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Durante o reinado de Sabela II hai dous eixos de fractura
entrecruzados. No primeiro compiten, case sempre
violentamente, tradicionalistas, moderados, progresistas e
demócratas. No segundo, centralistas e descentralizadores.
Neste segundo agroman os provincialismos, entre eles o galego.
En 1868 estas tensións desembocan na Revolución Gloriosa,
que derroca á raíña. O groso do galeguismo apoia a revolución
pero, orfo de dirección e organización, terá pouca incidencia na
dinámica política inmediatamente posterior.
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Two interweaved axis of political confrontation go
through the Elizabeth II’reign. On the first, traditionalist,
conservative, progressive and democrat parties confront to
each other, often violently. On the second, the centralists
face to the advocates of decentralizing. Here grow the
provincialismos, including the Galician. At 1868 these
divisions lead to Glorious Revolution and the queen is
brought down. The bulk of Galicianism supports the
revolution but, without direction nor organization, it
scarcely will influence on later political evolution.
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A Gloriosa e o galeguismo

Hai uns meses cumpriuse, nun esquecemento case total, o cl aniversario da revolución española de setembro de 1868, que pasou á Historia como a Gloriosa, en imitación da ‘Glorious Revolution’ de 1688 que sentara os alicerces do sistema político
británico para máis de dous séculos. Para entender este importante cambio de ciclo
e o turbulento sexenio que a segue, así como o papel de Galicia e do galeguismo da
época neses feitos, cómpre termos en conta o período precedente.
I. O período isabelino
Rematada a guerra civil de 1833-1839 coa derrota pactada dos carlistas, e logo da
axitada transición da Rexencia do xeneral progresista Baldomero Espartero, en
1843, é coroada raíña de España unha nena de trece anos co nome de Sabela II.
Durante o seu reinado (1843-1868) catro foron os principais actores políticos de
ámbito estatal. Un, os carlistas, era antisistema liberal e seguía apostando pola monarquía absoluta, aínda que unha parte empezou a evoluír cara a un tradicionalismo
que aceptaba un sistema híbrido co liberal en forma de monarquía corporativa. Os
tres restantes eran outras tantas modulacións do liberalismo: os moderados, centralistas e partidarios dun réxime parlamentario de liberdades moi recortadas, reservaban a participación política ás clases altas mediante un sufraxio censitario moi
restritivo e outorgaban ao monarca unha alta dose de poder na formación do executivo e na composición da segunda cámara do lexislativo; os progresistas, tamén
monárquicos e centralistas, avogaban en cambio por unhas liberdades plenas de
expresión e asociación, por unha soberanía nacional non compartida co monarca e
por ampliar a participación política ás clases medias mediante un sufraxio censitario menos esixente; e os demócratas, que preferían a república, estaban máis abertos
a unha posible descentralización e tiñan o sufraxio universal masculino como principal sinal de identidade. Estaban ademais os fueristas vasco-navarros, centrados na
defensa do vello e amplo autogoberno dos seus territorios e af íns ideoloxicamente
aos moderados, e varios provincialismos sen organización política propia, dos que
os principais eran o catalán e o galego.
Entre 1844 e 1854 o predominio político do partido moderado foi total dentro do sistema político deseñado na Constitución de 1845, unha constitución que,
xunto coas leis conexas, limitaba o dereito de sufraxio ás élites sociais, económicas
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e funcionariais e reducía á mínima expresión o exercicio efectivo das liberdades.
Ademais, daba un excesivo poder discrecional á raíña no nomeamento e destitución
dos gobernos e fomentaba o clientelismo como característica estrutural do funcionamento político real. Todo isto facía case imposible a alternancia das diferentes
opcións políticas polo medio legal das eleccións e, en consecuencia, só deixaba ás
forzas da oposición a vía da rebelión, o que, a súa vez, consolidaba o anómalo protagonismo político das diferentes fraccións do Exército. De aquí os frecuentes pronunciamentos cívico-militares, fosen pola esquerda como o encabezado por Miguel
Solís en Galicia en 1846, fosen pola dereita como a chamada segunda guerra carlista
en Cataluña (1846-1849).
En 1854 tivo éxito un destes levantamentos, o encabezado polo xeneral O’Donnell co apoio de progresistas, demócratas e un novo partido, a Unión Liberal, formado pola fusión dos moderados menos dereitistas e os progresistas máis tépedos.
Coñecido como a “Vicalvarada”, polo lugar perto de Madrid onde se asinou o seu
manifesto, inaugurou o chamado bienio progresista, pródigo en lexislación modernizadora. Porén, nin siquera houbo tempo de aprobar unha Constitución que substituíse á de 1845. No fundamental as augas volveron en 1856 ao rego moderado,
aínda que cun mapa de partidos algo diferente pola presencia da Unión Liberal, e
o sistema isabelino perviviu doce anos máis, en medio dun desprestixio social crecente.
Pero, baixo a superficie das loitas polo poder central e polo modelo de Estado
liberal a instaurar, desenvolvíase un proceso de fondo que, se cadra, ten máis interese para nós. A partir de 1840 desaparece calquera posibilidade real de restauración
do Antigo Réxime, polo que a prioridade maior do liberalismo español pasa a ser,
por riba dos duros enfrontamentos entre a súas diferentes tendencias, a construción
social da nación española ou, dito doutro modo, a nacionalización da sociedade en
clave española. Os especialistas nos nacionalismos en España levamos bastantes
anos discutindo sobre se esa nacionalización foi ou non feble durante o século XIX
e se hai que considerar ou non esa febleza unha das causas maiores da aparición e
do vizoso desenvolvemento de nacionalismos opostos ao español durante o século
XX[1]. En todo caso, está demostrado que intelectuais, prensa, organizacións políticas e Administracións esforzáronse no período isabelino (e nos seguintes) por construír a identidade nacional española, por facer dos pobos do Estado unha nación,
fose en clave liberal-moderada, en clave tradicionalista ou en clave democrática.
Para conseguilo procuraron imbuír na xente un conxunto de actitudes, sentimen-

[1] A bibliograf ía sobre esta cuestión adquiriu xa unha dimensión considerable. Vid., entre moitas
outras obras, Riquer (1992), Álvarez Junco (2001), Granja-Beramendi-Anguera (2001), Moreno Luzón, ed. (2007), Esteban-De la Calle eds (2010), López Facal-Cabo eds. (2012), Gabriel-Pomés-Fernández Gómez eds. (2013) e Luengo-Molina eds. (2016).
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tos, símbolos, mitos, versións acaídas sobre o pasado común[2] e crenzas verbo das
pretendidas esencias do español. E nese empeño utilizaron, como en todos os procesos similares que tiñan lugar na Europa coetánea, a prensa, a escola, o discurso,
os símbolos nacionais, as efemérides e a presenza e acción dos diferentes órganos
do Estado en todos os territorios dende as administracións civís á recruta militar.
