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Alborada das Mulleres Galegas para Luisa Viqueira Landa
Ana Miranda Paz
Diputada no Parlamento Europeo

Hoxe estamos aquí para traerlle a
unha muller digna a benvida dun Pobo,
para honrala con agarimo e emoción
cunha Alborada á liberdade.
Hoxe Luisa Viqueira Landa volta
á Terra, ao lar de onde foi desterrada,
ao lugar no que derramaron as esperanzas da rebeldía.
A Terra-Nai abre seu ventre en
silencio e caen os valados. Porque non
hai valados eternos que resistan o peso
da memoria que quixeron borrar os
represores da impunidade.
Para ela, traemos a flor dos montes galegos, o mar rebelde e o nordés, as augas
mansas dos mil ríos, as «brétemas vaporosas» das que falaba súa amada Rosalia, as
silveiras, as devesas e as pedras mudas. Para ela traemos as pombas da liberdade
das que falaba Lorenzo Varela.
Porque como Pobo temos que alzar un berro contra a memoria borrada que
quixeron, e queren cementar autores e cómplices, pasados e presentes. Deciao Luis
Seoane no poema «Desterrados»:
«Nesta mesma Terra onde nace o que amamos,tamén naceron os verdugos
e todos seguen asexándonos en silencio, implacabeis»
Quixeron que non esquenceramos os corpos nas cunetas e as bandeiras asu-
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lagadas de sangue. Quixeron esquencer ás mulleres comprometidas que foron
perseguidas, torturadas, fusiladas, violadas, inhabilitadas e encarceradas, a todas
as mulleres que fuxiron ao exilio, moitas sen retorno. Luisa Viqueira Landa foi
unha delas, como outras das valentes mulleres da súa familia, obrigadas a coller
os vieiros da fuxida da morte á vida.
A nosa Alborada tamén é para elas, para non esquencer a historia roubada e
agochada da resistencia femenina das mulleres republicanas.
Luisa era producto desa semente de resistencia e ao longo dunha durísima vida
de periplos forzados e finalmente en México, sempre estivo ergueita, coherente co
seu compromiso na defensa das liberdades e dereitos humanos. Sempre en pé no
seu activismo antifeixista, democrático e cultural, gardando a Galiza nun exilio
de 77 anos.
Xoan Vicente Viqueira, seu pai, co que hoxe se xunta neste lugar de Ouces, e de
quen herdeu esa semente de amor pola Terra e pola língua, decia que «ser galegos
tamén implica un compromiso coa humanidade». O que ela tivo en tantos lugares,
axudando, curando, ensinando, e tamén co compromiso político con Galiza. No
Consello de Galiza, na revista Vieiros de México, na radio en «Galiza en pé», na
revista Terra e Tempo, e tantos outros compromisos ideolóxicos e culturais.
As exiliadas e exiliados contrúen e reviven lugares vividos e outros imaxinados.
Resúmeo a poeta Luz Pozo Garza no poema «Na banda do desterro»:
«Tirei do noso herdo un fío e contruin na concordia das Patrias o pazo de
granito e verbas consagradas».
Luisa volta a Galiza, á Matria.
E a Nosa Terra ceíbase para ela, para recoller neste día de primavera a herdanza do legado de dignidade que hoxe nos xunta como Pobo neste eido.
E Nós, as Mulleres, cantamos a Alborada da Nazón galega para a súa filla
querida, para a nosa irmá, Luisa Viqueira Landa.
Xa é tempo de voltar á Terra. Para sempre, na túa Galiza amada.
Ouces, 18 de abril de 2015
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Homenaxe a Luisa Viqueira
Camilo Nogueira

Caro Manuel:
Síntome honrado por estar en Ouces, contigo e con Laura, con familiares e
amigos, que te acompañan no retorno da tua nai, Luisa Viqueira, para ela ficar de
par do teu avó Johan Vicente Viqueira. Tendo perdido ben nena a seu pai. Luisa
viviu as terribles circunstancias da Guerra Civil despois do golpe militar e fascista,
resistiu en paises europeos e pudo partir cara a terra de acollida mexicana xunto
coa súa familia, traballando arreo en favor da República e do galeguismo. Teño
mágoa de non tela coñecido persoalmente.
