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Reflexions sobre un ideal 
perifèric: Galeuzca (1923-1959)
Xosé Estévez* | jestevez@ud-ss.deusto.es

Introducció

Enguany es celebra el 85è aniversari de la Triple Alian-
ça, el 75è del Galeuzca, el 50è dels darrers manifestos 
galeuzcans de Buenos Aires i Caracas i el 10è de la De-
claració de Barcelona. La invenció de les sigles Galeuz-
ca –que engloben les síl·labes inicials de Galiza, Euzkadi 
i Catalunya– és una iniciativa de la direcció del Gipuzko 
Buru Batzar (GBB) –llavors presidida per Telesforo de 
Monzón (1904-1981)– i de Josep Maria Batista i Roca 
(1895-1978). D’aquesta manera, el terme Galeuzca apa-
reix per primera vegada el 13 de maig de 1933 en el dia-
ri nacionalista basc Euzkadi.

El moviment Galeuzca de les tres nacions perifèriques 
parteix de la necessitat d’articular un bloc trinacional uni-
tari enfront al tradicional centralisme de l’Estat espanyol. 
Galeuzca pot definir-se com la recerca constant, concre-
tada en acords segellats cíclicament, d’una entesa naci-
onalista gallega, basca i catalana per aconseguir quotes 
creixents de sobirania, que transiten des de l’autonomia 
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VISTA PRÈVIA

A principis de setembre d’enguany, es dóna a conèixer 

a la societat catalana un manifest d’historiadors ga-

llecs, bascos i catalans on criden a la defensa de la 

llengua i la cultura i a la recuperació de la memòria 

històrica de les tres nacions, alhora que denuncien el 

procés d’unifomització de la historiografia des d’una 

perspectiva espanyolista que s’està produint en els 

darrers anys. A dia d’avui, el manifest ja ha rebut el su-

port de més de cent acadèmics i professionals del món 

de la història, recuperant l’acció conjunta de Galícia, 

el País Basc i els Països Catalans envers el centralis-

me espanyol iniciada a principis de la dècada de 1920. 

Neix així el Galeusca d’historiadors. 
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integral per uns, passen pel federalisme i el confederalis-
me pels altres i per alguns, acaben en la independència.

Fins el 1923, les relacions es redueixen a contactes 
esporàdics, puntuals, conjunturals i bilaterals entre regi-
onalistes i/o nacionalistes catalans i gallecs o catalans i 
bascos. Però des d’aquest moment, les vinculacions es 
transformen en acords trinacionals, més consistents, en-
cara que amb una operativitat fluctuant.

La Triple Aliança (1923)

El juny de 1923, Acció Catalana llença una crida als na-
cionalistes gallecs i bascos per articular un bloc trinacio-
nal amb l’objectiu de desvincular-se de l’Estat espanyol, 
aprofitant la conjuntura en què aquest està immers. La 
celebració de la Diada Nacional de Catalunya proporcio-
na el marc adequat per la signatura de l’acord de la Triple 
Aliança, el qual es segella el 12 de setembre amb la par-
ticipació de les següents forces polítiques: Irmandades 
de Fala i Irmandade Nazonalista Galega per la part galle-
ga; el Partido Nacionalista Vasco (PNV) –que signa entu-
siastament– i la Comunión Nacionalista Vasca –demora 
la signatura fins a tenir el vist-i-plau de les seves bases– 
com a representats bascos; i els partits catalans Acció 
Catalana, Unió Catalanista i Estat Català. L’acord consta 
de vuit punts i es caracteritza pel seu caràcter doctrinari i 
independentista, fins al punt d’apel·lar en dos moments al 

vessament de sang si el conflicte no es pot resoldre per 
altres mitjans com a conseqüència de l’obsessiu tanca-
ment de l’Estat espanyol.