Cal foi o resultado? Non o sabemos con exactitude, pero algo sabemos grazas ás investigacións dos últimos lustros. Aínda que queda moito por facer neste eido, hoxe
podemos afirmar que nos sectores politicamente activos (e minoritarios) da sociedade, isto é, nas clases superiores e na maior parte das clases medias, á nacionalización estaba moi avanzada á altura de 1868 e era case completa a final de século,
paradoxalmente xusto cando se iniciarían nacionalizacións alternativas en Cataluña
e País Vasco. En cambio, a asunción da nación española era aínda moi incipiente nas
clases populares ao final do período isabelino, nomeadamente no campesiñado, que
comprendía daquela unhas tres cuartas partes da poboación total.[3]
Neste sentido é moi significativo que durante o século XIX ningunha tendencia
política puxese en dúbida nin a unidade política de España nin o seu carácter de
nación única, pese a que os principais referentes extrapolíticos desa nación (que
seguían a ser a lingua, a historia e as tradicións de orixe castelá) non fosen asumidos por todos os habitantes dalgúns territorios como fundamentos da nación
española, e mesmo fosen explicitamente rexeitados por algúns provincialismos. Esa
unicidade nacional española no político era algo que non só se daba por suposto en
toda manifestación pública, senón que ademais reforzábase cun vigoroso discurso
histórico-nacional elaborado coa participación de historiadores de case todas as
correntes ideolóxicas, dende o moderado Modesto Lafuente aos demócratas Eduardo Chao ou Francisco Pi i Margall. O que non impedía que baixo esa unanimidade
persistisen, e mesmo se acentuasen nalgúns casos, as discrepancias iniciais verbo da
organización política da nación.
Un avance importante nese proceso foi a lenta pero irreversible nacionalización
do tradicionalismo, consecuencia da derrota do carlismo. É certo que a negación da
natureza nacional da patria española, e por ende da soberanía nacional, continuou
en moitos dos seus adeptos até principios do século XX. Pero foron cada vez máis
os que acabaron integrando o rexeitamento do sistema liberal nun concepto alternativo de nación española que aceptaba implicitamente que o poder só era lexítimo
cando se adecuaba, pola súa orixe e polo seu exercicio, ás supostas esencias nacionais. Esta asunción da nación española resultaba moito máis nidia nese tradicionalismo non carlista que se desenvolvía cada vez máis seguindo as liñas marcadas por
[2] A escritura e o ensino dunha historia nacionalizada xogou un papel fundamental en todos estes
procesos. Sobre o caso español, vid. Cirujano-Elorriaga-Pérez Garzón (1985) e Pérez Garzón,
ed. (2000).
[3] Para o caso de Galicia, vid. Beramendi-Taboada (2010) e Beramendi (2013).
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Juan Donoso Cortés e Jaume Balmes e que acabou entrando no sistema en alianza
co liberalismo moderado.
Pero este avance da nacionalización pola dereita tivo as súas contrapartidas.
A máis evidente foi a aceptación das excepcións vasca e navarra á homoxeneidade
centralista. Excepcións que tiveron un continuo efecto emulativo sobre outras “rexións”, nomeadamente sobre Cataluña. A súa presencia demostraba que o modelo
alternativo de Estado descentralizado non era elucubración de ideólogos senón realidade viva que amosaba permanentemente a súa viabilidade e os seus beneficios
para as élites e as poboacións afectadas. De aquí que a oposición ao centralismo
continuase presionando, aínda que a resposta institucional a esa presión fose mínima durante o período isabelino, pois se reduciu ao intento de reforma de Escosura
(R.D. de 29 de setembro de 1847), que dividía o territorio nacional en once “gobiernos generales” con competencias exclusivamente administrativas. Malia a súa
insignificancia descentralizadora, foi suspendida seis días despois.
Unha segunda contrapartida foi o escurecemento da nación como reunión de
cidadáns libres con capacidade exclusiva de decisión sobre a cousa pública. E así,
na norma política suprema destes anos, a Constitución de 1845, a nación só é mencionada no art. 11 para establecer outra volta, como en 1812, que “La Religión de la
Nación española es la Católica, Apostólica y Romana”. Pero o suxeito de soberanía
non era esa nación senón a suma das “Cortes del Reino” e de Isabel II, “reina por la
gracia de Dios y de la Constitución”. E os contidos (moderados) da lei fundamental
non emanaban da vontade da nación, senón da conveniencia de “regularizar y poner
en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos”.
Por outra parte, a alianza do liberalismo moderado co tradicionalismo máis
modernizado, que dominou a política española dende 1844-1845, estimulou a radicalización da esquerda liberal que, mesmo na súa versión menos extrema, a progresista, acabou actuando como unha forza antisistema co resultado de que, como
dixemos, as alternancias no poder non se intentaban ou producían polos mecanismos constitucionais, senón mediante pronunciamentos con intervención militar,
acompañados ou non dun xuntismo federalizante.
Por último, a militancia antiliberal da Igrexa e a intolerancia de tradicionalistas
e moderados cara aos seus competidores políticos levará á creba do consenso verbo
do que fora un dos elementos fundamentais da identidade española prenacional:
o catolicismo. Naceu así o anticlericalismo das esquerdas, que se foi facendo cada
vez máis virulento. En suma, a controversia relixiosa e a militar sumáronse aos enfrontamentos arredor da natureza do sistema político. A combinación destas tres
fondas fracturas levou incluso, como sinalou Borja de Riquer (1992), a unha falta
de acordo sobre os símbolos mesmos da nación (bandeira, himno, efemérides), algo
insólito dabondo na Europa do momento e indicativo das limitacións da potencia
nacionalizadora do proceso.
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Por outra parte, a propia traxectoria anterior da monarquía española dende o
século XVI, pero sobre todo durante o século XVIII, impedía que a nacionalización
española da sociedade se abordase sobre unha base plurilingüística e pluricultural.
A identidade española anterior á revolución liberal cimentárase sobre a homoxeneidade relixiosa, “racial” e mesmo lingüística, así como sobre unha rexa vocación
centralista dende a chegada dos Borbóns. Era case inevitable que a nova identidade colectiva a construír, basamento imprescindible da nación, asumise a herdanza
daqueles riscos da vella identidade que non fosen directamente contraditorios co
sistema político liberal. E estas continuidades implicaban unha actitude excluínte e
combativa con todo aquilo que, aínda sen ter de momento manifestacións expresamente políticas, puidese socavar esa homoxeneidade. De aquí o receo, cando non
a hostilidade aberta, con que as autoridades e a maior parte da opinión pública de
fala castelá acollían todo gromo de “renacemento” heterocultural, cousa que, por
reacción, contribuiría a politizalo. Politización que non se producía só como defensa fronte á presión esóxena, senón tamén pola existencia de factores endóxenos de
toda índole que actuaban na mesma dirección.
