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PRóLOGO

DIARIOs GALEGOs BICENTENARIOs

O Consello da Cultura Galega, como institución estatutaria con capacidade 
de iniciativa, investigación e organización, traballa na defensa e promoción dos 
valores culturais do pobo galego. Un dos seus obxectivos é a consideración da rea-
lidade cultural presente dende unha perspectiva integradora. E, neste ano 2008, 
co gallo do bicentenario da aparición dos diarios en Galicia, o Consello da Cultura 
Galega considerou preciso coñecer as características concretas dese importante 
acontecemento e sometelas a unha rigorosa reflexión.

Esta institución, preocupada por colaborar no estudo das manifestacións 
do pobo galego ao longo da súa historia, quere celebrar a aparición dos primeiros 
diarios en Galicia coa súa edición facsimilar e coa publicación dun conxunto 
de traballos onde distintos expertos explican o contexto en que apareceron eses 
medios impresos e as súas características. Pareceu apropiado achegar á edición 
facsimilar un volume de estudos críticos no que diversos estudosos do ámbi-
to histórico e xornalístico analizan as características e o relevo destes medios. 
Deste xeito, dáselle continuidade a unha liña de traballo que comezou no ano 
2000 coa edición facsimilar do primeiro fito do xornalismo en Galicia: El Catón 
Compostelano.

A proposta para recuperar en edición facsimilar as primeiras cabeceiras 
galegas nacidas en 1808 ao abeiro da Guerra da Independencia partiu da Se- 
cción de Comunicación e do Arquivo de Comunicación do Consello da Cultura 
Galega. O proxecto, que contou dende o primeiro momento co apoio activo do 
profesor Xosé Ramón Barreiro Fernández, desenvolveuse mediante un convenio 
coa Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia, que, da man do seu 
secretario, o xornalista e profesor universitario Fernando Salgado, quixo sumarse 
ás iniciativas para coñecer un pouco mellor o nacemento dos diarios en Galicia  
e as súas características como produtos informativos.

O traballo de localización e edición dos cinco títulos analizados –Diario de 
Santiago, Diario de la Coruña, Telégrafo Político y Literario de la Coruña, Apén-
dice al Primitivo Diario de Santiago e Gazeta de la Coruña (nacidos a mediados 
de 1808 e cesados coa chegada dos franceses a Galicia en xaneiro de 1809)–, 
levouno adiante a profesora, escritora e técnica do Consello da Cultura Galega, 
Rosa Aneiros, coa colaboración do profesor Xosé Ramón Barreiro Fernández. 
Polo seu interese, e dado que nunca se traballou este campo en profundidade, 
valorouse tamén como importante a inclusión da chamada Gazeta francesa –en 
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realidade continuación da Gazeta de la Coruña, baixo o mesmo título pero con 
espírito afrancesado–, vixente entre xaneiro e xuño de 1809. A presenza da Ga-
zeta, de periodicidade bisemanal, neste proxecto de primeiros diarios galegos 
(1808-1809) vén determinada polo seu interese histórico. Así pois, esta edición 
facsimilar abrangue un ano de apaixonante historia xornalística dende a data de 
nacemento dos diarios ata a expulsión dos franceses de Galicia. Nese tempo,  
a loita, as arengas, as proclamas, as cartas, os correos, a disputa, en definitiva, a 
rebelión ideolóxica da man dos «papés públicos».

A decisión de escoller estas cabeceiras e non incluír outras posteriores veu 
determinada, ademais de pola súa importancia histórica, polo número de exem-
plares existentes na actualidade. Dado que non se conservan moitos fondos, re-
sultou factible a súa compilación e edición facsimilar no pouco tempo dispoñible 
dende a aprobación do proxecto por parte do Plenario do Consello da Cultura 
Galega. Hoxe, logo de meses de intenso traballo no que colaboraron técnicos e 
bolseiros desta institución –particularmente Beatriz Costa Trillo e Cristina Río 
López ás que lles agradecemos a súa dedicación–, podemos dicir que con esta pu-
blicación cumprimos os obxectivos fixados, que consistían en facer unha achega 
arredor das características dos primeiros diarios en Galicia. Cómpre agradecerlles 
a todos aqueles que colaboraron dalgún xeito neste proxecto – particularmente á 
Real Academia Galega, a maior cesionaria de material do proxecto, pero tamén 
a Biblioteca Nacional de Galicia, ao Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, ao 
Arquivo do Reino de Galicia, ao Museo de Pontevedra, a Andrés Pascual e á He-
meroteca Municipal de Madrid– as facilidades prestadas para a reprodución do 
material dos seus fondos. Así mesmo, debemos agradecer o traballo de todas as 
persoas e institucións que foron consultadas e que nos confirmaron a inexistencia 
de fondos deste período nos seus depósitos. O esforzo de moitos fixo posible un 
traballo do que o Consello da Cultura Galega se sente satisfeito.
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Os PROMOTOREs DOs PRIMEIROs DIARIOs GALEGOs: 
DIARIO DE SANTIAGO E DIARIO DE LA CORUÑA