En la inviabilitat d’aquest acord influeix una gran diver-
sitat de factors: les divisions i suspicàcies d’alguns sig-
nants, la manca de la principal força catalanista de dretes 

–la Lliga Regionalista–, el propi caràcter teòric i escassa-
ment pragmàtic de l’acord i sobretot, el cop militar prota-
gonitzat pel general Miguel Primo de Rivera (1870-1930) 
el 13 de setembre del mateix any.

Contactes a l’exili durant la Dictadura

de Primo de Rivera (1923-1930)

La primera fita destacable de la Triple Aliança és l’avant-
projecte de Lliga de les Nacions Oprimides que Francesc 
Macià (1859-1933) dóna a conèixer a l’opinió pública a 
París el 9 de setembre de 1924. Aquesta Lliga abasta 
els integrants de la Triple Aliança, als que afegia Filipines, 
Egipte i la República del Rif. Poc després, el 8 de gener 
de 1925, es constitueix a París el Comitè d’Acció de la 
Lliure Aliança, integrat per representants d’Estat Català, 
el PNV, de les entitats catalanes d’Amèrica i de la Confe-
deració Nacional del Treball (CNT), que segellen el Pacte 
de la Lliure Aliança. L’objectiu final de l’acord és enderro-
car el règim monàrquic espanyol, declarar la independèn-
cia de Galícia, País Basc i Catalunya i introduir en la legis-

El moviment Galeuzca parteix 
de la necessitat d’articular un bloc 
gallec, basc i català enfront al tradicional 
centralisme de l’Estat espanyol
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lació i en la pràctica social millores substancials per a la 
classe treballadora. El 16 de novembre del mateix any es 
firma el Pacte de Moscou a la capital de la URSS, mitjan-
çant el qual s’incorpora el Partido Comunista de España 
(PCE) a les forces integrants del Pacte de la Lliure Alian-
ça. Macià procura insistentment en aquesta qüestió, ja 
que el PCE, amb el suport de la URSS, podia subminis-
trar ajuda econòmica i experiència estratègica revolucio-
nària de cara a l’enderrocament del règim espanyol.

A partir del fracàs dels fets de Prats de Molló, el 4 de 
novembre de 1926, Macià canvia d’estratègia i abando-
na la via armada. Així, des de 1928 opta per la recerca 
d’acords amplis amb totes les forces polítiques de l’opo-
sició, incloses les espanyoles, que culmina durant la Dic-
tadura en el Pacte de Sant Sebastià, el 30 d’agost de 
1930. En aquest acord estan presents tres forces catala-
nistes –Acció Catalana, Acció Republicana i Estat Cata-
là–, l’Alianza Republicana, el Partido Radical Socialista, la 
Derecha Liberal Republicana i algunes personalitats a ni-
vell individual com a representats de les forces polítiques 
espanyoles de l’oposició. Indirectament, el galleguisme 
hi està present a través de Santiago Casares Quiroga 
(1884-1950) de la Federación Republicana Gallega. En 
canvi, el nacionalisme basc, degut a diverses raons, no 
participa de l’acord. 

El Galeuzca cerca aconseguir quotes 
creixents de sobirania, que transiten 

des de l’autonomia fins a la 
independència, passant pel 

federalisme i el confederalisme

Galeuzca o Pacte de Compostel·la (1933)

Durant el primer bienni republicà es produeixen diferents 
intents i crides puntuals per incentivar acords de caràcter 
binacional o trinacional, els quals no obtenen el ressò de-
sitjat pels seus mentors fins que es concreta el Galeuzca 
el 25 de juliol de 1933. 