En todo caso, e a diferenza de Francia, a presión españolizante non foi quen de
erradicar ou de reducir á insignificancia certas conciencias rexionalistas ou determinadas identidades etnoculturais susceptibles de ser materia prima de lealdades
nacionais alternativas cando se desen circunstancias suficientemente estimuladoras. Polo contrario, a nacionalización española viuse acompañada en determinados
territorios de movementos que enaltecían as diferencias etnolingüísticas e históricas e que, se ben non adoitaban poñer en cuestión a unicidade nacional de España,
e moito menos a integridade do seu Estado, podían preparar o camiño para que no
futuro xurdisen nacionalismos negadores desa unicidade en nome dos argumentos,
símbolos e emocións particularistas que sementaron previamente eses provincialismos do período isabelino.
Entre os factores estimuladores destes hainos culturais e sociopolíticos. Cultural é a recepción positiva do romanticismo e o historicismo por parte dunha
proporción significativa das intelligentsias provinciais. A asunción dos suxeitos colectivos populares como axentes históricos maiores, do folklore e das linguas minoritarias, da primacía da singularidade sobre os principios universais, da xénese
espontánea e involuntaria de culturas, institucións e supostos espíritos nacionais, e
da historia como superior parteira do bo Dereito a partir do costume facía que eses
movementos fosen instrumentos idóneos para afirmar a existencia e a lexitimidade
de “nacións” ou “nacionalidades” orgánicas, tivesen ou non Estado, ou para apoiar
reivindicacións de autogoberno baseadas en diferencias culturais ou en precedentes
históricos reais ou inventados, próximos ou lonxincuos. Por outro lado, a notable
polivalencia ideolóxica destes plantexamentos permitíalles combinarse tanto co liberalismo como co tradicionalismo, o que aumentaba aínda máis as súas posibilidades de difusión.
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En consecuencia, non é sorprendente que a preocupación etnográfica, o cultivo
literario da propia lingua e a re-escritura da historia en sentido diferenciador da
española acompañasen moitas veces as actitudes descentralizadoras. Moitas veces,
pero non sempre. Non hai máis que comparar os casos de Cataluña e Valencia para
comprender que o factor cultural non abondaba por si só para desencadear o binomio renacemento cultural-provincialismo político. Para isto precisábase ademais a
acción de actores sociopolíticos que, movidos por unhas motivacións concomitantes, tivesen unha certa entidade.
As décadas que nos ocupan son tamén, como acabamos de ver, as da loita pola
definición e asentamento dun ou doutro modelo de Estado liberal. E que prevalecese un ou outro modelo tiña consecuencias tanto “en vertical” (para as diferentes
clases sociais en todo o Estado) como “en horizontal” (para as diferentes fraccións
territoriais de cada clase). As consecuencias do primeiro tipo dependían da natureza máis ou menos representativa do sistema e, polo tanto, relacionábanse coa dura
pugna entre carlistas, moderados, progresistas e demócratas. As do segundo tipo
remítennos aos enfrontamentos entre centralistas e descentralizadores, que son os
de relevancia máis directa para nós.
En efecto, para as élites provinciais e rexionais, as oportunidades de “tocar poder” efectivo eran moito menores cunha estrutura centralizada, polo que resulta
lóxico que unha parte desas élites defendese unha ou outra forma de descentralización tanto dende ideoloxías de esquerda como dende as de centro, dereita e extrema
dereita. Os descentralizadores de esquerda podían xustificar as súas aspiracións, á
maneira do republicanismo federal, co argumento de que ese era o sistema máis
democrático e participativo posible, aínda que tampouco non viña mal o reforzo
dos argumentos étnicos e históricos. Para os de mentalidade conservadora ou abertamente tradicionalista estes últimos argumentos eran compoñente imprescindible
na demostración da lexitimidade e as bondades dun autogoberno entroncado coa
tradición. Eis o nexo de unión entre os renacementos culturais e os provincialismos.
O feito é que no período isabelino son varios os movementos que podemos
chamar potencialmente centrífugos. Por limitacións de espazo limitarémonos aos
tres principais (os provincialismos catalán e galego e o foralismo vasco) e deixaremos fóra provincialismos menores como o asturiano, o cántabro, o valenciano ou
o balear.
En Cataluña entrelázanse dun modo moi claro Renaixença literaria, historiograf ía catalanista e provincialismo político. A forza do sentimento descentralizador puxérase de manifesto en 1843, co gallo da nova vaga xuntista que poñería fin
á Rexencia de Espartero, como xa acontecera coas bullangas (tumultos) dos anos
trinta. A orientación da primeira revista en catalán, Lo Verdader Català (1843), é
moi ilustrativa desta dobre lealdade a unha España federal, por un lado, e á lingua,
a cultura e o autogoberno de Cataluña polo outro[4]. Mesmo houbo algún autor,
[4] Sobre o fenómeno do “dobre patriotismo” na Cataluña do século XIX, vid. Fradera (1992).

36

JUSTO BERAMENDI

como J.B. Guardiola, que se adiantou moito ao seu tempo afirmando en 1851 que
España non era unha nación “sino un conjunto de naciones”. Unha tese similar era
defendida polo conservador Mañé i Flaquer, quen soñaba con xeneralizar o “oasis
foral” vasco. En 1854, aproveitando a maior liberdade de prensa asociada ao triunfo
da Vicalvarada, o progresista Víctor Balaguer fundou La Corona de Aragón, periódico ao servicio da descentralización. Porén, as profundas diferencias ideolóxicas
entre os provincialistas impediron a formación dun partido dese signo. Aínda así,
estas actitudes tiñan suficiente arraigo social como para que en 1860 media ducia de
deputados cataláns encadrados na Unión Liberal presentasen nas Cortes un moderado proxecto de descentralización, probablemente redactado por Manuel Durán i
Bas, que foi derrotado por 88 votos contra 44. Con todas as precaucións interpretativas que se queiran, estas cifras indican que a oposición ao centralismo, aínda que
minoritaria, non era dende logo marxinal en Cataluña nin no conxunto de España.
Unido a estas actitudes políticas colleu pulo o renacemento cultural catalanista, que
non foi só cousa de literatos e eruditos de clase media ou alta, protagonistas dos
Jocs Florals, da historiograf ía catalanista e da literatura culta en catalán, senón que
tivo tamén un forte compoñente popular con manifestacións tan poderosas como
os coros fundados en 1845 polo obreiro demócrata Josep Anselm Clavé ou o éxito
do teatro popular en catalán de Frederic Soler (“Seraf í Pitarra”).
