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80 anos da participación e admisión de Galicia
no Congreso de Nacionalidades Europeas

Plácido Castro, a voz que acadou o recoñecemento
internacional de Galicia como nación





“Galicia é unha nacionalidade, e como tal foi
recoñecida en Berna, polo IX Congreso das
Minorías Nacionais Europeas, adscrito á Sociedade
das Nacións”.

Castelao, Sempre en Galiza,

(ediciós Galiza, Bos Aires, 1944), páx. 39.





Por primeira vez damos a coñecer ao gran público algúns dos documentos que reflicten a partici-
pación galega no IX Congreso de Nacionalidades Europeas, feito de singular transcendencia na
historia contemporánea de Galicia e revelador das arelas de proxección exterior do movemento
galeguista. 

A Fundación Plácido Castro quer reivindicar así esta efeméride e o papel desempeñado por Plácido
Ramón Castro del Río na súa realización.

Plácido Castro foi unha figura senlleira no universo galeguista.



Documento oficial da convocatoria do IX Congreso de Nacionalidades Europeas.



O Congreso de Nacionalidades Europeas

Dende 1925 ata finais dos anos trinta, o CNE (Congreso de Nacionalidades Europeas) constituíu
unha referencia clave para advertir a persistencia de problemas nacionais en Europa aínda pen-
dentes de resolución. O CNE reclamaba a atención permanente dos Estados e organismos inter-
nacionais sobre a necesidade de salvagardar o respecto dos dereitos elementais das minorías
nacionais.

A iniciativa da creación deste movemento correspondeu aos grupos alemán e maxiar, destacando
na súa consolidación o rol individual de quen foi o seu presidente dende o primeiro momento, o
deputado esloveno do parlamento italiano, Josip Wilfan. A representación do Congreso era com-
partida cun secretario xeral, Ewald Ammende, estoniano.

O congreso fundacional celebrouse en Xenebra (Suíza), do 14 ao 16 de outubro de 1925. Nel
participaron 50 delegados de 27 grupos nacionais pertencentes a 10 Estados representando a
un total de dez millóns de persoas.

Primeira páxina do informe confidencial sobre o IX CNE redactado por L. Krabbe para a Sociedade de Nacións.



Os trazos conceptuais do Congreso de Nacionalidades Europeas

O CNE reivindicaba o dereito á autonomía (administración nacional propia) e ao libre desenvol-
vemento cultural. 

Rexeitaba a modificación das fronteiras políticas existentes,.

Reclamaba sistemas electorais que permitisen ás minorías contar cunha representación proporcional
á súa significación numérica. 

Urxía a garantía de igualdade económica (condicións iguais na loita pola existencia) e a proscri-
ción de calquera tipo de discriminación.

A pertenza a unha nacionalidade concreta así como a inscrición de tal circunstancia en calquera
rexistro debía ser obxecto de protección legal.

O principio da lealdade das minorías viña a sinalar que o obxectivo primordial do CNE consistía
en premer nos gobernos para que se respectasen os dereitos das minorías,  excluíndo as declara-
cións de carácter irredentista.

Sinaturas de Josip Wilfan e Ewald Ammende.



O ingreso no Congreso de Nacionalidades Europeas

No IV Congreso (Xenebra, do 29 ao 31 de agosto de 1928) aprobouse un regulamento sobre a
admisión de novos grupos:

Debían estar organizados nun país europeo.

Debían estar decididos a conservar e a desenvolver a cultura nacional que lles era propia. Consi-
derábase a existencia desa vontade cando a maioría do grupo en cuestión desexaba participar
no CNE ou cando menos non se opoñía a estar representado nel. 

A parte solicitante debía achegar probas ou manifestacións que evidenciaran a súa existencia me-
diante signos exteriores demostrativos dunha vida colectiva con carácter duradeiro. 

Informe sobre o IX CNE onde se da conta da participación galega, en principio da man de Otero Pedrayo, quen non asistiría.





O IX Congreso de Nacionalidades Europeas

O IX Congreso de Nacionalidades Europeas celebrouse en Berna (Suíza) os días 16, 17 e 18 de
setembro de 1933. As sesións tiveron lugar nos salóns do Pazo Federal (Sala do Gran Consello).

O achegamento de Galicia ao CNE foi un feito de capital
importancia porque era a primeira vez que se podía escoi-
tar a nosa voz no gran concerto internacional dos pobos. 

Galicia achegábase a este organismo da man de vascos
e cataláns e tras unha visita previa á nosa Terra dunha de-
legación do CNE.

O semanario A Nosa Terra, portavoz do Partido Gale-
guista, informou da participación galega, como tamén o diario El Pueblo Gallego. 

“Cando en Hespaña se nos nega toda persoalidade, cando se nos inxuria e se nos desprecia,
que se oia a nosa voz autóctona e persoal no gran concerto de pobos, que como tales, en esprito
i en xusticia, poidamos dialogar con dignidade con nacións irmáns niste arelar infindo de futuros,
é algo que ten de soerguer o noso esprito de todo ise patuxar en somas lamentas en que decote
vimos loitando con todo o cerrilismo mais burdo” (A Nosa Terra nº 311, 25 de setembro de 1933). 