La tessitura letàrgica en la que es troben els estatuts 
d’autonomia del País Basc i Galícia i el lent i raquític pro-
cés de traspàs de competències a la Generalitat de Cata-
lunya, després de l’aprovació de l’Estatut de Núria el se-
tembre de 1932, proporciona la conjuntura favorable per 
un aprofundiment en les relacions trilaterals. En aquest 
sentit, Acción Nacionalista Vasca (ANV) adoba el terreny 
en organitzar un míting el 2 d’abril de 1933 en el Fron-
tó Euskalduna de Bilbao, amb la intervenció de diversos 
dels seus dirigents conjuntament amb representants del 
galleguisme –Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-
1950)– i del catalanisme d’esquerres –el diputat d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Josep Riera i Puntí 
(1885-1949)–. En el seu discurs, Riera i Puntí proposa 
la idea de revitalitzar la Triple Aliança, la qual és molt ben 
acollida pels presents, com mostra que aquella mateixa 
tarda es segellés de forma simbòlica l’anomenat Pacte 
de Guernica amb la signatura dels representants de les 
tres nacions de l’Àlbum de la Casa de Juntes d’aques-
ta localitat basca. Però des d’ANV s’adonen que un pos-
sible acord d’aquest calat neix dèbil sense el suport del 
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PNV, la força majoritària dins del nacionalisme basc, per 
la qual cosa conviden als jelkides1 a sumar-se activament 
al conveni.

D’aquesta manera, el GBB, presidit per Monzón, pren 
la iniciativa sobre la proposta, i entre el 5 d’abril i el 7 de 
maig viatja a Barcelona per entrevistar-se amb Batista i 
Roca. Després d’una estada al País Basc d’una comissió 
d’observadors d’Esquerra, d’Unió Democràtica de Cata-
lunya (UDC) i Acció Catalana Republicana (ARC) entre 
el 26 i el 31 de maig, queda definitivament preparat el ter-
reny per la redacció del Galeuzca, encarregant a Batista 
i Roca l’elaboració de l’avantprojecte. 

Catalans i bascos es desplacen a Galícia el 23 de juli-
ol i el 25 firmen als locals del Seminario de Estudios Ga-
legos l’anomenat Pacte de Compostel·la, més conegut 
com a Galeuzca, amb un to allunyat del caràcter doctrina-
ri i independentista de la Triple Aliança de 1923. Els sig-
nants de l’acord són el Partido Galeguista, Ultreia, PNV, 
Palestra, ACR i UDC. A Bilbao, el 30 de juliol, es reafir-
ma l’acord, introduint tres petites modificacions i la signa-
tura de tres noves organitzacions: Esquerra, la Lliga Cata-
lana i ANV. Els actes continuen a Barcelona el 13 d’agost, 
on els participants es comprometen a promoure urgent-
ment la presentació dels Estatuts basc i gallec, a incen-
tivar un avenç cap a una estructura federal de l’Estat en 

1 Militant del PNV. L’origen d’aquesta paraula la trobem a les sigles del lema del 
partit Jaungoikoa eta Lege zaharra – Dios y la Ley Vieja.

consonància amb l’esperit original de la República, cre-
ar un bloc gallec, basc i català al Congrés, aconseguir un 
decret de bilingüisme per Galícia i el País Basc i procurar 
l’ingrés de Galícia a la Societat de Nacions. 

Després de l’eufòria inicial, el Galeuzca entra en una 
fase d’estancament com a conseqüència d’obstacles in-
terns i externs:

— Diferències ideològiques i estratègiques entre les for-
ces signants: A tall d’exemple, el grup de L’Opinió en-
frontat a Estat Català en el si d’Esquerra critica l’acord. 
De la mateixa manera, la Lliga de Francesc Cambó 
(1876-1947) només s’hi mostra partidària en determi-
nades circumstàncies. Per la seva part, el mateix Batis-
ta i Roca reconeix que s’ha anat massa lluny.

— L’incompliment dels acords: a tall de síntesi, no es ce-
lebra la conferència programada a principis d’octubre, 
el PNV no compareix a la Societat de Nacions de se-
tembre i malgrat la ratificació de l’acord per part de la 
UDC, el PNV, ANV, PG i Ultreia, apareixen dubtes a 
Esquerra, ACR i la Lliga.

— El canvi de conjuntura política després de la victòria 
de les dretes a les eleccions a Corts del 19 de setem-
bre de 1933.

