
A lfonso Daniel Manuel 
Rodríguez Castelao 

era fillo dun patrón de pes-
ca, Mariano Rodríguez 
Dios e Xaquina Castelao 
Gemme. Naceu na vila co-
ruñesa de Rianxo o 30 de 
xaneiro de 1886. O mesmo 
ano do seu nacemento o 
pai emigra á Arxentina, on-
de monta ,en plena Pam-
pa, unha pulpería. En  
1895 únenselle a muller e 
o fillo, que ficarán alí catro 
anos nos que nacerán as 
irmás Josefina e Teresa. 
Na Arxentina non lles vai 
mal e a prosperidade 
económica da familia per-
mite que Castelao comece 
os estudios. A familia retor-
na a Rianxo en 1900, ins-
talándose desafogadamen-
te. Matricúlase na Faculta-
de de Medicina compos-
telá, na que se licencia no 
ano 1909 e cursa o douto-
ramento en Madrid. Casa 
con Virxinia Pereira en A 
Estrada e establécese co-
mo médico en Rianxo. En 
1913 nace o seu  único fi-
llo. Toma a decisión de 
abandonar a medicina. Co-
mo el dicía “ fíxenme médi-
co por amor a meu pai; 
non exerzo a profesión por 
amor á humanidade. Fai 
oposicións ó corpo técnico 
do Instituto  Xeográfico e 
Estatístico, e en 1916 toma 
posesión en Pontevedra, 
onde residirá ata 1936. 

     Realiza unha viaxe de 

estudios por Francia, ós 
Países Baixos e Alemaña. 
Colabora en infinidade de 
publicacións atinxindo cos 
seus deseños e caricaturas 
unha insólita popularidade 
no país. Adhírese ás Ir-
mandades da Fala dende o 
primeiro momento. En 

1920 fúndase a revista 
Nós, encargándose V. Ris-
co da dirección literaria e 
Castelao da artística.  

     En 1931, ó proclamarse 
a República, é elixido de-
putado pola provincia de 
Pontevedra, en representa-
ción do Partido Galeguista. 
En xullo do mesmo ano in-
gresa na Real Academia 
Galega, e en novembro é 
desterrado a Badaxoz. 

     Durante a Guerra Civil 
reside en Madrid, Valencia 
e Barcelona, acompañan-
do ó goberno republicano 
nos seus sucesivos des-
prazamentos. As circuns-
tancias en que Castelao se 

viu envolto forzárono ó exi-
lio. En 1938 viaxa á URSS 
e ós EEUU, dende onde se 
trasladará a Cuba buscan-
do fondos e prestixio para 
a república. Dende Cuba 
regresa a New York no 
momento en que se produ-
ce a derrota republicana, e 
de aquí (xullo de 1940) 
embarca para Bos Aires, 
onde establece a súa resi-
dencia. Na capital arxenti-
na estrea, en 1941, “Os ve-
llos non deben de namo-
rarse”  

     En 1946 é nomeado mi-
nistro do Goberno da re-
pública no exilio, polo que 
ten que trasladarse a 
París. En 1947 regresa de-
finitivamente a Bos Aires. 

     A principios de 1949 en-
ferma de cancro de pulmón 
e morre o día 7 de xaneiro 
de 1950 sendo enterrado 
no Panteón do Centro Ga-
lego do cemiterio de Cha-
carita en Bos Aires. Alí fi-
caron os seus  restos ata 
que en 1984 foron trasla-
dados, a instancias do Par-
lamento de Galicia, ó Pan-
teón de Galegos Ilustres 
de Santo Domingo de Bo-
naval, en Santiago de 
Compostela. 

O pasamento do grande 
artista e senlleiro  escritor 
produciu unha fonda con-
moción espiritual no mun-
do galego dunha e outra 
banda do Atlántico.      
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tivo e lírico. Hai semblanzas huma-

nas, paisaxísticas, de animais...; 

algunhas teñen unha veta dramáti-

ca e outras cómica. No segundo 

libro de “Cousas”, publicado en 

1929 na Coruña, Castelao amósa-

nos vinteseis prosas distintas das 

do primeiro. Son polo tanto corenta 

e cinco prosas acompañadas do 

seu debuxo e precedidas dun prólo-

go. Xeralmente presentan unha 

temática aldeá ou mariñeira. O seu 

contido é variado; cómico, dramáti-

co, de humor negro...  