Para os galeguistas, a asistencia ao congreso de Berna perseguía como obxectivos fundamentais: 

A procura do apoio moral da opinión pública internacional (segundo Plácido Castro a nova da
participación galega foi recollida pola prensa europea).

O establecemento dun marco de cooperación cos movementos afíns que permitisen a universaliza-
ción de Galicia no dobre senso de facer que Europa nos coñeza e nós coñecer mellor Europa.

O recoñecemento da condición de nación por parte dun organismo internacional de considerable
prestixio e reputación.

O IX Congreso reuniuse en momentos dramáticos da vida internacional, en especial polo auxe do
problema xudeu en Alemaña (A. Hitler fora nomeado Chanceler Imperial en xaneiro de 1933).

Na declaración presentada ao congreso proclamábase que Galicia “é unha nación ben definida”,
ao tempo que reivindicaba “o dereito innegable do pobo galego a dispor de si mesmo”. Por outra
banda, na liña das disposicións internacionais relativas ás minorías, reclamaba “a plena liberdade
de empregar o seu idioma materno, sobre todo no ensino e así mesmo o respecto dos seus costu-
mes”. A Memoria redactouna Vicente Risco.

A representación galega foi acollida cordialmente tanto polo presidente do Congreso, Josip Wilfan,
como tamén polo Presidente do Parlamento suízo, G. Motta, e formou parte do Comité permanente
do congreso na súa visita de cortesía ao primeiro ministro noruegués e presidente do Consello da
Sociedade de Nacións, Johan L. Mowinckel. 

Nota de Pablo de Ázcarate suxerindo o trámite do informe confidencial de L. Krabbe sobre o IX CNE.





Listaxe de participantes no IX CNE.





Plácido Castro no IX Congreso de Nacionalidades Europeas

Políglota e humanista, Plácido Castro, formado no Reino Unido dende moi novo, membro da di-
rección do Partido Galeguista dende a súa fundación, foi o encargado de trasladar ao Congreso
de Nacionalidades Europeas as arelas identitarias de Galicia. 

Na III Asemblea do Partido Galeguista (Ourense, 1934) obtería, en votación secreta, 1.654 votos
dos compromisarios asistentes. Foi o máis votado para a Secretaría Executiva, asumindo a partir
de entón a responsabilidade de relacións internacionais.

Artigo de Plácido Castro publicado en El Pueblo Gallego (30 de setembro de 1933) sobre o ingreso de Galicia no
Congreso de Nacionalidades Europeas.



Castelao (Rianxo 1886 - Bos
Aires1950), líder histórico do
galeguismo.

Josip Wilfan (Trieste, 1878 -
Belgrado, 1955), avogado e líder
da minoría eslovena no parlamento
italiano nos anos vinte do século
pasado.

Giuseppe Motta (1871-1940).
Político suízo que formou parte do
Gran Consello Nacional e do
Consello Federal, chegando a
presidir a Confederación Helvética.
Soubo conciliar a neutralidade coa
presenza en Xenebra da Sociedade
de Nacións, presidindo a súa
primeira asemblea.

Johan Ludwig Mowinckel (1870-
1943). Político noruegués que
exerceu de primeiro ministro entre
1924-26, 1928-31, e 1933-35.
Presidiu o Consello da Sociedade
de Nacións.

Ewald Ammende, líder da minoría
alemá de Estonia, secretario xeral do
CNE, xornalista do Revaler Bote e
do Rigasche Rundschau.

Vicente Risco (Ourense 1884 -
1963) foi o autor da memória
presentada ao IX Congreso de
Nacionalidades Europeas.

Plácido Castro (Corcubión 1902 -
Cambados 1967) foi o
representante galego no IX Congreso
de Nacionalidades Europeas. 

Ludvig Thorvald Krabbe
(Copenhagen 1884 - Berkeley
1959), funcionario danés, integrante
da sección política da Comisión de
minorías da Sociedade de Nacións.
Participou como observador no IX
CNE e relatou o informe sobre o
evento para a Sociedade de
Nacións.

Ramón Otero Pedrayo (Ourense
1888 - 1976) foi unha das figuras
mais salientables da Xeración Nós.
Aproveitou a súa participación no
Aberri Eguna (1933) para atraer o
interese do CNE sobre Galicia e
participou na comitiva que
acompañou a Ewald Ammende por
terras galegas. Non obstante
anunciarse a súa participación no IX
Congreso, non chegou a asistir.

Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid
1890 - Suiza 1971) diplomático
español, liberal e republicano, que
en 1922 entrou a formar parte da
dirección técnica da Sociedade de
Nacións. En 1931 foi nomeado
director do Departamento de Asuntos
de Proteción de Minorías Nacionais.