El juny de 1923, Acció Catalana llença una 
crida a gallecs i bascos a articular un bloc 
trinacional per desvincular-se de l’Estat 
espanyol: neix la Triple Aliança
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El bienni negre (1933-1935)

La tensió creixent entre el Govern central i la perifèria es-
clata entre l’estiu i la tardor de 1934 per uns fets sufici-
entment coneguts: la qüestió de la Llei de Contractes de 
Conreu, la rebel·lió dels ajuntaments bascos i els Fets 
del Sis d’Octubre. Sobretot, en els dos primers apareixen 
mostres d’una adormida solidaritat galeuzcana. La Llei de 
Contractes de Conreu, aprovada pel Parlament de Cata-
lunya, és declarada inconstitucional pel Tribunal de Ga-
ranties Constitucionals. Els diputats d’Esquerra en el 
Congrés abandonen en bloc l’hemicicle el 12 de juny de 
1934 i en solidaritat amb ells i amb Catalunya adopten 
una actitud anàloga els parlamentaris nacionalistes bas-
cos. El PG envia un telegrama de solidaritat al PNV per 
la seva actuació, lamentant la seva absència a les Corts. 
Una altra mostra de la fraternitat generada per aquests 
fets la trobem en un acte d’homenatge als diputats bas-
cos per la seva solidaritat amb els catalans el 15 de juliol 
a Tolosa, presentat pel diari nacionalista basc El Día com 
a «Mitin de Galeuzca».

La sublevació dels ajuntaments bascos de l’estiu de 
1934, provocada per la manca de representativitat de 
les diputacions i ajuntaments, l’incompliment del Concert 
Econòmic a través de l’Estatuto del Vino i en general la 
tensió creada pel Govern central, acaba el 12 de setem-
bre amb una gran assemblea de protesta celebrada a zu-
marraga amb la participació de diputats bascos i catalans 

El terme Galeuzca apareix per primera 
vegada el 13 de maig de 1933 en el diari 

nacionalista basc Euzkadi

d’esquerres. Com ja havia fet arrel de la declaració d’in-
constitucionalitat de la Llei de Contractes de Conreus, el 
PG remeté a les autoritats jelkides un telegrama de so-
lidaritat.

D’aquesta manera, la conjuntura posterior als Fets 
d’Octubre –l’empresonament del Govern català i la for-
ta repressió de Catalunya, el País Basc i Astúries– con-
juntament als constants atacs a l’Estatut Basc i el ferotge 
centralisme –que preferia una «España roja a una Es-
paña rota»– no configuren el millor escenari per impulsar 
acords galeuzcans.

La curta eufòria de 1936

Les eleccions de febrer de 1936 i la victòria del Front 
Popular a l’Estat, del Front d’Esquerres a Catalunya i del 
PNV al País Basc, reviu les esperances galeuzcanes, so-
bretot en referència a l’aprovació dels estatuts basc i ga-
llec. Bona mostra d’això, la trobem el març de 1936, mo-
ment en què es constitueixen els grups parlamentaris. El 
PNV necessita un diputat per completar el seu i sol·licita 
al PG la concurrència de Castelao per aquest fi, el qual 
personalment accepta. Però la subjecció a la disciplina 
d’Izquierda Republicana, formació amb la que el PG ha-
via subscrit un acord preelectoral, ho impedeix. El seu 
lloc és ocupat per Domènec Palet (1872-1953), diputat 
d’Esquerra. Tot i això, Castelao entra a formar part de la 
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Comissió Parlamentaria d’Estatuts, encarregada de de-
batre l’Estatut del País Basc, comissió presidida pel di-
putat d’Esquerra, Josep Tomàs i Piera (1900-1976), i de 
la qual també en forma part José Antonio Aguirre (1904-
1960). Però totes aquestes esperances comencen a 
trontollar amb l’inici de la Guerra Civil.