Prudencio Viveiro Mogo
Consello da Cultura Galega

1. INTRODuCIóN

O século xix viu nacer a opinión pública. Así, aínda que é verdade que os 
círculos de poder seguiron a ser cousa de elites, as novas formulacións políticas 
esixían un maior grao de lexitimidade popular. En efecto, o liberalismo, herdeiro da  
tradición Ilustrada, asentou no pobo a base da soberanía. Xa que logo, a partir  
de agora vai ser necesario contar coa vontade popular para lexitimar un proxecto 
político. Nesta nova situación a prensa periódica vai xogar un papel de primeira 
orde, pois era o medio axeitado para crear un estado de opinión, para mobilizar o 
pobo nun determinado sentido. Por outra parte, a variedade de opcións políticas, 
os distintos bandos, axudaron á proliferación da prensa, xa que cada partido debía 
contar co seu propio voceiro para espallar as súas ideas, denunciar os adversarios e 
gañar adeptos e forza para a súa causa. A difusión da prensa periódica sería, pois, 
unha das características máis sobranceiras do organigrama político do século xix1.

O poder político foi consciente, dende o primeiro momento, da importancia 
dos papeis públicos, nome que recibiron os primeiros xornais. Xa que logo, o poder 
esforzouse por controlar os periódicos, sabedor da influencia que tiñan no público 
e da súa importancia como creadores de opinión. Así, no caso dos primeiros diarios 
galegos –Diario de Santiago e Diario de la Coruña– podemos observar como son 
patrocinados polo poder vixente, isto é, as Xuntas creadas tras a creba do poder 
absoluto, despois da invasión das tropas francesas de Napoleón Bonaparte2.

1 Burdiel, Isabel, La política de los notables, Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1987. Para 
esta autora a prensa xogou un papel decisivo na consolidación do liberalismo: «Su función 
esencial como formadora y portavoz de la opinión pública de las clases ilustradas del país cons-
tituyó un factor clave en la lucha contra el Antiguo Régimen y en la conformación del sistema 
representativo liberal», p. 30. Para Burdiel, a prensa, xunto coas eleccións e os debates parla-
mentarios, contribuíron a socializar a política ao longo do século xix.

2 O levantamento das cidades da Coruña e Santiago tivo lugar os días 30 e 31 de maio de 1808, 
sendo a cidade herculina a primeira en manifestarse contra a presenza dos franceses en Espa-
ña. Decontado constituíronse senllas Xuntas de Armamento e Defensa, que ocuparían o lugar 
vacante deixado pola creba das institucións do Antigo Réxime. O día 5 de xuño instalouse na 
Coruña a Xunta Superior de Galiza, con representantes das sete cidades con voto nas Xuntas do 
Reino: vid. Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia contemporánea de Galicia I. De la Guerra 
de la Independencia al Postfranquismo (1805-1983), A Coruña, Ediciones Gamma, 1982, p. 44.



10

Ora ben, na creación dos primeiros xornais galegos influíu outra circuns-
tancia máis inmediata, que tiña que ver coa situación política do momento. En 
efecto, a invasión de España por parte da tropas imperiais francesas deu pé á 
necesidade dunha información puntual e precisa verbo da evolución dos acon-
tecementos. A esta procura de información tentaron dar solución os primeiros 
xornais galegos, que reproduciron nas súas páxinas as noticias sobre a guerra 
que se libraba contra o invasor francés. Seguindo este fío argumental, Diario de 
Santiago e Diario de la Coruña convertéronse nos voceiros da causa patriótica, 
procurando alporizar os ánimos do lector contra o goberno intruso e a prol das 
institucións lexítimas3. 

E o certo é que estes primeiros diarios conseguiron manter os seus lectores 
informados sobre a situación da guerra contra o francés, o que explica o seu rápi-
do éxito. A proliferación da prensa no século xix axuda a explicar a difusión dun 
negocio que ata aquel momento existía en moi poucas cidades: a imprenta. Así, 
os impresores foron os principais promotores destes primeiros diarios galegos.

