o Partido Galeguista onde foi Secretario
de Relacións Internacionais e como tal

representou o galeguismo no IX Congreso das
Nacionalidades Europeas (CNE), presentando a

Galicia como unha nova nación europea no
concerto mundial. Este evento celebrouse no
hotel Savoy de Berna os días 16, 17 e 18 de

setembro de 1933 e o seu obxectivo fundamental
era a protección e defensa dos dereitos

elementais das minorías nacionais. A prensa
galeguista deu conta abondo do acontecemento,

nun momento en que a Galicia se lle negaba
aínda a autonomía.

Na súa intervención, lida primeiro en
galego e logo en inglés, Plácido Castro
afirmaba que Galicia era unha nación e
reivindicaba o dereito innegable do
pobo galego a dispoñer de si mesmo.
O documento foi acompañado dunha
memoria elaborada por Vicente Risco e
dun informe recollido polo periodista
estonio Edwald Ammende, Secretario
Xeral do Congreso, convidado por
Otero Pedrayo a visitar o noso país.
Tras o congreso, Plácido Castro
escribiu: “Calquera que sexa o réxime
político en que Galicia viva, a nosa
Terra, autónoma ou non, está xa
proclamada moralmente como unha
nación” (“Galicia, nacionalidad
europea”, ‘El Pueblo Gallego’, 10-X-
1933). O escritor galeguista residiría
posteriormente en Inglaterra, entre
1949 e 1955, e definiuse sempre como
un demócrata convencido e pacifista
que mesmo esixía reclamar as
responsabilidades dos políticos que
facían estoupar os conflitos armados.

O primeiro dos textos que chegan da Terra
será un de Otero Pedrayo —“Os feitizos do
outono”—. O programa durou un total de
nove anos e, con Otero, participaron tamén
intelectuais como Leandro Carré Alvarellos,

Fermín Bouza-Brei, Xosé Ramón
Fernández-Oxea (‘Ben-Cho-Shey’),
Florentino L. Cuevillas, Aquilino
Iglesia Alvariño, Ánxel Fole, Celso
Emilio Ferreiro, Ramón Piñeiro,
Pura Vázquez e un longo etcétera.
Plácido Castro del Río, exemplo de
xornalista galeguista, cosmopolita
e tradutor, súmase á organización e
locución dos programas, que
gañan en calidade, en 1949.
Dende alí prestan as súas voces os
ingleses Stephen Recket, Frederick
Fuller, e a escritora Nina Epton, así
como o musicólogo español

Eduardo Martínez Torner. Como voces
galegas, aparecería Rafael Dieste, profesor en
Cambridge daquela, e varias gravacións feitas
en viaxes a Galicia, por Nina Epton en 1953,
a Pura Vázquez e Celso Emilio Ferreiro, e por
George Hills en 1955 a Del Riego, Fermín
Bouza-Brei, Emilio e Xosé María Álvarez
Blazquez, Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia
Alvariño, Ramón González Alegre, Xosé Díaz
Jácome, Sebastián Martínez Risco. O 23 de
xaneiro de 1956, despois de 83 programas,
finaliza esta épica historia da nosa
comunicación.

O propio ‘piñeirismo’ ten sido
definido como o intento de suscitar

a galeguización efectiva da
sociedade galega mediante unha

actuación cultural en combinación
coa adopción dun federalismo

europeo sen limitacións, que tiña
as súas raiceiras

ideolóxicas no
federalismo humanista

cristián xurdido nos anos
30 (Mounier, ‘L’Esprit’,
Alexandre Marc, Denis

de Rougemont).

Este federalismo europeo, como
indican X. Beramendi e X. M.
Núñez Seixas, preconizaba unha
federación de “comunidades
básicas” culturais como estrutura
dunha futura Europa, partindo da
afirmación individualista da

liberdade humana. Nesa
liña os ‘piñeiristas’
(Ramón Lugrís, X. L.
Franco Grande, etc.)
defenderon a
organización parroquial
galega como a fórmula
máis plenamente acorde,
dende o secular
individualismo galego,
co “espíritu europeu”.

� Restos de embarcación tradicional de pesca en Irlanda, de estructura
emparentada con algunhas embarcacións similares en Galicia

� Viaxe a Roma de Xelmírez e mapa
da Europa política do seu tempo.
Século XII

� Acreditación de Scotland Yard como correspondente de prensa

Mariñeiros irlandeses arranxando as nasas. Foto de Plácido Castro.
Reportaxe publicada en El Pueblo Gallego, 1928 �

Asemblea fundacional de Galaxia. Santiago de Compostela, 1950

Alexandre Raimundez �

� Plácido Castro na BBC

� De esquerda a
dereita: Álvarez

Blázquez,
Xohán Ledo,

García-Sabell,
Soneira Maside,

F. del Riego e
Piñeiro coas súas

donas



O proceso de integración
europea chocou coas
resistencias lóxicas das
diferentes soberanías dos
Estados europeos. Houbo
que chegar a un grao de
compromiso entre estas
soberanías e a arelada
unión. Tratábase, pois, de
establecer certos ámbitos
de acción nos que os
Estados estivesen dispostos
a renunciar por propia
vontade a unha parte da
súa soberanía en beneficio
de entes supranacionais
que estarían por riba de
todos eles. Este foi o
chamado método
‘funcionalista’ de
integración ou ‘método
Monnet’ .