La Guerra Civil

Durant el conflicte, Catalunya acull als bascos desterrats 
i als gallecs lleials a la República, demostrant que la so-
lidaritat galeuzcana és efectiva. La Generalitat promulga 
decrets específics per ajudar als refugiats bascos, i fins i 
tot concedeix al Govern Basc un estatut jurídic que gai-
rebé li atorga l’extraterritorialitat. Una actitud semblant és 
la que manté respecte els gallecs refugiats a Catalunya, 
entre ells Castelao, el qual lloa en la seva Sempre en Ga-
liza l’actuació de suport dels diputats bascos i catalans 
a l’Estatut de Galícia, presentat a les Corts republicanes 
celebrades a Montserrat l’1 de febrer de 1938.

La caiguda de Catalunya a inicis de 1939 provoca una 
folla fugida cap al gèlid exili dels governs republicà, basc 
i català. Els presidents d’aquests dos darrers, Aguirre i 
Lluís Companys (1882-1940), travessen junt la frontera 
francesa.

Representants del galleguisme, 
el nacionalisme basc i el catalanisme 
signen el 23 de juliol de 1933 
el Pacte de Compostel·la o Galeuzca
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Resurrecció galeuzcana a Londres i Buenos Aires 

(1940-1941)

Pres i posteriorment assassinat Companys, i Aguirre en 
parador desconegut, Londres es constitueix en l’eix i el 
mirall de la política basca i catalana. De la mateixa mane-
ra, Buenos Aires –especialment després de l’arribada de 
Castelao el juliol de 1940– amb nombroses colònies de 
les tres nacions, també juga un paper protagonista en les 
relacions de Galícia, el País Basc i Catalunya durant l’exi-
li. Així, l’11 de juliol de 1940 es funda a la capital britànica 
el Consejo Nacional Vasco, presidit per Manuel de Irujo 
(1891-1981), i l’11 de setembre del mateix any el Con-
sell Nacional Català, liderat per Carles Pi i Sunyer (1888-
1971). Ambdós duen a terme una política conjunta, amb 
el suport de les colònies gallegues, basques i catalanes 
de Buenos Aires i de Mèxic.

De la mateixa manera, a la capital d’Argentina es cele-
bren reunions de Galeuzca en el Casal Català, amb l’ela-
boració de propostes i avantprojectes que culminaran en 
la signatura d’un nou pacte Galeuzca el 9 de maig de 
1941. Consta de quatre parts, destacant la proclamació 
de la sobirania i del dret a l’autodeterminació de Galícia, 
el País Basc i Catalunya i apostant per un compromís de 
lluita contra el franquisme per aconseguir un règim repu-
blicà i democràtic.

Entre els seus objectius, el Galeuzca 
es proposa impulsar els Estauts basc 

i gallec, incentivar un avenç cap 
a una estructura federal de l’Estat 

i crear un bloc trinacional al Congrés

Predomini galeuzcà a Buenos Aires (1942-1943)

Des de 1942, Castelao insisteix davant d’Aguirre per 
configurar un bloc trinacional i una política conjunta. Una 
mostra de la bona relació que mantenien és la carta ma-
nuscrita del 16 de maig de 1943 que Castelao envia a 
Aguirre perquè aquest «representi el galleguisme» per 
qualsevol gestió que fos necessària realitzar als Estats 
Units d’Amèrica (EUA). L’obstinació de Castelao amb el 
projecte trinacional es veu de nou en una altre missiva a 
Aguirre on descriu detallades precisions sobre el Galeuz-
ca, posant de manifest la necessitat d’impulsar-lo d’una 
forma immediata.

Flamarada galeuzcana (1944-1945)

Resulta difícil avançar pel sender del Galeuzca en aquest 
periple a causa de la gran quantitat de documentació 
disponible. Per aquest motiu, només desgranem els fets 
més significatius. 