2. DIARIO DE SANTIAGO

O primeiro número do Diario de Santiago viu a luz o 1 de xuño de 1808 
coa licenza da Xunta gobernativa da cidade. Santiago era unha das poucas ci-
dades galegas que contaba con imprenta. A existencia de varios obradoiros de 
impresión enténdese pola presenza da universidade e dunha administración 
eclesiástica necesitadas adoito de papeis impresos4. Estas circunstancias posi-
bilitaron a creación do Diario de Santiago, baixo a iniciativa do impresor Manuel 
María de Vila.

Manuel María de Vila naceu en Santiago o 17 de marzo de 1779. Vila 
realizou a aprendizaxe tipográfica en Compostela, pois esta era a única cidade 
que contou con imprentas entre 1795 e 1800. Antonio Odriozola indicou que 
moi probablemente esta aprendizaxe se realizase no prelo de Sebastián Montero 

3 Pérez Costanti, Pablo, Historia del periodismo santiagués, Santiago de Compostela, Escuela Ti-
pográfica Municipal, 1905. Comenta Pérez Costanti: «Dedicados los primeros periódicos, casi 
exclusivamente, á la divulgación de las noticias de la guerra, vinieron á satisfacer así la curiosi-
dad general, la natural avidez que el pueblo sentía por conocer la marcha de los acontecimien-
tos», p. 10; citamos pola reedición de Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1992.

4 Segundo Pérez Costanti, á altura de 1808 existían en Santiago catro imprentas: as de Aguayo, 
Vila, Montero e Rey: Pérez Costanti, Pablo, Historia del periodismo santiagués..., op. cit., p. 10, 
nota 1. Destas imprentas, as de Vila, Montero e Rey estiveron directamente relacionadas co 
Diario de Santiago.
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y Fráiz5. En 1803 comezou a súa carreira en solitario coa impresión do folleto 
Proyecto económico para promover el establecimiento de fábricas de papel, obra de 
José Verea y Aguiar. O 1 de xuño de 1808, e á calor da efervescencia provocada 
pola invasión francesa, viu a luz na súa imprenta o Diario de Santiago.

No outono de 1808 tomou a decisión de marchar á Coruña, onde traba-
llou ás ordes da Xunta Suprema. Así, Vila foi un dos impresores do Diario de la 
Coruña. Na cidade herculina permaneceu ata 1812, ano en que decidiu retor-
nar a Santiago. Ora ben, parte da súa imprenta debeu quedar na Coruña, pois  
de 1814 datan traballos co seu pé de imprenta. As necesidades da política liberal 
e os acontecementos políticos explican que algúns impresores non dubidasen 
en montar imprentas noutras cidades, ampliando deste xeito a súa produción6. 
Durante a primeira restauración absolutista de Fernando VII permaneceu en 
Santiago. Emporiso, en 1820, coa proclamación da Constitución de Cádiz, tras-
ladouse de novo á Coruña, cidade en que permaneceu ata 1823. Este traslado 
debeuse a que A Coruña era un fervedoiro de ideas liberais e, xa que logo, onde 
máis oportunidades podían achar os impresores. Durante a Década Ominosa 
(1823-1833) traballou novamente en Santiago. En 1834 asentou o seu negocio 
de impresión en Pontevedra, xa que foi convidado por José María Bremón, pri-
meiro subdelegado de Fomento desta provincia, a instalarse na cidade do Lérez. 
En efecto, das prensas de Manuel María Vila sairían os primeiros números do 
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra7.

O Diario de Santiago impreso por Vila obtivo un rápido éxito. Tal difusión 
espertou a cobiza doutros comerciantes, que tentaron facerse coa concesión da 
súa publicación. Tal foi o caso de Pedro Rey Romero. Este libreiro ofreceulle á 
Xunta Suprema de Galicia a cantidade de 1000 reais mensuais pola exclusiva 
publicación do Diario de Santiago. Porén, Vila tentou mellorar esta proposta, 
ofrecendo 60 reais diarios pola publicación do xornal. No entanto, Rey Romero 

5 Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia de la imprenta en Galicia, 
A Coruña, Biblioteca Gallega, 1992, pp. 203-204.

6 Comenta Odriozola: «Esta acumulación de trabajo explica también que algunos impresores no 
dudaran en montar imprentas sucursales en otras ciudades. D. Cándido Pérez Prieto trabaja 
algún tiempo en La Coruña y Asturias. D. Manuel María de Vila mantiene su taller en Santiago 
(aunque trabajando a menor ritmo) mientras él monta una imprenta en La Coruña. D. Pascual 
Arza mantiene su imprenta principal en La Coruña, pero funda una imprenta en Vigo (la prime-
ra de la ciudad) y posteriormente la traslada a Santiago, aunque seguía trabajando igualmente 
en la principal»: vid. Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia de la im-
prenta en Galicia..., op. cit., p. 256.