     En 1934 sae á luz o libro de 

contos “Retrincos”. Está composto 

por cinco contos que recollen viven-

cias autobiográficas e son presen-

C astelao concreta un debuxo 

moi persoal sacado da realida-

de galega e dos graves problemas 

económicos e sociais que afectan ó 

pobo entre os que destaca o dos fo-

ros, gravames que afectan abusiva-

mente ós campesiños. 

     A forma foi recollida moi lenta-

mente da súa época de estudiante 

en Santiago, recollendo campesi-

ños, mendigos, inválidos, tratantes 

de gando, cegos...como el dicía “Os 

meus modelos atopeinos na Porta 

das Ánimas de Santiago, onde os 

paisanos, vestidos de calzón curto e 

pucha ribeteada, axuntábanse as 

mañáns dos domingos”. 

     O debuxo humorístico e satírico 

de Castelao divídese en dúas eta-

pas. A  primeira vai dende os de-

buxos de “Nós” ata “Cincoenta 

homes por dez reás” e os que dan 

lugar ós tomos de “Cousas da vida“. 

A segunda xorde despois da Guerra 

Civil española.  

     Na primeira representa xentes e 

actitudes, xeralmente campesiñas. 

Utiliza a retranca galega nos vellos, 

mendigos, cegos e tolleitos. Fai un 

debuxo satírico. 

     Na segunda época, despois da 

guerra civil, recrea os sucesos polí-

ticos e os da guerra. Novos álbu-

mes: “Galicia Mártir“, “Atila en Gali-

cia” e “Milicianos“, chegan a pare-

cerse ós debuxos de Goya, de-

buxos de fonda denuncia nos que 

chegan dúas ou tres palabras para 

facer a escena máis dramática. 

     Traballa para o decorado e care-

tas da obra de teatro “Os vellos non 

deben de namorarse” estreada en 

Bos Aires. 

     En 1970 foron publicados os 

seus “Debuxos de negros”, feitos da 

inspiración das viaxes a Cuba e 

EEUU. 

     Castelao foi, un gran pintor gale-

go, un xenial artista do debuxo e da 

caricatura trazando riscos dunha li-

ña agresiva, pero humanizada por 

unha dozura de comprensión. 

     Revelouse como un artista de fi-

no humor e fonda sensibilidade de 

raizame galega escollendo os tra-

zos expresivos e fuxindo de todo o 

que se puidera considerar acceso-

rio. Nos seus debuxos transcende: 

lirismo e humorismo. 

 

cado carácter anticlerical. 

     En 1926 na Coruña, publicado 

pola editorial Lar, aparece o primei-

ro libro de “Cousas“. Castelao reco-

lle neste libro dezanove prosas na-

rrativas que van acompañadas, ca-

se sempre, por un debuxo que lles 

serve de ilustración. Castelao com-

bina os elementos narrativo, descri-

T oda a producción artístico-

literaria de Castelao é unha afir-

mación do seu galeguismo. 

     En 1922, coa publicación na co-

lección Céltiga de “Un ollo de vidro. 

Memorias dun esquelete“, xorde 

Castelao como narrador. Trátase 

dunhas supostas memorias dun es-

queleto, atopadas por un médico.As 

memorias son semblanzas de de-

funtos que o esqueleto contempla 

co seu ollo de vidro nun cemiterio 

dunha cidade.. A obra está chea de 

continuas alusións satíricas de tipo 

político e social, mesturadas  cun-

has pingas de humor negro. Ó final 

das historias, cun cacique converti-

do en vampiro, imprímelle un mar-

CASTELAO ESCRITOR 

CASTELAO ARTISTA 

Páx. 2 CASTELAO 

“A socarronería é unha defensa 
que  emplean os desengañados. 

Por eso  úsana somentes  
os vellos“ 

Castelao 

—A mi me gustas una barbaridá ¿Sabes?, 
pero como eres can de palleiro... 

