As numerosas adhesións
(“Ascienden a varios
millares los representantes
llegados de Diputaciones,

República

Ayuntamientos y Cámaras
de Comercio” dicía o
xornal de Oviedo, Región),
ben como as dimisións
en bloque nalgunhas
corporacións, fixo que o

Asustado polas repercusións que estaba tendo

goberno central tivese que,

en toda Galiza e fóra dela a subversión o goberno

en primeiro lugar, saír a
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A prensa do momento, e non só a galega, recolle o

Moitos foron os xornais que recolleron a proclamación da República

A primeras horas de esta mañana se ha tenido noticia de los

pulo soberanista que pousaba nesta declaración da

Galega, de todas as ideoloxías e de todas as partes do Estado.

sucesos ocurridos en Orense en donde ha sido proclamada la

da proclamación da República Galega chega a todos lados:

República Galega.

“A las doce de la noche celebraron una reunión las autoridades

República Gallega.

“Foren llençades les campanes al vol el que omplí d’alarma

“La multitud, presa de indignación, dirigióse al
Ayuntamiento a las dos de la madrugada, izando
en el balcón principal la bandera gallega, en medio
de gran ovación, proclamando un manifestante
la República gallega. En las calles se organizó una
manifestación de protesta contra el Gobierno por el
acuerdo de suspensión de las obras”.

y fuerzas vivas [...]. Dada cuenta de la negativa del Gobierno,

[…] recorriendo las principales calles prorrumpiendo en Vivas

a tota la capital i pobles dels voltants augmentant en alguns

(La Vanguardia, 26 de xuño)

se formó enseguida una manifestación de más de 1.000

Diario de Gerona de Avisos y Noticias,

Servei de Gestió Documental, Arxius
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a la República Gallega. Fueron lanzadas las campanas al

i Publicacions de l’Ajuntament de Girona

(www.girona.cat/sgdap)

personas, que se lanzó a la calle, prorrumpiendo en vivas a

vuelo motivando ello que acudieran a la capital los vecinos de

la República gallega. En esta actitud se dirigieron al Gobierno

los pueblos cercanos.

civil [...]. Después marcharon al Ayuntamiento y a la una y

A la una y media de la madrugada fue izada la bandera

media de la madrugada izaron la bandera gallega al lado de la
republicana, continuando luego por las calles dando vivas
a la República gallega”

de Galicia en el Ayuntamiento en medio de un entusiasmo
delirante, desfilando ante ella todo el pueblo.
(DIARIO DE GERONA, 26 de xuño)

(ABC, 25 de xuño)

Colabora:

Desde Madrid a Cataluña, desde Asturias a Bos Aires a nova

milers els manifestants, que augmentaven en llurs crits de
protesta contra el Govern i visques a la República Gallega.
A dos quarts de dues de la matinada fou hissada en
l’edifici de l’Ajuntament la bandera de Galícia, en mig d’un
entusiasme extraordinari i desfilant tot el poble sense parar
de donar visques a la República Gallega.”
(Diari de Vich, 25 de xuño)

español rectifica, promete a continuación das obras

desmentir a proclamación

do ferrocarril e ameaza a quen prosiga coa rebelión.

da República en Galiza.

Esta “Nota oficiosa del gobierno civil” aparece en toda

E aqueles medios que

a prensa da Coruña: “Esta solución completa y rápida

agocharan, neses días, a

del problema parece más que suficiente para que

proclamación da República

nadie se obstine en mantener actitudes de protesta

Galega recollen, sen ningún

y menos aún agitaciones desmesuradas en torno al

tipo de pudor, o desmentido
do Goberno Civil: “Aunque que no hemos publicado
nosotros dicha noticia reproducimos gustosos lo que
nos envía el señor López Otero”.

mismo. En consecuencia el Gobierno considerará como
perturbadores y facciosos a cuantos elementos insistan
en propagar rebeldías y alarmas...”
E así, con promesas e ameazas a revolta vai diminuíndo
e esa proclamada República Galega chega ao seu fin.
Mais o ocorrido en xuño de 1931 permite mostrar a
vontade de autodeterminación do pobo galego aínda
que, nesa ocasión, tivera unha moi curta vida.

Galega
España segue sen
lembrarse de Galiza.
Non importa ¡lembrémonos
nós de nós mesmos!
Xuño 1931

A proclamación da República Galega é un
feito moi descoñecido, mais non menor, da
nosa historia. Aínda que ese sentimento
arredista viña prendendo en grupos
nacionalistas, o detonante foi a paralización,
en xuño de 1931, da construción do camiño
de ferro entre Zamora e A Coruña co
conseguinte despedimento de máis de 12.000

Así o contaba El Pueblo Gallego do 27 de xuño

traballadores. Por iso, quen se coloca á
cabeza da revolta será o movemento obreiro,
mais tamén o nacionalismo con figuras
importantes chegadas da emigración.