Mais sí a través de Manuel, cando con Ana Miranda e Iria Barxa, recebimos
no Parlamento Europeo a trinta e cinco exiliados ou emigrantes galegos de grande
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parte dos países latinoamericanos, de México a Chile. Entre eles o Manuel Díaz
que guiaba o coche no que entraron na Habana Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos.
Luisa Viqueira chega para encontrar a un dos principales fundadores da Irmandade Nacionalista, europeísta e socialista, coñecedor do esencial da educación para
o progreso e a vitalidade dun povo, acreditando nas potencialidades económicas
e sociais e na identidade hostórica deiferenciada de Galiza.
Sabedor da trascendencia dunha lingua propria que falada pola inmensa maioría
é negada polo Estado Español, resistíu durante séculos como idioma do povo, na
rica cultura agraria, mariñeira e do artesanato.
Un idioma que evolui da mesma forma que o conxunto do galego-portugués,
formando parte así du dos principais entre os intercontinentais.
Johan Vicente Viqueira vivíu plenamente o tempo da primavera das nacións e do
direito de autodeterminación. Finando en 1924, cando apenastiña trintaeoito anos.
Pasado perto dun século, estamos nun tempo mui diferente. Temos memoria
de todo o que pasou en Galiza, no Estado Español, en Europa e na Terra. Con
esa experiencia, cónstanos que na obra dos Viqueira están fundamentos básicos e
necesarios para a emancipación de Galiza como nación. Unha nación no mundo.
Ouces, 18 de abril de 2015
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Beiras fala de Luísa Viqueira

Manolo e Laura, familiares
e veciños, permitide que no
canto de falar pola miña conta,
de primeiras vos lea un cachiño
de texto que nun... E di así:
«Como se transmite a
herdanza dun pobo? Pola
educación que da aos seus
fillos e pola lingua, celeiro
marabilloso incesantemente
enriquecido por novas experiencias. As tradicións e
adquisicións, os costumes e
as conquistas, os feitos e os
actos das xeracións precedentes son así legados e inscritos na historia.
Agora a grande maioría dos cativos colonizados viven na rúa e o que tivera
a sorte de ser recibido nunha escola non se salvará na súa nacionalidade. A
memoria que se lle ofrece non é a do seu pobo. A historia que se lle ensina non
é a súa. El chegará a saber quen foi don Pelaio, mais non quen foi Roi Xordo,
quen foi Isabel a Católica mais non quen foi a raíña Urraca; terá a sensación
de que todo aconteceu en calquera lugar agás no seu propio país. O seu país
e mais el mesmo son irreais ou só existen en referencia do outro calquera, en
referencia o que el non é.
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Os libros fálanlle dun universo que nada relembra ao seu. O rapaz chámase
Brais e a rapariga Mariña. Nos seráns de inverno Brais e Mariña voltan para
casa por camiños cubertos de neve e detéñense a mercar castañas. Os mestres
non son o representante do pai, non son o substituto prestixioso salvador como
todos os mestres do mundo, son intrusos. A transmisión non se realiza nin do
neno en relación ao mestre, nin moitas veces con tanto afirmalo, do mestre con
relación ao neno. Todo isto o neno sínteo perfectamente, mais mesmo cando a
transparencia se consigue realizar, aínda daquela comporta certos riscos. O
mestre e a escola representan un universo demasiado diferente do universo familiar. En calquera dos casos lonxe de preparar ao adolescente de xeito que fique
totalmente entregue nas súas propias mans, a escola enxendra no seu íntimo
unha dualidade definitiva. Unha diglosia, non só lingüística senón cultural».