El primer fet destacable és la carta-manifest del Ga-
leuzca de Buenos Aires enviada per Castelao al Lehen-
dakari el 31 de gener de 1944. Aguirre respon imme-
diatament amb una extensa epístola on resumeix el seu 
pensament entorn el Galeuzca. Es mostra d’acord amb el 
pacte trinacional, però revela que la situació internacional 
encara no es troba suficientment madura per la seva aco-
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llida, alhora que planteja dos impediments importants: la 
desunió en el camp polític català i la manca d’un govern 
gallec, en considerar absolutament necessari que el con-
veni el subscriguin tres governs. Per tant, insta a Cas-
telao a crear un executiu gallec, el qual es crea a finals 
d’aquell mateix any amb el nom de Consello de Galicia.

Aquesta carta d’Aguirre suscita fins a cinc projectes 
d’acords galeuzcans entre l’abril i el desembre de 1944, 
entre ells un de Batista i Roca. El primer projecte el tro-
bem a Mèxic, on representats polítics de les diferents for-
macions polítiques nacionals de Galícia, el País Basc i 
Catalunya  segellen el 22 de desembre un acord Galeuz-
ca redactat en quatre idiomes –castellà, gallec, basc i ca-
talà– on es reconeix explícitament el dret a l’autodetermi-
nació de les tres nacions.

De la mateixa manera, a l’interior de l’Estat espanyol tam-
bé s’articula un front galeuzcà, el qual arriba a elaborar en-
tre març i abril de 1945 un pla d’acció Galeuzca i un pro-
jecte d’aliança amb Portugal. En aquest sentit, cal destacar 
que la conjuntura no podia ser més favorable pels interes-
sos republicans i en particular, dels galeuzcans. Les forces 
aliades de la Segona Guerra Mundial –amb la participa-
ció de gallecs, catalans i especialment nacionalistes bas-
cos–, aconsegueixen derrotar el feixisme. D’aquesta ma-
nera, l’oposició franquista a l’interior i a l’exili espera una 
intervenció aliada a l’Estat espanyol per l’estreta vinculació 
del règim de Franco amb el feixisme i el nazisme. Així, amb 
l’enderrocament de la Dictadura es  restauraria la legali-

tat republicana per la qual cosa, feia falta un bloc galeuzcà 
fort i unit per assegurar la implantació immediata dels tres 
Estatuts d’Autonomia i a mitjà termini la reconversió de la 
República cap el federalisme o el confederalisme. Però els 
aliats –sobretot Anglaterra i els EUA– no es mouen en la 
mateixa tessitura i determinen donar suport al franquisme 
com a baluard estratègic de l’occident europeu enfront el 
creixent poder de l’ós comunista.

Però l’acord per la redacció d’un nou Galeuzca no ar-
riba, com mostren les queixes reiterades de Castelao a 
Aguirre i a Pi i Sunyer pel retard en la signatura de l’acord 
des de març de 1945. El 17 d’aquell mateix mes es cons-
titueix a Baiona el Govern basc a l’exili amb la participació 
de totes les forces basques, incloent el PSOE. Coinci-
dint amb aquesta recuperació, Aguirre envia dues cartes 
a Castelao on addueix diferents raons per l’ajornament 
del Galeuzca.

L’aparcament del Galeuzca (1946-1950)

Dues cartes de Castelao, respectivament dirigides a Pi 
i Sunyer i Aguirre el gener de 1946, denoten nítids se-
nyals de pessimisme sobre l’esdevenir del Galeuzca, no-
més trencat pel nomenament del polític gallec –gràcies a 
les gestions dels nacionalistes bascos– com a ministre del 
Govern de la República a l’exili encapçalat per José Giral 
(1879-1962) entre maig de 1946 i gener de 1947. Però 

Les diferències ideològiques 
i estratègiques entre els signants, 
l’incompliment dels acords i la victòria 
de les dretes el 1933 porten al Galeuzca 
a una fase d’estancament fins el 1936
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després de la crisi del govern Giral el gener i el retorn de 
Castelao a Buenos Aires el juliol de 1947, el Galeuzca ago-
nitza com mostra el creixement progressiu del seu silenci.

