
Xermolo do futuro nacionalismo, o
provincialismo non é privativo de Galiza.
Dáse tamén noutras partes do estado
español que mantiveran desde a Idade
Media unha acusada personalidade
cultural e institucional. O seu nome
débese á reivindicación da unidade
territorial preexistente e con ela da
entidade toda da antiga provincia ou
Reino de Galiza, desmembrada en partes
menores (as actuais provincias).
Tanto Antolín, como os que con el
c o l a b o r a r o n n a d i r e c c i ó n d o

,
consideraban Galiza como unha unidade.
Falaban, xa que logo de “provincia” pero
este vocablo significaba o oposto á
división administrativa que parcelara o
país en circunscricións artificiais, ao
estilo dos departamentos franceses, pois
o tenzamento de Galiza nas chamadas
provincias da Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra, carecía de razón de ser na
orde histórica - sociolóxica.
A división artificial de Galicia en catro
provincias non podería rematar coa idea
de Galiza como unidade histórica. Esta
seguía a existir, por riba de fórmulas
estrañas, simplemente, porque sempre
tivo vida de seu. Ao defender

, Faraldo e os seus
compañeiros

m o v e m e n t o p r o v i n c i a l i s t a

Galiza
como unidade

contrapuñan a realidade
ao artificio.

O PROVINCIALISMO ANTOLÍN FARALDO

Antolín Faraldo Asorey nado en Betanzos
no 1823 e falecido en Granada no 1853 foi
escritor e xornalista e un dos país do
movemento provincialista galego da
primeira metade do século XIX.
O seu pai, escriban, era un activo defensor
do absolutismo, aspecto que influíu
decisivamente na súa ideoloxía.
Estudou, na Universidade de Santiago de
Compostela, obtendo o grao de Bacharel
en Medicina. Era un gran apaixonado da
historia e da lectura, así como un mozo
implicado cos problemas do seu tempo,
formando parte de múltiples movementos
e asociacións públicas da época.
En 1842 incorpórase como xornalista ó
xornal , que dirixía
Antonio Neira de Mosquera, e do que
pronto se convertería en redactor
principal.

El Recreo Compostelano Entre febreiro e outubro de 1845 funda e
dirixe, xunto con José Rúa Figueroa e
Antonio Romero Ortiz, a revista

cuxo subtítulo era
, e que na súa

cabeceira rezaba ,
serve a Faraldo de plataforma para
expoñer o seu modelo político de Galicia,
sempre mantendo unha liña liberal e
provincialista.
Participou na chamada

, para a cal redactou proclama de
constitución da

, da que era
secretario.
Fracasado o intento de revolución, o 26
de abril de 1846 vese obrigado a
exiliarse en Portugal, xunto a outros
compañeiros.

El
Porvenir, Revista de
la Juventud Gallega
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Xunta Provisional de
Goberno de Galicia

Revolución de
1846



“(…) esa lapa crente que anda en todos
os corazóns e, agrupando a uns homes e
a outros, uns pobos a outros pobos,
realícese a gran unidade galega (…) que
fará que recobremos o cetro dos mares e
que o noso nome sexa un título de orgullo
(…) de nacionalidade e de cultura (…).”

“Nos, historiando os seus feitos,
poetizando as súas tradicións e as súas
lendas, tencionamos amosarlles aos
nosos compatriotas e principalmente a
esa clase sinxela que traballa, a ese pobo
oprimido, o que foron os seus pais,
cantas glorias tivo ,

.”

o que foi e o que
pode ser, porque na historia
apréndese a liberdade

“Galicia, arrastrando ata aquí unha
existencia oprobiosa, convertida nunha
verdadeira colonia da corte, vai levantarse
da súa humillación e abatemento. Esta
Xunta, amiga sincera do país, consagrarase
constantemente á engrandecer o antigo
reino de Galicia, dando proveitosa dirección
ós numerosos elementos que atesoura no
seu seo, levantando os cimentos dun porvir
de gloria. Para conseguilo esforzarase
constantemente en fomentar intereses
materiais, crear costumes públicos, abrir as
fontes naturais da súa riqueza, decrépita
fundada sobre a ignorancia. Espertando o
poderoso sentimento de provincialismo, e
encamiñando á un só fin todos os talentos e
todos os esforzos, chegará á conquistar
Galicia a influencia de que é merecedora,
colocándose no alto lugar á que está
chamado o antigo reino dos suevos”.

Antolín Faraldo, proclama de constitución da Xunta
Provisional de Goberno de Galicia
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ANTOLÍN FARALDO

“Na historia aprendese a
liberdade”