Nas fotos á marxe, de arriba a abaixo
e  de esquerda a dereita:
� Londres bombardeado na II Guerra
Mundial.
� Dous momentos de W. Churchill na
Haia en 1948.
� Potsdamer Platz, Berlín, 1945.
� Jean Monnet recibe o primeiro
lingote de aceiro europeo. Abril de
1953.
� Sesión do Comité das Rexións.
Bruxelas

A riqueza de Europa é a súa diversidade.
Diversidade de culturas, de tradicións, de

ideoloxías. Pero a peor tentación sería suprimilas
en lugar de asumilas nun equilibrio superior. Europa

debe contemplar a súa diversidade no seu
conxunto, darse unha unidade vital, para existir

por fin, e sen dúbida para permanecer e continuar
nun porvir digno do seu glorioso pasado.

B. Voyenne, Historia da idea europea

O 25 de marzo de 1957, coa firma
dos Tratados de Roma, dáse un paso
substancial nunha vella aspiración:

crear unha Europa unida na que
unha autoridade común dirixa o

destino das persoas e lles asegure
o futuro, mantendo á súa vez a

idiosincrasia de cada un dos pobos
que o integran. Iniciábase o longo

proceso que se denominou a
construción europea.
Os Tratados de Roma

foron un instrumento para a creación
de entes supranacionais con

personalidade propia, como a
Comunidade Económica Europea

(CEE) e a Comunidade Europea da
Enerxía Atómica (EURATOM). A

instauración destas entidades foi
decisiva para o establecemento dun
espazo económico común aos países
de Europa. Os países fundadores da

CEE e o EURATOM foron Francia,
Italia, Bélxica, Luxemburgo, Países

Baixos e a República Federal de
Alemaña, os mesmos que o 18 de

abril de 1951 formaran a
Comunidade Europea do Carbón e

do Aceiro (CECA).

O nacemento
da nova Europa

O espírito que impulsou aos
países asinantes dos Tratados
de Roma foi crear un organismo
continental e fomentar a
integración económica europea
instaurando un mercado común
que promovese o
desenvolvemento harmónico
das actividades económicas da
Comunidade, así como o
incremento do nivel de vida dos
seus pobos. O poder de impulso,
xestión, regulamentación e
control da Comunidade fíxose
residir en diversas institucións

A obra da construción europea
foi posible porque destacadas

personalidades de varias
nacionalidades estaban

convencidos, despois da II
Guerra Mundial, da necesidade
de impulsaren un proxecto de
integración para garantir a paz.
Logo da primeira Gran Guerra,

nos anos 20, xorde un
interesante movemento

paneuropeo con pioneiros como
o conde Richard N.

Coudenhove-Kalergi (1894-
1972), autor de ‘Paneuropa’ e
promotor da organización Pan-
Europa con sede en Viena, e o

avogado e político pacifista
Aristide Briand (1862-1932),
un dos fundadores do Partido
Socialista Francés e autor do

Memorándum Briand
presentado en 1929 ante a
Sociedade de Nacións. Este

documento fixaba xa a
necesidade dun Pacto a prol

dunha  ‘unión moral’ que
consagrase a solidariedade

entre os Estados europeos e
establecese unha Conferencia

Europea.

Nos anos 30 xorden propostas
federalistas de todo tipo, dende
o Personalismo Federalista de
Emmanuel Mounier (1905-
1950), en torno á revista
‘Esprit’, ás iniciativas británicas
de lord Davies ou ao fracasado
intento de Winston Churchill
(1874-1965), primeiro ministro
inglés que en 1940, que suxería
tamén unha unión franco-
británica.
Logo da II Guerra Mundial,
retómase o impulso dunha
unión europea. Neste
momento, Churchill propugna
a construcción dunha “especie
de Estados Unidos de Europa”,
aínda que a súa desaparición
da primeira liña política no
Reino Unido retraerá a súa idea
aos inicios do proceso. Cabe
salientar entre os chamados
“pais de Europa”, en primeiro
lugar, ao francés Jean Monnet
(1888-1979), promotor da
creación da Comunidade do
Carbón e do Aceiro (CECA) e
inspirador da idea plasmada
por Robert Schuman no seu
célebre discurso do 9 de maio
de 1950, coñecida como
Declaración Schuman.

Discurso de Aristide Briand,
diante da X Asemblea da
Sociedade de Nacións (5-IX-
1929):
Penso que entre os pobos
que están xeograficamente
agrupados, como os pobos
de Europa, debe existir unha
especie de lazo federal.
Estes pobos deben ter en
todo momento a
posibilidade de estar en
contacto, de discutir os seus
intereses, de tomar
resolucións comúns, de

establecer entre eles un lazo de solidariedade que lles
permita facer fronte, dado o caso, ás graves circunstancias
que puidesen orixinarse. Ese é o lazo, señores, que eu
querería esforzarme en establecer. Evidentemente, a
Asociación actuará sobre todo no terreo económico. É a
cuestión máis urxente; eu creo que se poden obter éxitos.
Pero estou seguro tamén de que dende o punto de vista
político e dende o punto de vista social, o lazo federal, sen
afectar á soberanía de cada nación que puidese formar
parte de tal asociación, pode ser beneficioso. Aristide Briand