Logo de saber da intencións do goberno español de

“España segue sen lembrarse de Galiza.

paralizar esa obra do ferrocarril e o despedimento

Non importa ¡lembrémonos nosoutros de

de millares de traballadores, comeza unha folga

nós mesmos!” dicía El Pueblo Gallego para

histórica e na madrugada do día 25 de xuño de 1931

denunciar a paralización da construción

unha multitude ocupa a Casa do Concello de Ourense

dese ferrocarril.

e alí mesmo se ergue unha bandeira de Galiza e
se proclama a República Galega. Marchan logo os
folguistas ao Goberno Civil onde rompen a bandeira
da república española e izan a bandeira galega

“O gobernador deulles conta dun telegrama asinado pola
comisión galega que está en Madrid [...]. Agregou que tivera dúas
conferencias con Largo Caballero, outras dúas con Casares
Quiroga e unha máis co ministro da Gobernación, os cales estaban
animados de bos desexos, pero faltaba a parte contratante que se
atopaba nos Perineos e que debía chegar a Madrid.
Dixo logo unhas palabras relacionadas coa fórmula de arranxo e
manifestou que mañá, probablemente, coñecerase a solución.
O público, en canto escoitou “mañá”, prorrómpeo nun “non!”
atronador, que afogou as palabras do gobernador civil [...].
Mentres isto ocorría un grupo foi ao Concello e quitou de alí as
dúas bandeiras.
A tricolor rompeuna e a galega izouna nun pau e, ao berro
de “viva Galicia!”, levárona ata o Goberno civil, penetraron no
despacho do gobernador, romperon a porta e no balcón principal
izaron a bandeira galega.

E finalmente será Alonso Ríos quen se dirixe á multitude:

Rematado o mitin, unha grande manifestación

- Agora falo en Santiago, para dicir unhas poucas verdades

diríxese até a Casa do Concello erguéndose a

Logo dese inicio en Ourense esténdese o descontento

Na asemblea celebrada en Ourense con presenza de xentes

Como non se fiaban das promesas chegadas de Madrid

por toda a Galiza e máis alá dos nosos lindes segundo

chegadas de moitos concellos galegos decídese:

convócase unha nova concentración e mitin en Compostela

recollen moitos xornais “Según dicen de Zamora, en

“As bases acordadas polo pobo e que foron presentadas ao

o día 27 de xuño. E así conta as intervencións no mitin

Puebla de Sanabria se celebró una manifestación que

gobernador, son as seguintes: Primeira. Opoñerse por todos

El Pueblo Gallego:

Central, enardecendo o espírito revolucionario.

los medios á celebración da loita electoral [...] e ademais

Carrero Valenzuela dirixe a palabra ao enorme xentío [...]

Hai que facer a revolución na rúa e por todos os medios,

declarar a folga xeral en toda Galiza.

- “Isto ten que acabar, e acabará por encima de todo.

Segunda. Dimisión de todos os cargos representativos en

Galicia demostra ben ás claras que está en pé, en aberta

todos os Concellos e Deputacións, así como de todos os

revolución para solicitar a súa liberdade, a súa autonomía

recorrió las calles dirigiéndose al Ayuntamiento, donde
izaron la bandera gallega. Se leía un cartel que tenía la
siguiente inscripción: “Queremos anexarnos a Galicia.”
Además, acordaron declarar la huelga y no acudir a las
elecciones”. (La Voz de Galicia, 28 de xuño). Esta nova
apareceu en case todos os xornais galegos. Así podía
lerse no xornal coruñés El Orzán.

galegos que representen cargos no Goberno central, e se

e a súa independencia absoluta” “Cidadáns” -termina o

hai algún esquirol, que figure o seu nome nun cadro que se

orador-: neste momento non nos interesa a República federal

titulará “Lista de traidores á causa de Galiza”.

española, senón a República galega. A proclamala por

Terceira. Negarse a pagar todos os tributos ao Estado.

encima de todos os caciquismos, de todos os gobernos civís,
de todas as arbitrariedades dun poder central!”

que han de aquilatar vosa desconfianza cara ao Poder

porque se esgotaron xa todas as vías de solución humillantes
[...].
A verdadeira vontade galega, democraticamente
revolucionaria, aínda non deixou oír a súa voz, e eu conxúrovos,
cidadáns, a que dunha vez fagamos a nosa revolución por
encima de todos os poderes centrais habidos e por haber,
proclamando a nosa independencia e abrazándose, se fai falta,
cariñosamente a Portugal, a nosa irmá.

bandeira galega no edificio, ao tempo que se
proclamaba o Estado galego. Dimiten entón as
autoridades e Alonso Ríos é elixido presidente da
Xunta Revolucionaria da República Galega.
Fica estabelecido o Estado Galego.