Todos e todas xa adiviñáchedes que este texto ben podía ser de Xoan Vicente
Viqueira mais non é. Este texto é de Albert Memmi, o autor dunha obra clásica
sobre o Retrato do colonizado. Un tunecino que denunciou nos anos 50 tanto en
Tunicia como en Alxeria o que estaba a acontecer no plano da alienación cultural,
ideolóxica, da alienación da propia persoa individual, colectiva que padecían os
colonizados e o retrato tamén do colonizador. Un texto que logo o libro foi prologado por Jean Paul Sartre, nunha edición que é un clásico dos anos 70.
Se o lin eu mesmamente, porque si xoguei a non dicirvos de quén era, porque
evidentemente eu cando lera, non vin o retrato do colonizado arxelino ou tunecino.
Vin o retrato do colonizado galego de min mesmo. E esa é a realidade. O único
que fixen nese texto é mudar invocacións de nomes concretos a nomes referentes
a historia española en Galicia ou histoira de Galicia como tal.
Pero ese o universo o que descubriu Xoán Vicente Viqueira cando despois de
formarse fora, despois de estar nos centros máis avanzados e pioneiros da psicoloxía experimental ,despois de escoitar e ser dalgún xeito discípulo de Bergson...,
despois de «imbuírse» tamén do krausismo, sexa na Sorbonne ou fose en Leipzigou,
Göttingen e sobre todo de ter aprendido unha boa forma de entender a filosofía
que el logo defendeu sempre que é a filosofía da acción. A este home aconteceulle
o análogo do que aconteceu a todos os da xeración Nós.
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O que está relatado por Vicente Risco en Nós, os Inadaptados, esa conversión
o do que está relatado nunha novela autobiográfica de Otero Pedrayo baixo a
cobertura, o disfraz dun protagonista que era el mesmo na novela Arredor de si,
Adrián Solovio (con toda intención non sabedes que Solovio, San Fiz de Solovio
en Santiago de Compostela, a carón da rúa do Castro é a primeira igrexa ou a
ruleira máis antiga da cidade.
E a proba de que iso é así quen descubriu o país dende entón el vivindo eiquí e
cando xa foi profesor primeiro en Santiago e inmediatamente na Coruña e viviu no
pazo de Vixoi e ía a pé a coller o tren para ir impartir docencia na Coruña e xa non
deixou esta terra ata que finou nese sete-oito anos escasos de actividade frenética,
el foi unha das cabezas fundamentais de todo o que significaron as Irmandades
da Fala para facer as da Coruña con Vilar Ponte, co propio Ánxel Casal, antes
de estar en Compostela, Ánxel Casal e por suposto a xeración Nós e por suposto
da Primeria Asambela Nacionalista a do dezaoito en Lugo onde se deseñou a
primeira proposta de artellamento plurinacional da Península Ibérica co exercicio
da soberanía política do pobo galego pero apostando por un artellamento diso
que se acaba de definir como necesidade dun nacionalismo internacionalista; en
todo ese período, Viqueira, que casou no 1917, que tivo a Luísa no 1918, non só
se converteu nun dos faros guieiros que transcenderon a súa precoz morte senón
que foi a referencia inmediata directa de Luísa.
Foi onde Luísa aprendeu directamente da maneira en que o propio Viqueira
aprendera dende 1898 en Madrid coa Institución Libre de Enseñanza, onde polas
relacións familiares que a familia sempre progresista é impresionante o artellamento que teñen Cotón e os Viqueira con as xentes, personalidades da historia
do último terzo do século XIX fundamental no republicanismo e na esquerda do
entón en toda península, aprendera directamente con Giner de los Ríos. E ese que
aprendeu Luísa foi o que inspirou a súa forma de levar a realidade, o principio de
Viqueira da filosofía da acción .
Hai unha frase de Viqueira que a min sempre me resultou absolutamente definitoria pola súa brevidade, lacónica absolutamente: A nosa época quere actores,
non espectadores.
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Apliquemos esta máxima a nosa época en que se pretende reducirnos a todos
os cidadáns en súbditos cando non en grea de ovellas e polo tanto en espectadores
pasivos e impotentes da agresión constante dende o poder á cidadanía do común.