Discurso de Winston Churchill
na Universidade de Zurich (19-IX-1946):
Quero falarlles hoxe sobre a traxedia de Europa [...]. Se
Europa se unise, compartindo a súa herdanza común, a
felicidade, a prosperidade e a gloria que gozarían os seus
tres ou catrocentos millóns de habitantes non tería límites.
E, non obstante, é dende Europa dende onde xurdiron e se
desenvolveron esa serie de horribles guerras nacionalistas,
orixinadas polas nacións teutonas, que coñecemos durante
este século XX. E cal é a situación á que foi reducida Europa?
[...] Malia todo, aínda hai un remedio que de adoptarse dun
xeito xeral e espontáneo, podería cambiar todo o panorama
como por ensalmo [...]. É volver  crear a familia europea,
ou polo menos todo o que se poida dela, e dotala dunha

estrutura baixo a cal se
poida vivir en paz,
seguridade e liberdade.
Temos que construír unha
especie de Estados Unidos
de Europa, e só deste xeito,
centos de millóns de
traballadores serán capaces
de recuperar as sinxelas
ledicias e esperanzas que
fan que valla a pena vivir a
vida. Winston Churchill

que evolucionaron ata as actuais:
Comisión europea Defende
os intereses da Unión no seu
conxunto
Parlamento europeo
Representa aos cidadáns da UE
e é elixido diractamente por eles.
Consello de Ministros
Representa ais Estados
membros.
Tribunal de Xustiza das
Comunidades Europeas Vela
polo cumprimento da
lexislación europea.

Dentro deste grupo inclúense
tamén o belga Paul-Henri Spaak
(1889-1972), o austríaco-
italiano Alcide de Gasperi
(1881-1954), o italiano Altiero
Spinelli e mais o alemán
Konrad Adenauer (1876-1967),
primeiro ministro da República
Federal de Alemaña, RFA.
España, cun réxime político en
absoluto homologable ás
democracias europeas, non
participou deste proceso de
Unión ata a recuperación das
liberdades democráticas. A
intelectualidade galega destes
anos, nomeadamente Ramón
Piñeiro e Domingo García
Sabell, estiveron fondamente
atraídos polo proceso de
construción de Europa. Desde
o exilio o coruñés ex-ministro
da República, Salvador de
Madariaga, concebiu e
promoveu iniciativas como
Colexio de Europa, un centro
de especialización académica
dentro dun espírito de
tolerancia.

�� Parlamento europeo de Estrasburgo    � Sinatura dos Tratados de Roma. 1957

� Jean Monnet e Paul H. Spaak
  � Aristide Briand

Charles de Gaulle con Jacqueline
Kennedy, esposa do presidente dos

EE. UU. John F. Kennedy. �
  Emmanuel Mounier �



Perante a Unión Europea
Castelao

2007: Bulgaria e Rumanía adhírense á Unión Europa: a
Europa dos vinte e sete, con  23 linguas oficiais. Eslovenia
adopta o Euro.

Cronoloxía
Velaí un tema que é forzoso encarar i enxuiciar baixo a luz da nosa vocación
universalista.
O federalismo volve a rexudir en Europa como a única maneira segura de
conquerir a paz dentro da liberdade.

Xa sabemos que as Federacións endexamais foron enxendradas por doutrinas
filosóficas, nin por especulacións metafísicas, nin tan siquera por ideias económicas,
senón por eisixencias concretas e imperiosas.

Si se quer evitar unha terceira guerra que culmiñe na disgregación atómica da
humanidade, non hai máis remedio que constituír, a toda présa, unha Europa
san, solidaria e renascida, frente a todo xénero de totalitarismos e contra o tráxico
afán de dividir o mundo en dous bandos estremos ao servizo de dous Estados
xigantes. O movimento federalista europeo nasceu como unha concepción
nidiamente política, anque agora se deixe enlordar por intreses económicos. A
federación dos Estados Europeos —según se dixo— sería o modelo e a etapa
primeira da Federación mundial: único modo de garantizar a paz dentro da
liberdade.

Poderiamos enumerar os tíduos que Galiza ten para merecer un posto de confianza
e de honor en calisquera empresa
federalista, xa non digamos hispana,
senón peninsular. Lembremos, somentes,
que tódalas orgaizacións políticas do
galeguismo recoñeceron este principio
básico: “Galiza, célula de Universalidade.
Antiimperialismo, antimilitarismo e
federalismo internacional”. Esto
concédenos un direito especial para opinar
encol dun tema que é propriamente
galego.

Os galeguistas —galeguistas de partido
ou sen partido— sentímonos ledos i
entusiasmados coa ideia de federar os
diversos pobos de Europa. [A Nosa Terra
460, IV-1948]

A paz mundial non pode salvagardarse sen uns esforzos creadores
equiparables aos perigos que a ameazan.

A contribución que unha Europa organizada e viva pode achegar á
civilización é indispensable para o mantemento dunhas relacións pacíficas.

Europa non se fará dunha vez nin nunha obra de conxunto: farase grazas
a realizacións concretas, que creen en primeiro lugar unha solidariedade
de feito. A agrupación das nacións europeas esixe que a oposición secular
entre Francia e Alemaña quede superada…

A posta en común das producións de carbón e de aceiro garantirá
inmediatamente a creación de bases comúns de desenvolvemento
económico, primeira etapa da federación europea, e cambiará o destino
desas rexións, que durante tanto tempo se dedicaron á fabricación de
armas, das que elas mesmas foron as primeiras vítimas.

A solidariedade de produción que así se cree poñerá de manifesto que
calquera guerra entre Francia e Alemaña non só resulta impensable,
senón materialmente imposible. A creación desa potente unidade de

produción, aberta a todos os países que desexen
participar nela, proporcionará a todos os países
aos que agrupe os elementos fundamentais da
produción industrial nas mesmas condicións e
sentará os alicerces reais da súa unificación
económica.