—Vaites, vaites... 

 

—Disque van subir os selos das cartas.     
—¡Que ben fixemos en non saber escribir...! 



     “Os vellos non deben de namo-

rarse” é a única contribución de Cas-

telao ó teatro galego. Estreouse en 

Bos Aires en 1941 e consta de tres 

lances, un prólogo e un epílogo. Ca-

da lance é a versión distinta do tópi-

co drama do vello namorado que, 

nos tres casos, remata coa morte 

dos protagonistas. 

     O pensamento de Castelao apa-

rece sintetizado en “Sempre en Gali-

za”, (ano 1944), libro considerado 

moito tempo a biblia do galeguismo. 

É un libro pouco orixinal e ás veces 

incoherente, tal vez, polo proceso 

fragmentario da súa composición, 

formado por moi diverso material: 

artigos xa publicados, notas das 

súas lecturas etc. feitos en distintos 

momentos e lugares.  

     Castelao fixo da prosa unha afir-

mación do seu galeguismo esencial, 

manifestando unha estreita co-

muñón coa vida e coas angueiras do 

seu pobo.  

CASTELAO POLÍTICO 

Páx. 3 Boletín Nº 2 

O  núcleo das ideas de Castelao 
está constituído polo ideario do 

galeguismo. Distinguimos tres eta-
pas na actividade política de Caste-
lao: 
     — Pregaleguista (1909-1915). 
Achegamento ó agrarismo popular e 
reivindicativo de “Acción Gallega”. 
     — Primeira fase nacionalista 
(1916-1929). Cando se integra nas 
Irmandades da Fala atendendo ó 
chamamento galeguista. 
    — (1930-1950). Castelao alíñase 
co sector progresista do galeguismo. 
É elixido deputado ás Cortes Consti-
tuíntes. 
     Entre as actividades parlamenta-
rias destacan a defensa da pequena 
propiedade agraria. Promove con 
Alexandre Bóveda o pacto do Parti-
do Galeguista con Izquierda Republi-

“A marquesiña”                    

cana, que desembocará na creación 
do Frente Popular. 
     Nas elección do 36 Castelao é de 
novo elixido e tenta levar a bo porto 
o Estatuto de Autonomía. Cando em-
peza a guerra está en Madrid facen-
do xestións relacionadas co asunto. 
Castelao consegue que en plena 
Guerra Civil as Cortes, reunidas en 
Montserrat, aprobasen e desen vali-
dez legal ó Estatuto. 
     Instalado xa en Bos Aires, Caste-
lao, conságrase a manter aceso o 
facho do galeguismo na emigración 
e a soste-la fronte republicana, coa 
esperanza de instaurar en España 
unha República. Pero a consolida-
ción do franquismo e o desmantela-
mento das institucións no exilio pro-
picirá un escoramento do seu pensa-
mento cara actitudes fundamentalis-
tas. 

Chámanlle a “Marquesiña” e os seus peíños endexamais se calzaron.       
 Vai á fonte, depelica patacas e chámanlle a Marquesiña”. 

 Non foi á escola por non ter chambra que pór e chámanlle a “Marquesiña”. 
 Non probou máis lambetadas que unha pedra de zucre e chámanlle   a “Marquesiña”. 

 A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do Marqués. 
                                                ¡E ainda lle chaman a “Marquesiña”! 

Castelao 

        “COUSAS” – A. R. Castelao 

 

Estampa do álbum Galiza Mártir 

Moitas veces os mártires  
crean mundos que  

os herois nin tansiquera son 

capaces de concebir. E na miña 
terra compliráse a vontade 

dos mártires.                                   

—Vostede terá moito dereito, pero eu teño 
moita razón. 

tados cronoloxicamente segundo 

aconteceron. En “O segredo” e “O 

inglés” amósannos a Castelao de 

neno vivindo na Pampa arxentina, 

en “Peito de lobo” cando é estudian-

te en Santiago, en “Sabela” cando é 

deputado... 