No País Vasco o factor fundamental seguía a ser a pervivencia dos fueros, dos
que a vixencia en ningún momento estivo inscrita na Constitución, senón que se
baseaba en disposicións de menor rango polo que no fondo eran unha mera realidade de facto. Isto é, dende un punto de vista xurídico, o réxime foral, malia a
súa lonxevidade e o feito de que mesmo se reforzou competencialmente na época
isabelina, como demostrou Coro Rubio (1996, 1997), existía en precario e gracias á
vontade dos partidos españois maioritarios de evitaren novos conflitos graves neses
territorios. E isto esixía, por parte vasca, unha actitude permanente de defensa desa
peculiar forma de autogoberno que por un lado garantía o poder dos sectores tradicionalmente dominantes da sociedade vasca e polo outro ofrecía ao conxunto da
poboación claras vantaxes comparativas respecto do resto dos cidadáns do Estado.
E desa defensa encargouse o fuerismo, fenómeno ideolóxico e político análogo aos
provincialismos catalán e galego, pero moi diferente en multitude de aspectos. En
primeiro lugar, porque se baseaba nun autogoberno real, encarnado en institucións
de moi longas raíces históricas e de resultados tanxibles. De feito, o fuerismo foi a
forza política hexemónica do País Vasco durante todo o período, a que conservou
e administrou un autogoberno excepcional, xunto con Navarra, no sistema político
español. En segundo lugar, porque estaba moito máis escorado á dereita. E en terceiro lugar, porque non se trataba dun movemento minoritario como nos casos catalán e galego, senón de algo asumido pola case totalidade da sociedade vasca que,
de feito, acentuou neste período a súa conciencia de ser diferente do resto dos pobos
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do Estado, aínda que isto non levase a ninguén a predicar ou desexar a independencia. En realidade, predominaba alí unha peculiar forma de dobre patriotismo que só
aspiraba a manter o statu quo.
Como toda opción política, este fuerismo necesitaba unha apoiatura ideolóxica
e con tal fin autoxustificábase remitíndose a realidades etnoculturais, segundo as
pautas propias da época. A primeira apoiatura era afirmar a existencia dun pobo
vasco de orixes moi remotas mediante os argumentos de sempre: lingua, etnia e
cultura popular específicas. A segunda apoiatura consistía en seguir insistindo en
que os fueros non foron, nin na súa orixe nin en ningún momento, unha concesión
graciosa dos monarcas senón o resultado dun pacto entre suxeitos de soberanía
equiparables que, en consecuencia, obrigaba por igual ás dúas partes. Estes dous
tipos de recursos argumentais explican as novidades culturais especificamente vascas, as mesmas por certo que en Cataluña e Galicia, aínda que coa particularidade
de que no caso vasco o revival cultural euskaldún amósase moito menos vizoso, se
cadra porque a gran forza política do fuerismo non necesitaba tanto do seu concurso. Ademais, e significativamente, boa parte das novidades procedían do país
vasco-francés, onde o impulso político descentralizador era case nulo, ou eran promovidas por persoas desa orixe.
O provincialismo galego, autodenominado así pola reivindicación da unidade
histórica da antiga provincia ou Reino de Galicia, desmembrado en partes (as actuais provincias) dende a reforma de Javier de Burgos en 1833, está ben estudado[5].
Lembremos os seus trazos principais. Nace en 1840-1846, no marco da loita política
entre moderados e progresistas, recén rematada a primeira guerra carlista. Nese
sexenio era só unha tendencia intelectual-política no seo do liberalismo español
en Galicia pero que comeza a xerar lentamente un corpus de ideas parcialmente
diferenciado. Persoeiros de tendencia provincialista participan activamente nas
xuntas revolucionarias progresistas de 1840 e 1843 e alimentan unha abundante e
inestable prensa af ín na que difunden o seu ideario[6]. Este consiste en combinar
un liberalismo basal predominantemente progresista co romanticismo, o historicismo (introducido por Antolín Faraldo) e un vago reformismo social para fundamentar unha afirmación de Galicia como suxeito histórico singular que como tal
ten dereito a pesar máis no concerto peninsular mediante unha descentralización
que non precisan. En consonancia con esta afirmación asumen a orixe celta do
[5] Para unha introdución ao provincialismo galego vid. Barreiro Fernández (1977), Beramendi
(2007: 71-171).
[6] Identificamos unha ducia de cabeceiras nese sexenio, a maioría en Santiago. As máis interesantes son, na Coruña, El Centinela de Galicia (1843-1844), e, en Santiago, El Idólatra de
Galicia (1841-1842) do militar progresista Domingo Díaz de Robles, El Recreo Compostelano
(1842-1843) de Antolín Faraldo e Antonio Neira de Mosquera e El Porvenir (1845) de Antolín
Faraldo, José Rúa Figueroa e Antonio Romero Ortiz.
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pobo galego (teoría introducida por Joseph Verea i Aguiar en 1838) e practican
unha defensa e gabanza de todo o galego fronte aos estereotipos negativos tan
arraigados dende o século XVI.
Este primeiro provincialismo era un pequeno grupo dunhas 70 persoas, a maioría residentes en Santiago, no que predominaban os estudantes universitarios que se
xuntaban na Academia Literaria xunto con algúns profesores e profesionais liberais.
Porén, tiveron unha participación destacada na trama civil do pronunciamento progresista iniciado por Miguel Solís en Lugo o 2 de abril de 1846, que foi secundado
rapidamente por moitas cidades e vilas de Galicia. Cando o día 15 se constitúe en
Santiago a Junta Superior Provisional de Gobierno de Galicia, a presidencia recae
en Pío Rodríguez Terrazo e a secretaría en Antolín Faraldo, os dous provincialistas.
A extensión da rebelión obriga ao goberno moderado de Narváez a enviar tropas
suficientes para afogala, cousa que conseguen finalmente. Como ben sabemos, todo
acaba o 26 de abril co fusilamento de Miguel Solís e os seus oficiais en Carral e coa
fuxida ou o exilio dos provincialistas máis destacados.
Pero o provincialismo só tardará uns anos en reactivarse, da man dunha nova
xeración. Certamente, prodúcese unha auténtica renovación xeracional. Dos 69
provincialistas de primeira hora, só 34 seguen a selo na etapa seguinte, o que nos
dá unha taxa de continuidade do 49,3%. Non obstante, este mesmo dato indícanos que fican no provincialismo os suficientes para tender unha ponte que garanta
a pervivencia do nacente galeguismo sen solucións de continuidade. Entre os que
cumpren tal función están Benito Vicetto, José Domínguez Izquierdo, José María
Posada, José Puente y Brañas, Antonio Neira de Mosquera, Leopoldo Martínez Padín e Alberto Camino. Concretamente os tres últimos facilitarán mesmo a continuidade asociativa do núcleo compostelán ao poñeren en marcha o centro que nos
anos cincuenta fará o mesmo papel que a Academia Literaria fixera nos primeiros
corenta: o Liceo de la Juventud. No seu seo formouse boa parte da segunda fornada
de provincialistas e demócratas, case todos nados na década dos trinta: Manuel
Murguía (1833-1923), Aurelio Aguirre (1833-1858), Eduardo Pondal (1835-1917),
Luis Rodríguez Seoane (1836-1902), Rosalía de Castro (1837-1885) ou Juan Manuel
Paz Nóvoa (1839-1895).