A devandita produción ofrecerase a todo o mundo
sen distinción nin exclusión, para contribuír ao
aumento do nivel de vida e ao progreso das obras
de paz…

Deste xeito, levarase a cabo a fusión de intereses
indispensables para a creación dunha comunidade
económica e introducirase o fermento dunha
comunidade máis ampla e máis profunda entre
países que durante tanto tempo se enfrontaron
en divisións sanguentas.

Declaración Schuman
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1950: 9 de maio, Robert Schuman realiza a súa
declaración no Quai d’Orsay (París).

1951: 18 de abril, asínase o Tratado de París
e constitución da Comunidade Europea do
Carbón e do Aceiro (CECA) cun período de

vixencia de 50 anos.

1952: 27 de maio, nace a Comunidade
Europea de Defensa (CED).

1955: 1 e 2 de xuño, Conferencia de Messina,
çpunto de partida para a redación dos Tratados de Roma.

1957: O 25 de marzo, asínanse os Tratados de
Roma. Nace a Comunidade Económica Europea
(CEE) e mais a Comunidade Europea da Enerxía

Atómica (EURATOM).
1965: Abril. Tratado de fusión dos executivos

das tres comunidades (CECA, CEE e
EURATOM). Creación dun Consello e unha

Comisión únicos.

1973: 1 de xaneiro, Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido
incorpóranse á Unión: a Europa dos nove.

1974: 9 e 10 de decembro, Cumio de París
e creación do Fondo de Desenvolvemento

Rexional (FEDER).

1979: Primeras eleccións directas ao Parlamento Europeo.

1981: Grecia incorpórase á unión: a Europa dos dez

1986: España e Portugal incorpóranse á Unión: a
Europa dos doce. Acta Única Europea.

1990: Reunifícase a República Democrática
Alemana, RDA ou Alemaña do Leste, coa
República Federal Alemana e pasa a estar in-
cluída na Unión.

1992: Asínase en Maastrich o Tratado de Unión Europea,
integración política cunha cidadanía europea.

1 de xaneiro, Austria, Finlandia e Suecia incorpóranse
á Unión: a Europa dos quince. Entra en vigor o , co
que desaparecen as fronteiras interiores na Unión.

1999: Adopción do Euro.

2002: Circulación dos billetes e moedas de euro
en doce países de la Unión Europea.

2003: Entra en vigor o Tratado de Niza.

2004: Incorporación na Unión Europea de Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia,
Malta e Chipre: a Europa dos vinte e cinco.
Asínase en Roma o Tratado da Constitución Europea. Ratificado
en dezaoito países, rexeitado en dous e pendente de decisión
noutros sete.

2005: Inícianse negociacións para a adhesión de Turquía.

O INVENTOR
DA NOVA EUROPA
Europa era un espazo
xeográfico conflitivo, dos Urais
a Irlanda, de Xibraltar ao Cabo
Norte. Tamén era un espazo
cultural, onde algúns pobos
pequenos —gregos,
albaneses, fineses— convivían
con catro grandes familias de
nacións —latinos, xermanos,
eslavos, celtas...—. Pero a idea
moderna e efectiva de
construír, progresivamente, un
espazo político onde traballar
xuntos e resolver os conflitos,
foi proposta oficialmente por
primeira vez por Robert
Schuman.

9 de maio:
Día de Europa
Robert Schuman
Europe magister egregius

Os intentos anteriores de unificacións
pola expansión dunha potencia —Francia
ou Alemaña— acabaron sempre en
fracaso e sangue. Despois da durísima
lección da II Guerra Mundial era preciso
procurar un xeito de construír un futuro
común que acollese toda Europa baixo a
mesma bandeira e impedise, por
sempre, novas guerras. Robert Schuman
foi a persoa provindencial que sempre
viviu nesa encrucillada física de Europa
que é a fronteira de Francia, Alemaña e
Luxemburgo. Nado neste ducado, o 29
de xuño de 1886, era fillo dun francés de
fala moselana —xermánica— que se
trasladara a Luxemburgo cando a
anexión da Lorena por parte do II Reich
(1870-1918), pero que nunca renunciou
á nova nacionalidade. A nai de Schuman
era luxemburguesa de orixe, así que el,
dende a infancia, movíase entre estas
tres patrias familiares, entendendo as
fronteiras máis como pontes que como
barreiras.

Estudou en Luxemburgo, Metz e en varias
universidades alemás e estivo en
actividade plena como avogado e político
católico toda a súa dilatada vida pública.
Participou como administrativista en todas
as comisións técnicas de Alsacia e Lorena
dende o ano 1910, con fidelidade ao
estado francés e á cultura xermánica.
Coincidindo co quinto aniversario da
finalización da II Guerra Mundial, o día 9
de maio de 1950, presentou diante de
douscentos xornalistas acreditados no
Quai d’Orsay, na súa condición de ministro
francés de Asuntos Exteriores, a proposta
oficial de creación dunha Comunidade do
Carbón e do Aceiro para superar as
históricas diferenzas entre Francia e
Alemaña, articular as súas economías e
crear espazos de paz común abertos a
outros estados. Por ser considerada esta
declaración, o punto de partida do proceso
que levará á constitución da actual Unión
Europea, foi escollida esta data, 9 de maio,
como Día de Europa.
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1993: 1 de xaneiro, establécese o mercado único.

1997: Sinatura do Tratado de Amsterdam.

2001: Sinatura do Tratado de Niza.