Aquele fronte o que se alzou Luísa e que tivo que pagar co exilio e afortunadamente
aínda para ela que puido pagar só co exilio e non coa perda da súa vida e con todos
os demais exiliados e exiliadas concretamente en México os que montaron, os que
crearon o Fondo de Cultura Económica como me contaba Carlos Vales «sabías,
Beiras, que foi un erro do funcionario porque nós rotulamos o Fondo de Cultura
Ecuménica... Entendeu mal.. . E xa non quixemos cámbialo.
E o sistema escolar dos republicanos no propio México, e de imprimir os valores republicanos e non só a cultura cívica, non só a cultura democrática, a cultura
republicana porque hai valores republicanos que non están garantidos nunha simple
democracia, como por exemplo a laicidade.
Este cemiterio foi clausurado «civil» e amurallado polo fascismo e que agora se
volve abrir significa mesmamente que se lle abren as portas da cultura republicana
e iso foi o que Luísa practicou no exilio con todos os demais, cos seus fillos, con
xente como Chouchiña Concheiro e Paco Comesaña o vello. E fillos deles, como
Paco Comesaña o violinista e Manolo Rodríguez Viqueira o arquitecto, foron
enviados despois os estudos superiores os países do leste, a Polonia, Manolo; a
Unión Soviética Paco. E iso é todo a venza que nos temos que recuperar en clave da nosa propia nación porque desa maneira seremos fideis por unha banda a
testemuña dunha traxectoria ate os noventa e tantos anos da Luísa a que coñecín
aínda que ela non podía nin recoñecerme, na casa de Manolo e de Laura, porque
ela tiña noventa e dous ou noventa e tres anos e estaba moi maliña senón a cultura
tamén que representa a este país a primeira emerxencia da súa identidade en todas
dimensións e coas fiestras ben abertas a todo o mundo que son as Irmandades a
xeración Nós e o nacionalismo propiamente dito culto de esquerda progresista
que callaría no partido galeguista que no trinta e seis no dúbidou neses debates
internos a apostar polo Frente Popular e lograr o proxecto de estatuto. Este é o
legado de todos eles.
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Luisa Viqueira una vida entre la Lagoa y Ouces
Manuel Rodríguez Viqueira

Luisa, universitaria de 18 años junto a su familia y algunos amigos gozaba
de sus vacaciones en el verano de 1936, en las playas de la Lagoa, lugar que
frecuentó desde su infancia con sus padres. Fue allí donde les sorprendió el golpe
de estado militar fascista. Tras varios días de esperanza a que esto fuera aplacado
por el ejercito republicano, empezó la preocupación. Los vecinos de la Lagoa
y Gandarío les avisaron que la Guardia Civil preguntaba por ellos, por lo que
decidieron trasladarse a la casa de su abuela paterna en Vixoi. Allí, permanecieron
varios meses. Finalmente, después de algunas gestiones realizadas en Madrid
alegando que se trataba de una colonia escolar de vacaciones, se logró realizar un
intercambio por medio de la Cruz Roja Internacional. Para ello se trasladaron a
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Coruña y posteriormente en un destroyer inglés a territorio francés, para despues
cruzar la frontera por la zona republicana y dirigirse a Barcelona.
Allí empieza a trabajar en el Consejo de la Infancia Evacuada. En octubre
de 1937 se traslada a Villalgordo del Júcar donde se hace cargo de los niños
menores procedentes del frente de guerra. Unos meses después fue evacuada y se
trasladó nuevamente a Barcelona. En 1938 se evacuaba a los niños de la guerra
hacia México y la Unión Soviética, en este último caso se presentaban problemas
con el idioma, a raíz de lo cual, fueron solicitados maestros de España ya que
resultaba demasiado complejo impartir cursos con traductor. Luisa, como uno de
los voluntarios, se embarcó con un grupo de niños rumbo a la Unión Soviética.
Permaneció un corto tiempo en Moscú, y posteriormente en la afueras de Kaluga,
unos 200 kilómetros al suroeste de Moscú, donde participo como maestra en el
curso escolar de 1938-1939.