Este segundo provincialismo, que medrará até unhas 150 persoas á altura de
1868, moito menos concentradas en Santiago, pois os seus principais focos de actividade pasarán a ser A Coruña e Vigo, aportará tres activos maiores á evolución
do galeguismo mediante o ensaio e a prensa[7], o rexurdimento literario da lingua
galega, unha vizosa historiograf ía galega e galeguista e o desenvolvemento do dis[7] En conxunto, das 90 publicacións periódicas con contidos de opinión e/ou culturais que aparecen en Galicia entre 1847 e 1867, amosan un carácter marcadamente provincialista 18 (20%),
outras 28 (31%) acollen numerosas colaboracións de galeguistas, e 44 (49%) son alleas ao galeguismo. Salientan El Clamor de Galicia (A Coruña, 1854-1856) de Benito Vicetto e os seus
continuadores na cidade, La Oliva (Vigo, 1856-1857) de Alejandro Chao e Manuel Murguía e
Galicia. Revista Universal de este Reino (A Coruña, 1860-1866) de Antonio María de la Iglesia.
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curso iniciado polos primeiros provincialistas até constituír un corpus ideolóxico
xa claramente diferenciado do liberalismo español que deixa sentada as bases das
posteriores ideoloxías rexionalistas e nacionalistas, nomeadamente no que atinxe á
elaboración dos elementos conceptuais necesarios para a definición de Galicia como
nación. En cambio, o provincialismo galego estará ausente da acción política. Igual
que o seu homónimo catalán nin xerará unha organización política propia nin se manifestará politicamente en canto tal. Haberá, iso si, provincialistas ou simpatizantes
do provincialismo (como o demócrata Eduardo Chao) que actuarán politicamente,
pero non como galeguistas, senón como progresistas, moderados ou demócratas.
Lembremos sinteticamente esas aportacións. No relativo ao Rexurdimento literario[8], aínda que na etapa anterior os chamados precursores (Francisco Añón,
Domingos Camino) publicaran na prensa poesías soltas en galego ou algún libro
como A gaita gallega (1853) de Juan Manuel Pintos, o verdadeiro punto de inflexión
chega o 2 de xullo de 1861 cos primeiros xogos florais da Galicia contemporánea,
organizados na Coruña a imitación dos celebrados en Cataluña dous anos antes.
Pero a diferenza é grande, pois o idioma oficial dos xogos galegos é o castelán, lingua na que tamén están escritas a maioría das composicións presentadas. Só é premiada unha poesía en galego, “A Galicia”, de Francisco Añón. A Memoria que le o
secretario do certame, o provincialista Antonio de la Iglesia, na que gaba o uso do
galego, está tamén en castelán. En 1862, o propio Antonio de la Iglesia edita, por
encargo do mecenas Pascual López Cortón, o Álbum de la Caridad, con todos os
traballos presentados aos xogos máis un Mosaico poético de nuestros vates gallegos
contemporáneos, antoloxía bilingüe na que, porén, figuran xa 40 poetas en galego.
Para Carballo Calero (1975) este feito constitúe “o rexistro dun verdadeiro renacimento poético”. En 1863, Rosalía de Castro publica os seus Cantares Gallegos, considerados unanimemente o gran salto cualitativo deste renacer. Entre 1863 e 1868
son de salientar o dicionario de Francisco Javier Rodríguez que Antonio de la Iglesia
publica por entregas en 1863 en Galicia. Revista Universal deste Reino, a Gramática
gallego-castellana (1864) de Francisco Mirás, a Gramática gallega (1868) de Antonio Saco e Arce e El habla gallega (1868) de Juan Cuveiro. Como é ben sabido, a
consolidación deste renacemento literario terá lugar, xa na Restauración, sobre todo
no ámbito da poesía, coas seguintes obras de Rosalía de Castro (Follas Novas, 1880)
e as de Eduardo Pondal (Queixumes dos Pinos, 1886) e Manuel Curros Enríquez
(Aires da Miña Terra, 1880; O Divino Sainete, 1888), amén doutros autores menores
como Valentín Lamas Carvajal e a ampla nómina que recollerá Antonio de la Iglesia
en El Idioma Gallego (1886), excelente síntese deste rexurdimento decimonónico.
O compoñente histórico era o principal na afirmación de Galicia por parte do
primeiro provincialismo, se ben as mencións á “nación galega” se relegaban case
[8] Para unha panorámica xeral do rexurdimento vid. Carballo Calero (1975) e Hermida (1992a,
1992b).
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sempre ao pasado remoto. O segundo provincialismo presenta nisto moitas continuidades, mais tamén cambios de interese. Continuidade total atopamos en Benito
Vicetto (1865-73, IV:346) cando fala de “Galicia, la gran nación peninsular desde el
Duero a los océanos, ya en la época de los romanos, de los suevos, de los godos y,
ahora, en la Reconquista”. Continuidade hai tamén respecto do celtismo que introducira Verea (1838), así como no pragmatismo galeguista cada vez máis acentuado
e no carácter romántico, tan claro xa na Historia....de Martínez Padín (1849) e sobre
todo na novelesca Historia de Galicia (1865-73) de Benito Vicetto, obra que tivo
grande éxito de público e resulta moi representativa dese interese pola historia propia que encheu de artigos as revistas da época e fomentou unha incipiente conciencia diferencial. Dentro deste continuísmo advírtese un maior peso do Volksgeist e da
raza dos galegos na definición da substancia histórica de Galicia. Pero o cumio desta
historiograf ía é a obra de Manuel Murguía e nomeadamente os dous primeiros tomos da súa Historia de Galicia (1865, 1866) e non só pola súa evidente superioridade metodolóxica e empírica, que tardaría case un século en superarse, senón tamén
porque no “Discurso Preliminar” e nas “Consideraciones Generales” que abren o
primeiro tomo están as bases da maduración ideolóxica do provincialismo, agora
xa precursor discursivo claro do nacionalismo posterior.