«Non coaligamos estados,
unimos homes».  (Claude Monnet)

O proxecto europeo foi concibido basicamente
como un proceso de negociación permanente na

que os Estados membros trataban de chegar a
acordos sobre diversas materias de interese común.
En definitiva, a idea central do proxecto foi

e é a de crear un marco de convivencia e
de resolución pacífica dos problemas
plantexados no día a día. Seguindo o

chamado método funcionalista, é dicir, a
cooperación nos ámbitos económicos e

adiando a posible unión política, dende os
anos 50 e ata a actualidade a Unión foi

ampliando os Estados participantes e os
temas obxecto de negociación. Na

actualidade, o éxito do proxecto evidénciase na
participación de 27 países (fronte aos seis iniciais)

cunha poboación de 500 millóns de persoas e unha
longa lista de áreas de traballo: �Agricultura, pesca

e alimentación; �Ciencia e tecnoloxía; �Cultura,
educación e xuventude; �Economía, facenda e

fiscalidade; �Emprego e dereitos sociais;
�Empresas, enerxía e recursos naturais; �Xustiza

e dereitos dos cidadáns; �Medio ambiente,
sanidade e consumo; �Política Rexional e

desenvolvemento local; �Relacións internacionais e
asuntos exteriores; �Transportes

A evolución
do mapa europeo
dende 1950

En conxunto, a actividade das
institucións e órganos comunitarios
(Consello Europeo, Consello de Ministros
da UE, Parlamento Europeo, Comisión

Europea, Tribunal de Xustiza
da UE e Comité das Rexións,
entre outros) está rexida por
un conxunto de normas que
conforman o chamado Dereito
Comunitario.

Italia

Suecia

Servia
Montenegro

Lituania
Rusia

Albania Macedonia

Bosnia-
Herzegovina

Croacia
Eslovenia

Letonia

Portugal
España

Andorra

Islandia

Eire
Reino Unido Países

Baixos
Bélxica

Luxemburgo

Francia Suíza

Noruega

Finlandia

Rusia

Bielorusia

Ucrania

Moldavia

Polonia

República
Checa

Eslovenia

Austria Hungría
Romanía

Bulgaria

Grecia
Turquía

Chipre
Siria

Alemaña

Estonia

Dinamarca

Malta

1995 Austria, Finlandia e Suecia

1951 Bélxica, Francia, Alemaña (RFA), Italia,
Luxemburgo e os Países Baixos.

1973 Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido

1981 Grecia incorpórase á Unión.

1986 España e Portugal

1990 A República Democrática Alemana
(RDA) reunifícase coa RFA e queda incluída
na Unión.

2004 Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, República Checa, Hungría,
Eslovaquia, Eslovenia, Malta e Chipre

2007 Bulgaria e Romanía

RFA

RDA



Como comunidade autónoma do Estado español, Galicia
entrou a formar parte da Comunidade Económica Europea

(CEE), agora Unión Europea (UE) o 1 de xaneiro de 1986. A
entrada do Estado español na CEE foi o resultado dun longo

proceso negociador e dunha arela histórica. Para Galicia
significou, dunha parte, a redescuberta das potencialidades
obxectivas da súa realidade económica  e, doutra, o feito de

que diversos  sectores, sobre todo os agropecuario e
pesqueiro, se viran sensiblemente afectados por esta nova

conxuntura, como consecuencia dos desequilibrios rexionais
existentes nas diferentes rexións da UE e do novo marco

xurídico aplicable, onde aquelas zonas máis ricas e mellor
equipadas tenden a ter mellores resultados que os das áreas

subdesenvolvidas.
Precisamente, os desequilibrios rexionais fixeron que, uns

anos antes, en 1975, a UE crease o Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER). A entrada de Grecia no

ano 1981 e de España e Portugal no 1986 agravou dita
situación de desequilibrio entre as rexións. Ao mesmo tempo,

o FEDER  e outros fondos comunitarios xa existentes (Fondo
Social Europeo e Fondo Europeo de Orientación Agrícola) non
conseguiron corrixir a situación, en parte pola súa aplicación

descoordinada.
Para dar un novo pulo ao proxecto europeo os Estados

membros aprobaron un documento clave: A Acta Única
Europea (1986). Este documento estableceu dous grandes

obxectivos: a realización do mercado interior cara a 1992 e o
fortalecemento da cohesión económica e social  a través da
coordinación dos diferentes fondos europeos (FEDER, FSE e

FEOGA-Orientación), no marco dunha nova Política de
Cohesión Comunitaria.

A presenza
galega nas

institucións
europeas

Galicia
na cultura
europea
¿Que pode aportar Galicia culturalmente
a Europa? Nada que non sexa o seu aporte
ao tipo de diálogo que faga posible o
mantemento do que constitúe o mellor de
Europa: a súa tradición crítica. A tradición
cultural galega non se mantivo afastada
dos estímulos do que, por outra parte,
conforma o seu entorno e o seu mesmo
ser. Tampouco ten por que facelo hoxe. [...]
Se a Saudade pode ser concibida como
unha manifestación da eterna insatisfacción
europea que insta a ir Máis Alá —como
quería Manuel Antonio— entón esa
converxencia expresa o que nos debería
unir (como, polo demais, co total da
humanidade). Antón Baamonde, “Entre a
apoteose e a censura. De que Europa falan?”,
‘Luzes de Galiza’, 1989-1990