El mateix Castelao es queixa àcidament a Irujo de 
l’abandó del Galeuzca per part dels bascos. En una car-
ta posterior al seu familiar Alfredo Somoza Castelao atri-
bueix aquesta actitud a Aguirre com a conseqüència de 
la pressió socialista, concretament d’Indalecio Prieto 
(1883-1962). No hem d’oblidar que els socialistes forma-
ven part del Govern basc a l’exili, per la qual cosa, Aguir-
re segurament prefereix, en un exercici de realitat política, 
un Govern basc unit a una solidaritat galeuzcana que pre-
senta seriosos dubtes de la seva eficàcia.

D’altra banda, la correspondència de Castelao i la do-
cumentació sobre unes converses mantingudes entre diri-
gents del PNV i Esquerra –documentació que actualment 
es troba a l’Arxiu Irujo– a finals de 1947 i inicis de 1948, 
manifesten que Pi i Sunyer és un fervorós partidari del Ga-
leuzca. Però amb la mort de Castelao a Buenos Aires el 
1950, desapareix el principal avalador d’aquest acord.

Precisament, el pensament de Castelao sobre el Ga-
leuzca esdevé el paradigma de la seva estratègia políti-
ca. Aquest es pot sintetitzar en els següents conceptes: 
caràcter plurinacional de l’Estat espanyol amb plena so-
birania per cada nació; reconeixement del dret a l’auto-
determinació; forma republicana de govern, amb un rè-
gim democràtic de llibertats i progressisme social, regit 
pel pacifisme i la cooperació internacional; la indepen-

dència de cada nació forma part d’un desideràtum final, 
però per les nacions petites la federació o la confedera-
ció és més apropiada; i articulació confederal a nivell pe-
ninsular, abastant Portugal.

Segons Castelao, per arribar a aquesta articulació con-
federal el moviment Galeuzca compleix múltiples funci-
ons, íntimament vinculades entre si: control de la política 
espanyola; immersió en l’ideal confederatiu; nervi reno-
vador revolucionari per solucionar els contenciosos pe-
rifèrics; medi eficaç per aconseguir la llibertat nacional; 
consecució d’un harmònic equilibri peninsular dins de la 
lògica diversitat; defensa del dret a l’autodeterminació; 
salvaguarda de la sobirania nacional; eliminació d’una vi-
sió localista dels nacionalismes perifèrics; difusió inter-
nacional de la problemàtica nacional peninsular; puntal 
polític del règim republicà; pont imprescindible per incor-
porar Portugal a la Confederació Ibèrica a través dels lla-
ços històrics amb Galícia; i el vehicle d’entrada a un hipo-
tètic federalisme europeu.

Els manifestos galeuzcans de Buenos Aires i Caracas 

(1958-1959)

La conjuntura internacional i interior de l’Estat espanyol 
havia suportat canvis notables a finals de la dècada de 
1950. El règim franquista es consolida després de la sig-
natura del Concordat amb el Vaticà i el Tractat amb els 

A l’exili, el projecte Galeuzca 
no es detura. El 1941 es signa 

un nou acord a Buenos Aires fonamentat 
en el dret a l’autodeterminació 

de Galícia, el País Basc i Catalunya
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Els manifestos de Caracas i Buenos 
Aires de 1959, d’un marcat caràcter 
independentista, són les darreres mostres 
galeuzcanes fins a la recuperació 
de la democràcia

EUA, ambdós el 1953 i sobretot amb l’entrada de l’Estat 
espanyol a l’ONU el 1956.