E isto lévanos á terceira aportación. Nesta etapa iníciase a idealización identitaria do mundo campesiño presente, o que supón unha diferencia cualitativa respecto
do primeiro provincialismo. Agora este mundo tórnase elemento substancial da galeguidade. Isto é xa obvio en Juan Manuel Pintos pero tamén en figuras tan poucos
sospeitosas de tradicionalismo como Rosalía de Castro. Por outra parte, o binomio
aldraxe-loa dá paso esporadicamente ás primeiras manifestacións de negación da
españolidade de Galicia e de identificación dun Outro, se non propiamente nacional aínda, si étnico, que é un primeiro paso. Respecto de España, son sobradamente
coñecidos os versos de Rosalía de Castro (1863: 128)[9]. A identificación do Outro
con Castela apunta xa en Fernández de Prado (1862: 2) en relación coa sorte dos
galegos que van á sega a Castela, pero alcanza a súa expresión máis nidia tamén en
Rosalía, quen non establece unha relación clara entre as súas queixas contra España
e a súa despectiva ira contra Castela, pero deixa marcada a esta, e para moito tempo,
como a inimiga por excelencia de Galicia. A motivación inmediata desa xenreira a
Castela non é etnocultural senón social, moi en concordancia coa súa mentalidade
avanzada: o maltrato que os casteláns dan aos emigrantes temporeiros galegos[10]. A
[9] “Probe Galicia, non debes/chamarte nunca española,/que España de ti se olvida/cando eres,
¡ai!, tan hermosa/(....)/Galicia, ti non tes patria,/ ti vives no mundo soia....”
[10] (Álbum de la Caridad: 423-427): “¡Castellanos de Castilla,/tratade ben ôs gallegos;/cando
van, van como rosas;/cando vén, vén como negros!/(...)/Foi a Castilla por pan/e saramagos lle
deron;/ déronlle fel por bebida,/ peniñas por alimento./(....)/Van probes e tornan probes,/ van
sans e tornan enfermos,/ que anque eles son como rosas,/ tratádelos como negros.”
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este motivo social engádese, se ben máis soterrada, unha incompatiblidade xeral de
paisaxe, carácter, costumes, que salta aquí e alá nas súas poesías e prosas. Pero prima sempre esa dobre agresión dos casteláns ao labrego galego: a explotación económica en canto labrego e a humillación moral en canto galego. A reacción de Rosalía
non se resolve agora en reproche adoecido que aínda leva en si a pegada dun amor
familiar recente, como lle ocorre con España, senón en contraataque enraibado que
resposta ao desprezo con outro aínda maior, como corresponde ao tratamento que
merece un inimigo totalmente alleo, exterior, ao que cómpre negar calquera valor
positivo, no presente e no pasado. Nin sequera se salva o mito dos Comuneros, tan
relevante no progresismo e que fora asumido tamén polos provincialistas. Agora a
valoración da galeguidade acada unha cota que esixe que Castela sexa suma de todas
as eivas, maldades e fealdades, dende o carácter dos seus moradores até a paisaxe.[11]
Máis sistemático é o achegamento de Murguía a un novo concepto de Galicia. Segundo el, “situado en una extremidad de Europa, separado de los pueblos
hermanos por cadenas de montañas, con idioma propio, este antiguo reino tiene
todas las condiciones que se necesitan para formar una completa nacionalidad. En
cambio se ve obligado a permanecer estacionario” (1865:185,187). Nos primeiros
provincialistas, a maior limitación da súa idea de Galicia era o pouco peso que tiña
a etnicidade, e concretamente o idioma, en comparación coa historicidade. En Murguía este desequilibrio desaparece. En primeiro lugar, pon claramente de manifesto
a importancia que dá ao idioma como elemento central da afirmación nacional, pois
considera (1856), ao modo de Herder, que cada lingua articula a realidade dunha
maneira diferente, que deriva do peculiar modo de pensar e actuar de cada pobo.
Por iso clama (1859): “el pueblo que olvida y escarnece su idioma, ese pueblo dice al
resto del mundo que ha perdido su dignidad!”. En concordancia con isto, postula sen
reservas a existencia, non dun vago “carácter” galego con luces e sombras como fan
os seus compañeiros, senón dunha auténtica personalidade colectiva, un Volksgeist
galego, do que todos os compoñentes son positivos, como esixe a fundamentación
organicista dunha nación. E isto implica, aínda que el non o exprese de momento,
a irredutibilidade nacional desa comunidade a calquera outra. Segundo Murguía, o
galego herdou do celta o amor á terra e o instinto case sagrado da súa posesión, a
relixiosidade, a intelixencia, o lirismo, a capacidade de resistencia e a ausencia de
agresividade ou de ansias conquistadoras. Por todo isto, “el sentimiento de la raza
[galega] que puebla estas regiones es diverso del de las comarcas que nos rodean”
(1865:11, 186). Singularidade caracteriolóxica e lingüística que deriva en última ins[11]“¡Castellanos, castellanos,/ tendes corazón de ferro!/(....)/Que Castilla e castellanos,/ todos
nun montón a eito,/ non valen o que unha herbiña/destes nosos campos frescos./(....)/Nin arbres que che den sombra,/ nin sombra que preste alento.../Llanura e sempre llanura/deserto e
sempre deserto.../Esto che tocou coitada,/por herencia no universo;/¡miserable fanfarrona...!/
triste herensia foi por certo./(....)/En verdad non hai, Castilla,/ nada como ti tan feio,/ que
ainda mellor que Castilla,/ valera decir inferno.”
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tancia da orixe racial e da pervivencia desa raza celta en estado case puro. A confluencia de todos estes factores lévao a enumerar a lista completa dos elementos
constitutivos clásicos da nación, na súa versión orgánico-historicista (1865: 9-10):
Sin que los geógrafos y historiadores antiguos nos hubieran señalado la existencia en nuestras
comarcas de aquel pueblo, el aspecto de la mayor parte de sus habitantes, los monumentos, el
dialecto, las costumbres, las inclinaciones, las manifestaciones todas de su espíritu, nos probarían el origen céltico de su actual población.

En suma, xusto antes da Gloriosa, Murguía xa deixara, no plano teórico, o discurso galeguista na antesala dunha formulación propiamente nacionalista. Pero
unha cousa é a teoría e outra moi diferente a realidade. E a renuncia do provincialismo galego á acción política organizada fixo que a súa influencia sobre o final do
sistema isabelino fose menos que mínima.
En todo caso, malia os provincialismos e as sublevacións carlistas, até 1875 moi
poucos poñían en dúbida a unicidade nacional de España. O nacionalismo español,
de contidos principalmente políticos pero tamén culturais e históricos, reinaba sen
rivais internos e como ademais non actuaban sobre el estímulos externos de importancia, dado o illamento internacional de España, non necesitaba manifestarse demasiado como tal. Pero isto non implica que carecese de toda manifestación nin que non
impulsase un proceso de nacionalización que, malia todas as súas deficiencias, como
xa dixemos, serviu para xerar nos sectores sociais politicamente activos unha identidade nacional consistente dabondo e moi celosa da súa exclusividade. A Lei Moyano
de 1857 establecía o monopolio do castelán nas escolas e o mesmo facían para todos
os instrumentos públicos a Lei do Notariado de 1862 e a do Rexistro Civil de 1870.
Aí están tamén as ubicuas manifestacións patrióticas que acompañaron os falidos
intentos de reconstruír o Imperio mediante aventuras militares en Marrocos, México
ou a Cochinchina. E máis significativas son neste sentido as protestas de fidelidade a
esa nación única que coidaban necesario facer arreo provincialistas e fueristas.