Cincocentos millóns de europeos falan
diariamente máis de 80 linguas
autóctonas e non autóctonas, 23 delas
recoñecidas oficialmente pola Unión
Europea. Co obxecto de garantir os
dereitos de todos estes cidadáns, o
Parlamento Europeo aprobou en
novembro de 2006 unha estratexia
encamiñada á protección das linguas
minoritarias que, entre outras medidas,
solicita a intervención do Defensor do
Pobo europeo para garantir os dereitos
lingüísticos dos cidadáns. [... ]
A través da súa aposta polo
multilingüismo, Europa decántase por
recoñecer o valor e as oportunidades
que ofrece a diversidade, fortalecendo
as capacidades dos cidadáns e
facilitando a súa mobilidade, ao tempo
que favorece a tolerancia e o
entendemento mutuo. É realmente nesa
estratexia onde debemos enmarcar o
obxectivo de que os estudantes
aprendan polo menos dúas linguas
ademais da súa materna. Será a Europa
do «dúas máis unha». Neste novo
contexto, Galicia e o resto de territorios
e rexións do vello continente deben
aproveitar a bagaxe que lles proporciona
a súa propia lingua, a cultura e a súa
historia. Laura Sánchez. ‘A Europa das
linguas’ (2007)

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA
Co fin de promover a idea de Europa en Galicia e de
defender os nosos intereses no marco das institucións e
órganos comunitarios, no ano 1988 a Administración

Autonómica promoveu a
creación da Fundación Galicia
Europa.
O órgano de representación,
goberno e administración é o
Padroado. Está presidido polo
presidente da Xunta de Galicia
e integrado por representantes
das entidades membros
fundadoras e adheridas que
compoñen a Fundación: Xunta
de Galicia, Banco Pastor, Caixa
Galicia, Caixanova, Cámaras
de Comercio de Galicia e
Consorcio da Zona Franca de
Vigo. Tamén forman parte da
Fundación Galicia Europa,
como entidades asociadas

pero sen representación no Padroado, as Deputacións da
Coruña, Ourense e Pontevedra. A Fundación está vinculada
funcionalmente á Secretaría Xeral de Relacións Exteriores da
Xunta de Galicia e dispón para o seu traballo de dúas sedes,
unha en Santiago e outra en Bruxelas. Entre as diferentes
actuacións que desenvolve destacan as de información á
sociedade galega sobre o feito comunitario e ás institucións
comunitarias sobre a realidade galega, e as de formación,
publicacións e participación galega en proxectos europeos.

Galicia ten sido unha das rexións máis
beneficiadas pola solidariedade europea. As rexións
europeas trataron de estar presentes desde os
inicios das Comunidades Europeas  no deseño e
aplicación das políticas que afectaban aos seus
intereses. Por este motivo, desde a década dos
60 creáronse diferentes organizacións rexionais
(Movemento Rexional Europeo) entre as que compre
citar a Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa
(ARFE), a Conferencia de Rexións Periféricas
Marítimas de Europa (CRPM) e especialmente a súa
sección denominada Comisión do Arco Atlántico, e
a Asemblea das Rexións de Europa (ARE).
O proceso de presencia institucional das rexións
no proxecto europeo culminou coa creación,
polo Tratado de Maastricht, do Comité das Rexións
(CdR) en 1992.  Galicia vén participando
activamente en todas as iniciativas destes
organismos na defensa dos seus intereses.
O proxecto de construción europea, ademais de
potenciar a cooperación entre as rexións en xeral,
permite intensificala entre países fronteirizos como
son España e Portugal. É o caso da ‘Gallaecia’
histórica ou euro-rexión atlántica composta por
Galicia e o Norte de Portugal. Esta cooperación
permitiu recoñecer as intensas potencialidades dun
incremento de fluxos comerciais, financeiros e de
persoas ao longo dun corredor atlántico, periférico,
cun mercado de preto de sete millóns de persoas.
Esta cooperación no ámbito institucional
plasmouse na creación nos anos 90 de dous foros
de traballo: a Comunidade de Traballo Galicia-Norte
de Portugal, no que se refire ás Administracións
rexionais e mais o Eixo Atlántico, no que se refire
as Administración locais.

� Na sede da Fundación Galicia Europa en Bruxelas, de esquerda a dereita:
Teresa García-Sabell, Concello de Santiago; Gumersondo Guinarte, Secretaría Xeral da
Presidencia; Emilio P. Touriño, presidente da Xunta de Galicia; Xosé Sánchez Bugallo,
Alcalde de Santiago; Santiago Gómez-Reino Lecoq, Secretario Xeral de Relacións
Exteriores, e Ana Ramos Barbosa, Directora da Fundación en Bruxelas.

� Bruxelas, 16 de novembro de 2005. O presidente da Xunta de Galicia intervén
en galego diante do plenario do Comité das Rexións. Foi a primeira, vez na historia
da Unión Europea, que se empregou a nosa lingua en sede comunitaria e marcou
o dereito ao uso do galego nas institucións europeas.

� Celebración, na Praza do Obradoiro, da capitalidade europea de Santiago de
Compostela no ano 2000



Lorenzo Natali
(Florencia, 1922 - Roma, 1990)
Xornalista e político italiano. Ao
remate da Segunda Guerra Mundial
foi elixido deputado, ocupando
diversos ministerios nos anos
seguintes. Pertenceu ao Consello
Nacional do Partido Democrata
Cristiano. Como ministro de
Agricultura desenvolveu un papel
trascendental no desenvolvemento
da Política Agrícola Común. Entre
1977 e 1981 foi vicepresidente da
Comisión Europea, contribuíndo
decisivamente ao éxito das
adhesións de Grecia, Portugal e
España. Entre 1985 e 1989 volveu
ao cargo de vicepresidente da CE,
desta vez con responsabilidade en
cooperación e desenvolvemento.