Paral·lelament, entre 1950 i 1958 es celebren diferents 
actes folklòrics, mítings, homenatges i aniversaris de ca-
ràcter puntual organitzats per entitats galeuzcanes disse-
minades per diferents ciutats americanes, sobretot a Bu-
enos Aires. Però no és fins a finals de la dècada de 1950 
que el projecte es reprèn amb força. El 4 de gener de 
1959 es publica a París un memoràndum del president 
de la República a l’exili, Félix Gordón Ordás (1885-1973), 
on es barregen equívocs i descuits flagrants en relació a 
les autonomies regionals. Com a conseqüència d’aquest 
fet, la Galeuzca de Buenos Aires publica un manifest el 
10 de març de 1959 on els signants protesten enèrgica-
ment per la postura de Gordón, alhora que reivindiquen 
per a les tres nacions el dret a l’autodeterminació.

De la mateixa manera, el 19 d’abril de 1959 amb la 
constitució del Galeuzca de Caracas, integrada per per-
sonalitats independentistes gallegues, basques i catala-
nes, la qual publica el 31 de maig una declaració de set 
principis d’un marcat to independentista.

Aquests dos textos esdevenen les darreres manifesta-
cions galeuzcanes fins el 1987, moment en que Esquer-
ra, Eusko Alkartasuna (EA) i el Partido Nacionalista Gale-
go – Partido Galeguista (PNG-PG) configuren la coalició 
electoral «Per l’Europa de les Nacions» per afrontar junts les 
eleccions al Parlament Europeu d’aquell mateix any. Aquest 
acord es manté fins a les eleccions europees de 1994, ja 

que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) –partit en el qual 
s’integra el PNG-PG el 1989– hi concorre en solitari. 

Gairebé deu anys més tard, CiU, PNV i BNG firmen 
la Declaració de Barcelona (1998), un text que denun-
cia la política antiautonomista desenvolupada pel primer 
govern de José María Aznar. Malgrat aquest acord, a les 
eleccions al Parlament Europeu de 1999 les tres forces 
hi concorren per separat –de fet, el PNV es presenta con-
juntament amb EA i Esquerra amb el nom «Coalició Naci-
onalista + Pobles d’Europa»– i no és fins a les eleccions 
de 2004 que transformen l’acord amb una coalició elec-
toral que recupera les sigles històriques dels acords tri-
nacionals: «Galeusca – Pobles d’Europa» –des de 2006, 
Galeuscat–.

Reflexions sense ànim de polèmica

La trajectòria del Galeuzca històric mereix algunes refle-
xions finals:

1. Els pactes, acords, manifestos i converses per articu-
lar un bloc trinacional sorgeixen davant la necessitat 
d’establir un estratègia astuta, forta i unitària enfront al 
tradicional centralisme espanyol, amb la finalitat d’ar-
rancar d’aquest quotes d’autogovern, que basculen 
entre l’autonomia i la independència, passant per solu-
cions federals i confederals. 
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2. Cap dels acords galeuzcans fructifica. L’heterogenei-
tat de partits que els configuren, conjuntament amb 
les dificultats derivades de la pròpia història de l’Es-
tat espanyol –dictadures, Guerra Civil, repressió, exi-
li...– són els principals motius que impedeixen la cons-
titució d’un acord trinacional estable.

3. El Galeuzca pot ser un instrument eficaç enfront a la 
uniformització imperant i creixent que busca la unitat 
imposada i no la unió voluntària mitjançant acords re-
versibles entre iguals amb personalitat pròpia. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) diu que des 
de una petita finestra es pot contemplar la grandesa de 
l’univers. M’atreveixo a afegir que des de les petites pàtri-
es es pot admirar la majestuositat del món, perquè preci-
sament la seva riquesa es troba en el fèrtil mosaic de la 
diversitat. Les diferents etapes del Galeuzca suposen di-
ferents intents d’un ideal solidari i compartit per part de 
tres personalitats nacionals ibèriques que pretenen inter-
pretar un polifònic concert de pobles mitjançant acords 
harmònics reconeixedors i legitimadors de la seva dife-
rència. |

El Galeuzca pot ser un instrument eficaç 
enfront a la uniformització imperant 

i creixent que busca la unitat imposada 
i no la unió voluntària
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