Sen embargo, e como sabemos, ao cabo a nacionalización española acabou fracasando no fundamental: asociar identidade e patriotismo españois a un proceso
democratizador e de desenvolvemento económico suficientes para afianzar a base
social da nación española nun grao tal que as outras fidelidades ficasen desprovistas
de todas as súas potencialidades políticas, presentes e futuras. O desastroso final
das experiencias do sexenio 1868-1874 e moi especialmente da federal, bloqueou
ese camiño e axudou a crear as condicións para que, cando actuasen outros factores, desaparecese esa unicidade nacional española.
II. A Gloriosa e o Sexenio
O final da monarquía isabelina comezou en 1866 cunha tripla crise, económica, militar e política. A principios dese ano produciuse o primeiro crac financeiro da his-
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toria do capitalismo español cando os problemas de anos precedentes na industria
téxtil catalá pola interrupción das importacións de algodón a causa da Guerra de
Secesión norteamericana e as perdas das compañías ferroviarias (moitas montadas
con fins máis especulativos que produtivos) desembocaron na creba de varios bancos o que provocou un pánico bursátil. Para colmo de males, os dous anos seguintes
foron de malas colleitas coa conseguinte crise de subsistencias. Simultaneamente,
en xuño de 1866 tivo lugar o enésimo pronunciamento, protagonizado nesta ocasión polos sarxentos do madrileño Cuartel de San Gil, que o goberno afogou en
sangue fusilando a 66. E con este panorama a raíña non tivo mellor idea que apartar
do goberno á Unión Liberal e darllo ao sector máis extremo do partido moderado
nada menos que na persoa do xeneral Narváez. Perante este deterioro, en agosto e a
iniciativa do xeneral Prim, progresistas e demócratas asinaron en Ostende un pacto
para destronar a Sabela e convocar Cortes Constituíntes mediante “sufraxio universal directo”. A posterior incorporación da Unión Liberal a este pacto creou as condicións para que, no canto do típico pronunciamento destinado a forzar só un cambio
de goberno, chegase unha verdadeira revolución que o que cambiase fose o sistema.
E chegou. Feitos os inevitables preparativos nos sectores af íns das forzas armadas, o 18 de setembro de 1868 o almirante Juan Bautista Topete sublevou a escuadra
atracada en Cádiz ao berro de “¡Viva España con honra!”, que deu título a un manifesto politicamente ambiguo asinado polos dirixentes conxurados, oportunamente
retornados do exilio. A sublevación foi estendéndose por Andalucía e a costa mediterránea até Barcelona. Por parte do goberno, mentres a raíña continuaba co seu
veraneo en Donosti como se non pasase nada, o xeneral José Gutiérrez de la Concha
xuntou en Madrid algunhas tropas pero con grandes dificultades porque moitos
mandos militares lle negaron o seu apoio. Por fin, o 28 de setembro os dous bandos
libraron a batalla de Alcolea (Córdoba) con triunfo dos sublevados baixo o mando
do xeneral Serrano. Dous días despois a raíña cruzaba a fronteira de Hendaia para
non volver.
Agora tocaba que os distintos compoñentes da heteroxénea coalición que trouxera a Gloriosa se puxesen de acordo sobre que facer co país. En non demasiado
tempo a dereita (a Unión Liberal e a maioría dos xenerais), o centro (o Partido Progresista con Prim á cabeza) e a esquerda (o Partido Demócrata, republicanos federais incluídos) da coalición antiisabelina, logo de celebradas as prometidas eleccións
a Cortes Constituíntes, chegaron a unha solución de compromiso na Constitución
de 1869, que establecía a soberanía nacional plena, un sistema político máis participativo e o sufraxio universal masculino por primeira vez en España, se ben mantiña a monarquía pero non a Casa de Borbón. Isto obrigou a buscar en Europa un
titular para a nova dinastía, “honor” que finalmente recaeu na persoa de Amadeo de
Saboia, do que o home forte era o xeneral Prim. O asasinato deste pouco antes da
chegada de Amadeo anunciaba a tremenda inestabilidade que caracterizaría o resto
deste sexenio. En Cuba produciuse a primeira insurrección contra a metrópole. Os
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carlistas, so pretexto do carácter non confesional do novo Estado, iniciaron a súa última guerra en 1872, que tivo como escenario principal o País Vasco e Navarra. E as
loitas intestinas entre os defensores da recén nada monarquía parlamentaria semidemocrática e os partidarios de ir alén na democratización mediante a instauración
dunha república federal inzaron o territorio de continuas desordes e insurreccións,
como o levantamento de Ferrol en 1872 ou o famoso Cantón de Cartagena. Para
colmo, os poucos afiliados da I Internacional en España incrementaron a axitación
presentando en sociedade o movemento obreiro.
Perante este caos político, Amadeo abdicou e o 11 de febreiro de 1873 unhas
Cortes que non tiñan maioría republicana tiveron que agasallar coa República Federal a un país no que as posturas de dereita e extrema dereita seguían a ser socialmente maioritarias. A chegada da República non aminorou a inestabilidade, senón
todo o contrario. O novo réxime, que non tivo tempo de aprobar a súa propia constitución, coñeceu catro presidentes en once meses (Estanislao Figueras, Francisco
Pi y Margall, Nicolás Salmerón e Emilio Castelar). Unha vez máis foi a intervención
do Exército a que saldou a crise, primeiro poñendo a república baixo a súa tutela
mediante o golpe do xeneral Pavía que deu a presidencia ao xeneral Serrano, e despois restaurando a dinastía dos Borbóns na persoa de Alfonso XII, fillo de Sabela,
mediante o golpe do xeneral Martínez Campos en Valencia. Deste modo nacía a
chamada Restauración, o sistema político de maior duración até agora na historia
contemporánea de España e moi parecido ao isabelino.
Pero durante o sexenio unha parte importante da esquerda liberal loitou por
un modelo de Estado, non só máis participativo, senón tamén descentralizado. Este
impulso tivo as súas manifestacións maiores na serie de pactos federais que o republicanismo federal promoveu en 1869[12] e na súa efémera realización institucional coa I República e a súa Constitución non-nata. Valentí Almirall expresou así
o principio reitor deste movemento: “la unidad nacional ficticia debe convertirse
en Confederación, que es la unidad verdadera como fundada en la armonía”. Malia a brevedade desta primeira experiencia republicana e a mala imaxe que deixou
na maioría da sociedade, a historia ulterior demostraría que ese principio tiña un
atractivo moi duradeiro.