En el verano de 1939 su madre Jacinta intentaba reunir a los tres hijos, Luisa
la mayor y sus dos hermanos, Jacinto y Carmen, para trasladarse a México, donde
Casimiro Mahou, segundo marido de su madre, ya había logrado condiciones
mínimas para exiliarse. Así, Luisa se traslada a Helsinki, a pesar de las múltiples
dificultades puestas por los soviéticos, y de allí, a Londres donde fue detenida y de
alguna manera encarcelada, por portar pasaporte Republicano. Afortunadamente
la intervención de los Cuáqueros logró su liberación y se pudo embarcar con su
familia rumbo a Nueva York.
Al llegar a Nueva York, les pusieron en un autobús del cual no podían bajar
pues eran considerados comunistas. En ese autobús llegaron a Nuevo Laredo, en
la frontera mexicana, donde ingresaron a su nueva patria en calidad de refugiados
políticos y posteriormente se les otorgo la nacionalidad mexicana, lo que les
permitió tener documentos de identidad.
En México, inmediatamente inició su actividad política contra el fascismo
y de ayuda a los presos políticos del franquismo, fundamentalmente en la JSU.
En 1942 fue la única representante gallega en la reunión de dirigentes de la JSU
con Santiago Carrillo. A principios de los años cincuenta organiza en el Centro
Republicano Español las tardes gallegas, donde se enseña la lengua, la historia y
las tradiciones gallegas.
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En esa misma época, en Viena, participa en el Congreso de Madres por la Paz
en representación de la sección gallega del PCE. Posteriormente, se involucra en
las actividades del Patronato de la Cultura Gallega, entre otros como productora y
locutora del programa de radio «La hora de Galicia» y en la edición de la revista
«Vieiros»
En 1964 colabora en la creación de la UPG, y al año siguiente participa como
una de las responsables del Consejo de Galicia en México.
Si bien hemos descrito su activismo político y galleguista, también hay que
mencionar que formo una familia con su marido y tres hijos nacidos en México
(Rafael 1943, Luis 1945 y Manuel 1947), y desde que nacieron supo inculcarles
su origen gallego y los valores republicanos. Enviudó rápidamente, en 1949.
Adicionalmente se caracterizó por ser una mujer independiente, acostumbrada
a trabajar y vivir con austeridad. Se desempeño en los años 40 como laboratorista
y posteriormente como como secretaria en la embajada de Polonia en México,
durante 30 años.
Entre 1936 y 2014 solo visitó una vez Galicia, en 1980. Disfruto mucho su
estancia, sin embargo, los tristes recuerdos, la edad y el deseo de estar cerca de sus
hijos y nietos, provocó que regresara a México. En sus 78 años de exilio siempre
tuvo morriña, la expresó de diferentes maneras, una de ellas muy curiosa, salía a
pasear cuando llovía (en la Ciudad de México) para sentirse en Galicia.
Su último viaje, desde México, fue al cementerio de Outes para descansar en
paz y seguir teniendo la esperanza de que lo soñado por su padre se convierta en
realidad: convertir Galicia d´un arrabal nun centro; facer que teña vida propia,
grande, inmensa; que chegue a ser unha lumarada espiritual acesa alumeando
o mundo enteiro.
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18 de abril de 2015: galería de imaxes

Cadernos de Estudos Xerais
Xa publicados:
Nº 1 - «Xosé María Díaz Castro» · E. Mariño
Davila, V. Pérez Prieto, A. Blanco Torrado
Nº 2 - «De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de
E. Blanco-Amor» · Luis Pérez Rodríguez
Nº 3 - «Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a Primeira Guerra Mundial» · M.
González Prieto e R. Axeitos Valiño
Nº 4 - «Moncho Valcarce: un militante social e
político galeguista, un cura atípico, un
profeta e un místico cristián» · VV.AA.
Nº 5 - «Evocación e lembranza de Manuel Espiña Gamallo» · VV.AA.
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