     No mesmo ano, 1934, publícase 

“Os dous de sempre”, a única nove-

la que escribiu Castelao. Nela 

nárransenos as vidas paralelas de  

Rañolas e Pedriño, os dous prota-

gonistas. Vidas paralelas, pero cada 

un deles semella encarnar un proto-

tipo de home. O inconformismo e a 

actividade de Rañolas e a pasivida-

de e o conformismo de Pedro. O pri-

meiro representa o traballo, a astu-

cia, o triunfo; o segundo representa 

a pasividade, a covardía, a derrota. 

Castelao preséntanos unha estruc-

tura narrativa binaria que a veces 

vainos parecer demasiado ríxida, 

amosándonos dous tipos humanos 

fundamentais.  
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     E seguro meu pai de non convencer 

en terra a un home que somentes ten 

intelixencia no mar, abreu a gabeta e 

colleu mil reás; pero o “Rifante” atallou-

no: 

     —Non, agora non mos deas, xa virei 

por eles. 

     Na noite daquel día velaí se sinteu 

unha tropa na  nosa casa. Era o 

“Rifante” que viña coa muller, os fillos, 

os xenros, as noras e os netos, todos en 

procura dos mil reás. 

     A patulea do “Rifante” encheu a casa 

toda e daba medo pensar cómo formar-

ían roda demandando pan ó seu patriar-

ca. 

     O “Rifante”, coa gorra encachada até 

as orellas, pideulle os cartos a meu pai 

e, ó recibilos das súas mans, descu-

breuse relixiosamente e, amostrándollos 

a todos, dixo con solenidade: 

     —Miña muller e meus fillos, se mo-

rro, xa sabedes que se lle deben cinco-

enta pesos a iste home. 

     E sen decir outra verba, tapou a ca-

beza e foise diante de todos, escaleira 

abaixo. 

“Rifante” dixo simplesmente: “Non teñas 

medo, Ramón; o mar levouno, o mar 

dará para outro”. E despois calou e vi-

rouse cara á parede. 

     ¡Que confianza tiña o “Rifante” no 

mar! 

     Pero tanta fartura minguou de súpe-

to e a fame foi entrando en tódolos fo-

gares. Tal aconteceu cando as traíñas 

mataron o xeito. 

     O “Rifante apareceu un día diante do 

meu pai, amigo seu dende nenos e ade-

mais conselleiro. 

     —¿Sabes unha cousa—dixo—. Hai 

fame, ¿fame!, na casa do “Rifante”. Ti 

xa sabes que nunca pedín nada a nin-

guén; mais agora veño petar na túa por-

ta para que me emprestes mil reás. 

Quero botarlle un balcón novo á miña 

casa, ¿sabes?, e así a xente que vexa 

que ando en obra non pensará que os 

meus non teñen que levar á boca. 

     Meu pai, que percorreu moito mun-

do, aseguroulle que a fame cúrase con 

pan; mais o “Rifante” púxose teso e vol-

veu a falar. 

     —A vergonza é pior que a fame. 
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O  “Rifante era un mariñeiro que ga-

ñaba pesos a moreas e que na súa 

bulsa gardábanse talmente como auga 

nunha peneira. En terra o Rifante non 

tiña caletre ningún; en canto poñía pé 

no seu barco, trocábase nun sabio. Tiña 

moitos fillos e moitos netos e todos a 

gastar a barullo porque o mar daba para 

todo. 

     Ninguén lle negou o creto de bo 

patrón e de bo cristiano que tiña, máis 

ás veces parecía ter tratos co demo. 

Habían de larga-lo aparello outros mari-

ñeiros e non habían coller ren, chegaba 

o “Rifante” e collía unha fartura de 

peixe. 

     O “Rifante era farturento de seu. Es-

tando a pique de morrer afogado ofre-

ceuse a Nosa Señora e regaloulle un 

manto de seis mil reás, ademais da mi-

sa cantada, música, foguetes, traxes 

novos e comida a fartar. 

     O “Rifante” tiña fe na súa fada. Unha 

vez enfermouse e fixo de patrón o fillo 

máis vello. En canto volveu do mar, o 

fillo achegouse ó leito do pai e tatexan-

do de medo contoulle que o aparello 

quedara trabado nunhas pedras. O 

O “Rifante” 
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