A posibilidade de construír un Estado máis democrático e/ou máis descentralizado polarizou en 1868-1874 actitudes e esforzos e, ao menos en Galicia, relegou a
un segundo plano, de momento, a cuestión propiamente nacional. Mesmo a prensa e
a publicística propiamente provincialista diminuíron moito. O compoñente progresista/democrático do provincialismo prevaleceu até 1874 sobre o seu compoñente
galeguista. Boa parte dos provincialistas participaron na revolución na súa condición de progresistas ou demócratas. Por exemplo, José Loño foi elixido membro da
[12] Aragón-Cataluña-Valencia-Baleares, Andalucía-Extremadura-Murcia, Castela, Vascongadas-Navarra, Galicia-Asturias.
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Junta Revolucionaria de Ferrol con 1.516 votos, mentres que todo un Benito Vicetto
non o conseguiu, pois só reuniu 16 apoios. Murguía sumouse tamén á revolución
actuando como secretario da Junta Revolucionaria de Santiago, e Pondal animouno
a presentarse ás eleccións nunha candidatura progresista, cousa que ao cabo non
callou. En realidade, foi quedando politicamente relegado no rebumbio do sexenio
e finalmente tivo que conformarse cun posto funcionarial relativamente modesto,
a dirección do Arquivo de Simancas. Francisco Añón, exiliado tantas veces e revolucionario impenitente, escribiu en Santiago a letra dun himno para a Gloriosa, con
música de Curti, e o 24 de outubro envioullo a Madrid a Murguía “para que lo hagas
publicar ahí sin perder tiempo”, xesto que tampouco o fixo progresar politicamente.
Nos primeiros momentos houbo unha iniciativa, que coñecemos grazas a Francisco Rodríguez (1988: 61 e ss.), para articular unha alternativa política provincialista dende posturas non moi radicais. Non é aventurado albiscar as ideas e mesmo
a prosa de Murguía detrás do manifesto “A Galicia” (El Imparcial, 7-I-1869) co que
un grupo de “liberales gallegos” residentes en Madrid e “simpatizantes con la monarquía parlamentaria” propoñen aos seus “compatriotas” a participación nunha
chamada Unión de Galicia, co gallo das próximas eleccións a Cortes Constituíntes,
previstas para os días 15 a 18 de xaneiro. O propio nome do proxectado grupo así
como o teor do manifesto é nidiamente provincialista. De feito, é o canto do cisne
do provincialismo político:
... experimentamos hoy la satisfacción más inefable al anunciar a nuestros paisanos y adeptos el importante y trascendental acontecimiento de constituirse en la capital de la nación, para los más altos fines
posibles, una poderosa asociación compuesta de elementos propios [...]
Hállase la desventurada Galicia en un triste y deplorable estado de abandono: sólo la sincera unión
de sus hijos podrá rescatar su ofendida dignidad y su merecida estimación en el concurso de todas las
provincias de España.

E a continuación expoñen unha nómina de problemas e reivindicacións que
constitúe a versión máis completa do programa provincialista nun só documento.
E así, denuncian o atraso industrial de Galicia, a emigración especialmente entre
os novos, a ausencia de ferrocarril malia ser a provincia máis cargada de impostos,
o abandono dos portos e dos camiños veciñais, a “estremada división y subdivisión
de la propiedad y el insoportable gravámen con que la oprimen foros y subforos
[...] causa principal de servidumbre y decadencia”, o estanco do sal, as corruptelas
da administración local, as coaccións electorais e o cunerismo. En contraposición,
exaltan o “acto solemne y soberano del sufragio” e din que a Unión de Galicia ten
como obxectivo facer imposible “la encarnación de candidatos extraños” e conseguir que a representación de Galicia corresponda a fillos do país.
Porén, o intento da Unión de Galicia fracasa e durante o resto do sexenio a presencia dos provincialistas na primeira liña da competencia política é escasa e, cando
se dá, non actúan como tales. Tal é o caso, por exemplo, de Rodríguez Seoane, de-
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putado nas Cortes de 1869, membro do partido constitucionalista de Montero Ríos,
que se quería equidistante de monárquicos e republicanos, gobernador de Cáceres
e Director Xeral de Aduanas. O mesmo acontece con Paz Nóvoa, participante na
insurrección republicana de Ourense de outubro de 1869 pola que foi xulgado e
condenado, e que, como republicano federal, será deputado por Trives, gobernador
de Pontevedra, inspirador da Lei de Redención de Foros e fundador de periódicos
como El Correo de Galicia. Periódico democrático (Ourense, 1872-74).
Está claro que a bandeira da descentralización é case monopolizada agora por
unha corrente de filiación ideolóxica af ín pero diferente e de referente nacional español: o republicanismo federal, que coa súa enorme -e efémera- forza de atracción
gaña mesmo a lealdade de boa parte do provincialismo, como demostra o editorial
do Diario de Santiago (8-VII-1873) que saúda a chegada da I República[13]. E, se ben
é certo que en Galicia un sector do federalismo republicano amosa claras proclividades galeguistas (o que demostra que o longo labor de zapa dos provincialistas
podía dar froitos), como indica o caso do alcalde compostelán Sánchez Villamarín
e o seu Centro de Iniciativas para Galicia (Moreno González, 1978), este sector non
deixa de ser minoritario dentro do federalismo galego. E ese Centro de Iniciativas
tampouco non terá continuidade.
Pero a eclosión federalista, que en absoluto pode considerarse unha fase da
evolución do galeguismo, terá en cambio repercusións a medio prazo sobre este,
pois lle ofrece o modelo de Estado español que o provincialismo non fora quen de
elaborar. De aquí o fenómeno que xurdirá na fase rexionalista e culminará no nacionalismo de preguerra: federalistas españois e nacionalistas galegos coincidirán na
reivindicación dunha Federación española/ibérica, ao tempo que se rexeitarán mutuamente en case todo o demais, moi conscientes das fondas diferenzas ideolóxicas
e políticas que os separaban.
O fracaso da I República e o refluxo ordenancista e centralista da Restauración,
para alén de crear un marco político diferente, foi unha experiencia traumática para
toda a esquerda liberal. A liquidación da última carlistada foino tamén para o tradicionalismo. Nada ten de estraño, xa que logo, que na primeira década do novo
réxime proliferasen revisionismos e adaptacións de todas as tendencias políticas
peninsulares. No que atinxe ao noso caso, as consecuencias destas adaptacións non
acadarán toda a súa plenitude até despois de 1885, na nova fase evolutiva do galeguismo. De momento, despois do sexenio hai aínda unha década de tardoprovincialismo, na que as circunstancias forzan un eclipse das actividades políticas abertas,
o que non impide senón que favorece a reactivación do galeguismo na publicística,
na prensa e no rexurdimento literario e cultural.
[13] “En nuestra patria hay un espíritu particular, un arraigado amor a la región de España en que
se ha nacido y que se designa con el expresivo nombre de provincialismo. Este espíritu y amor
favorece las miras de los partidarios del Gobierno federal y no es justo que se cohiban”.
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