Paul Henri Spaak
(Schaerbeek, 1899 - Bruxelas,
1972). Licenciado en Dereito,
exerceu como abogado laboralista
dende 1921. Dedicado á política,
como deputado socialista, chegou a
ser xefe de Goberno e ministro de
Asuntos Exteriores. Dentro da CECA
presidiu o denominado “Comité
Spaak”, onde se xestaron os
Tratados de Roma, fito fundacional
da CEE en 1957. Convencido pola
boa experiencia do Benelux, tiña a
idea de estender o seu modelo por
toda Europa como paso previo á súa
unificación política.

Esforzo e creación

Konrad Adenauer
(Colonia, 1876 - Rhöndorf, 1967)
Foi Chanceler da República Federal
de Alemaña, RFA, de 1949 a 1963,
período no que logrou consolidar
unha democracia estable.
Reservouse para sí a política exterior
durante os anos 50, fomentando a
alianza cos Estados Unidos e o
achegamento a Francia. Entre os
resultados dos seus esforzos están a
incorporación do exército alemán á
OTAN e mais a participación
decisiva da Alemaña occidental na
Comunidade Económica Europea.

Salvador de Madariaga
(A Coruña, 1886 - Locarno, 1978)
Escritor, historiador e diplomático
galego, foi ministro de Instrución
Pública e de Xustiza na II República
española; tamén embaixador nos
EE. UU. e en Francia, exiliándose en
Londres ao remate da Guerra Civil.
Promotor fervente da unificación
europea trala Segunda Guerra
Mundial, tomou parte activa no
Movemento Europeo, coa súa voz e
a súa pluma. En 1948 ideou o
Colexio de Europa, que logrou
formalizar en 1950 en Bruxas; un
centro formativo onde graduados
universitarios de toda Europa se
especializasen, xuntos, en
economía, ciencias políticas e
dereito europeo.

Jean Monnet
(Cognac, 1888 - Monfort-L’Amaury,
1979) Economísta francés e
estratega da unidade europea, que
comezou a perfilar promovendo
unha integración económica. Foi o
primeiro presidente da CECA, a
Comunidade Europea do Carbón e
do Aceiro, ostentando o cargo
dende 1952 a 1955. Xogou un
papel moi importante a prol da
decisión de estender a integración
europea a outros sectores da
economía.

Altiero Spinelli
(Roma, 1907-1986) Político
italiano, coautor do Manifesto
Ventotene, realizado dende unha
prisión fascista da illa do mesmo
nome. O manifesto foi escrito en
papel de fumar e enviado á
península itálica no dobre fondo
dunha caixa. Alí correu polas mans
das resistencia e foi adoptado, en
1943, como programa do
Movemento Federalista Europeo,
fundado por el mesmo. Spinelli foi
membro da Comisión Europea e do
Parlamento Europeo durante os
anos 70 e 80. Promoveu a reforma
institucional da CE, base para o
Tratado da Unión Europea de 1992.

Sicco Leender Mansholt
(Ulrum, 1908 - Wapserveen, 1995)
Foi ministro de Agricultura e Pesca
dos Países Baixos, participando en
seis gabinetes entre 1945 e 1956.
En 1958 foi un dos comisionados
da recén creada Comisión Europea,
aportando a súa experiencia na
área. Entre 1972 e 1973 foi
presidente da Comisión Europea,
impulsando novos plans para
organizar a política agraria e corrixir
os desaxustes que se viñan
producindo ata o momento. Coa
elaboración do “Plan Mansholt”,
procurou a redución do número de
traballadores do campo e a
formación de unidades de
produción agrícola amplas e
eficientes.

Pierre Werner
(Lille, ,1913 - Luxemburgo, 2002)
Colaborador da resistencia durante
a ocupación nazi de Luxemburgo e
especialista no sistema bancario,
trala liberación foi enviado a Bretton
Woods, a conferencia da ONU para
o sistema monetario e financeiro de
 1944. Primeiro ministro do Gran
Ducado en 1970, escribiu un
informe para o Consello e a
Comisión no que sentaba as bases
da futura Unión Económica e
Monetaria. O “Plan Werner” prevía
tres fases: convertibilidade
irreversible das moedas
comunitarias, centralización da
política monetaria e crediticia e, por
último, a circulación dunha única
moeda común.

Jacques Delors
(Paris, 1925)
Economista de formación, iniciou a
súa carreira no Banco de Francia,
sendo rápidamente considerado
como un experto funcionario e
solicitado polo gabinete de Chaban-
Delmas. Foi profesor asociado na
Universidade Paris-Dauphine de
1974 a 1979. Como presidente da
Comisión Europea dende 1985 a
1995 impulsou o proceso de
integración europea co seu talante
negociador e realista. Durante o seu
mandato xestouse a Acta Única
Europea (1986) e elaborouse o
Tratado de Maastrich que deu lugar
á Unión Europea en 1992.

Simone Veil
(Niza, 1927)
Intelectual e política francesa de
orixe xudía que sofreu a persecución
nazi na súa pel, sendo deportada a
un campo de concentración durante
a Segunda Guerra Mundial. Foi a
primeira muller elixida presidenta
do Parlamento Europeo en 1979, o
ano das primeiras eleccións
europeas por sufraxio universal e
directo. Desempeñou a presidencia
durante tres anos, durante os que
defendeu con forza as súas ideas
supranacionais e federalistas,
contribuíndo en gran medida a que
a institución fose coñecida pola
opinión pública europea.

Alcide de Gasperi
(Pieve di Tesino, 1881-1954)
Foi xefe de goberno da República
italiana entre 1945 e 1954. É
considerado como un dos pais
fundadores da nova Europa, xunto a
Robert Schuman, Konrad Adenauer
e Jean Monnet, pois con eles
protagonizou as primeiras grandes
etapas da construción europea.
Integrou a Italia na Organización do
Tratado do Atlántico Norte, OTAN, e
no grupo de Estados pioneiros da
Unión, a denominada “Europa dos
Seis”: República Federal de
Alemaña, Bélxica, Países Baixos,
Luxemburgo, Francia e Italia. Foi
nomeado presidente da Asemblea
Parlamentaria Europea en 1954,
ano do seu pasamento.



Declaración de Berlín
I
Na Unión Europea estamos convertendo en realidade os nosos ideais comúns: para nós,
o ser humano é o centro de todas as cousas. A súa dignidade é sagrada. Os seus dereitos
son inalienables. Mulleres e homes teñen os mesmos dereitos.
Esforzámonos por alcanzar a paz e a liberdade, a democracia e o Estado de Dereito, o
respecto mutuo e a responsabilidade recíproca, o benestar e a seguridade, a tolerancia
e a participación, a xustiza e a solidariedade.
Na Unión Europea vivimos e actuamos xuntos de maneira singular, e isto maniféstase
na convivencia democrática entre os Estados membros e as institucións europeas. A
Unión Europea estéase na igualdade de dereitos e na convivencia solidaria. Así facemos
posible un equilibrio xusto entre os intereses dos distintos Estados membros. Na Unión
Europea preservamos a identidade dos Estados membros e a diversidade das súas
tradicións. Valoramos como unha riqueza as nosas fronteiras abertas e a viva diversidade
das nosas linguas, culturas e rexións. Hai moitas metas que non podemos alcanzar sós,
mais si xuntos. As tarefas repártense entre a Unión Europea, os Estados membros, as
súas rexións e os seus municipios.

II
Enfrontámonos a grandes desafíos que non se deteñen nas fronteiras nacionais. A Unión
Europea é a nosa resposta a eles. Só unidos podemos preservar no futuro o noso ideal
europeo de sociedade en beneficio de todos os cidadáns e cidadás da Unión Europea.
Este modelo europeo vencella o éxito económico e a responsabilidade social. O mercado
común e o euro fannos fortes. Con eles podemos amoldar aos nosos valores a crecente
interdependencia económica mundial e a cada vez máis intensa competencia que reina
nos mercados internacionais. A riqueza de Europa baséase no coñecemento e nas
capacidades das súas xentes; esta é a clave do crecemento, do emprego e da cohesión
social.
Loitaremos xuntos contra o terrorismo, a delincuencia organizada e a inmigración ilegal.
E farémolo defendendo as liberdades e os dereitos ciudadáns mesmo no combate contra
os seus inimigos. Nunca máis debe deixarse unha porta aberta ao racismo e á xenofobia.
Defendemos que os conflitos do mundo se resolvan de forma pacífica e que os seres
humanos non sexan vítimas da guerra, do terrorismo e da violencia. A Unión Europea
quere promover no mundo a liberdade e o desenvolvemento. Queremos facer retroceder
a pobreza, a fame e as enfermidades. Para iso seguiremos exercendo o noso liderado.
Queremos levar xuntos a iniciativa en política enerxética e en protección do clima,
achegando a nosa contribución para contrarrestar a ameaza mundial do cambio climático.

III
A Unión Europea nutrirase tamén no futuro da súa apertura e da vontade dos seus
membros de consolidar á vez xuntos o desenvolvemento interno da Unión Europea. Esta
seguirá promovendo tamén a democracia, a estabilidade e o benestar fóra das súas
fronteiras.
Coa unificación europea fíxose realidade un soño de xeracións anteriores. A nosa historia
reclámanos que preservemos esta ventura para as xeracións vindeiras. Para iso debemos
seguir adaptando a estrutura política de Europa á evolución dos tempos. Estamos, por
tanto, cincuenta anos despois da sinatura dos Tratados de Roma, unidos no empeño de
dotar á Unión Europea de fundamentos comúns renovados de aquí ás eleccións ao
Parlamento Europeo de 2009.
Porque sabemos que Europa é o noso futuro común.

Durante séculos Europa foi unha idea,
unha esperanza de paz e de

entendemento. Esta esperanza xa é
unha realidade. A unificación europea

logrou paz e benestar, alicerzou a
nosa comunidade e superou as nosas

contradicións. Cada membro
contribuíu a unificar Europa e a

afortalar a democracia e o Estado de
Dereito. Grazas ás arelas de liberdade

das xentes de Europa Central e
Oriental, hoxe superouse

definitivamente a división artificial
de Europa. Coa integración europea
demostramos ter aprendido a lección

das confrontacións sanguentas e
dunha historia inzada de sufrimento.
Hoxe vivimos xuntos, dunha maneira

que nunca foi posible no pasado.
Os cidadáns e cidadás da Unión

Europea, para fortuna nosa, estamos
unidos.

Con ocasión do

quincuaxésimo

aniversario

da sinatura

dos Tratados

de Roma



... cabo do mundo antigo,
avanzada de Europa

no mar inmenso da liberdade...
Alfonso R. Castelao

«Coa unificación fíxose realidade un soño de xeracións
anteriores. A nosa historia reclámanos que preservemos
esta ventura para as xeracións vindeiras.»
[Declaración de Berlín. Consello Europeo, 25 de marzo de 2007]
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