7 Viveiro Mogo, Prudencio, «La instalación de los Subdelegados de Fomento en Galicia», Historia 
Contemporánea, n.º 21, 2000, pp. 627-650 (vid. p. 638). Os subdelegados de Fomento foron un 
precedente dos gobernadores civís.
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fixo unha nova proposta de 80 reais diarios, oferta que finalmente acabou por 
aceptar a Xunta Suprema. Nesta loita pola publicación en exclusiva do Diario 
de Santiago podemos observar a importancia que acadaran os primeiros xornais, 
todo un símbolo do poder que a prensa ía ter no futuro8.

Xa que logo, a partir de agosto de 1808 o novo editor do Diario de Santiago 
foi Pedro Rey Romero. Este persoeiro era un dos principais comerciantes de li-
bros de Santiago, chegando a recibir libros do estranxeiro. En 1805 temos noticia 
de que a Inquisición inspeccionou unha partida de libros chegada de Francia 
para este libreiro9. O seu irmán, Francisco Rey Romero, tamén se dedicaba ao 
comercio de libros. Así as cousas, non tardou en aparecer no Diario de Santiago 
a noticia de cambio de editor:

En el Diario del Miercoles 3 del corriente se dixo en una Nota: D. Manuel 
María de Vila Impresor y del Comercio de libros, se halla encargado por la 
Junta de Gobierno de ésta Ciudad de la impresión y despacho del Diario, con 
privilegio exclusivo. Entiendase D. Pedro Rey Romero, se halla encargado por 
S. A. S. la Suprema Junta del Reyno, con privilegio exclusivo de imprimir y 
despachar el Diario político de esta Ciudad10.

O cambio na dirección tamén motivou un cambio de impresor. En efecto, 
unha vez que Pedro Rey Romero se fixo co control do periódico, a súa impre-
sión foi encomendada a Juan Francisco Montero y Fráyz. Os Fráyz eran unha 
das principais familias impresoras de Santiago e Juan Francisco Montero era 
o herdeiro deste importante obradoiro de impresión. Estaba establecido na rúa 
Callobre, aínda que outras noticias aseguran que estaba asentado na rúa Nova, 
facendo esquina coa igrexa de Salomé. Con posterioridade, en 1811, no prelo 
de Montero imprimiuse o periódico El Sensato11. No entanto, pouco tempo es-
tivo encargado Juan Francisco Montero da impresión do Diario de Santiago. En 
efecto, en novembro de 1808 o xornal pasou a imprentarse no prelo de Manuel 
Antonio Rey, outro dos principais impresores de Santiago.

O primeiro número do Diario de Santiago con pé de imprenta de Manuel 
Antonio Rey corresponde ao 11 de novembro de 1808. Coñecido polo alcume de 
Rey Chiquito, este impresor era un decido valedor da causa liberal. Rey instalou 

8 Pérez Costanti, Pablo, Historia del periodismo santiagués..., op. cit., p. 17.

9 Torquemada Sánchez, María Jesús, «Controles aduaneros en el siglo xviii: conflictos entre la 
justicia regia y la inquisitorial», Revista de la Inquisición, n.º 10, 2001, pp. 57-73.

10 Diario de Santiago, n.º 65, 6 de agosto de 1808. 

11 Soto Freire, Manuel, La imprenta en Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998, 
p. 189.
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en 1808 o seu obradoiro de impresión na rúa do Preguntoiro, con máquinas traí-
das de Madrid. Non obstante, a relación comercial entre Manuel Antonio Rey 
e Pedro Rey Romero acabou bastante mal, pois diversas desavinzas leváronos a 
liortas xudiciais que remataron en 1810 coa morte de Rey Romero. Manuel An-
tonio Rey tivo bastantes problemas coa administración dos seus negocios, pois 
viuse na necesidade de facer fronte a numerosas reclamacións xudiciais. A evo-
lución política tampouco facilitou os negocios deste impresor, xa que en 1814, 
ao se reinstaurar o absolutismo, o prelo de Manuel Antonio Rey foi asaltado. 
Durante o Trienio Constitucional no seu obradoiro imprentáronse os principais 
xornais de tendencia liberal de Santiago, tales como El Observador Constitucio-
nal (1820) e El Heráclito Español y Demócrito Gallego (1820), periódico editado 
por Antonio Benito Fandiño. En 1823, ao se reinstaurar outra vez o absolutismo, 
Rey exiliouse en Portugal e falecerá na cidade do Porto12. O prelo de Manuel 
Antonio Rey actuou como unha importante canteira de impresores. Así, nesta 
imprenta traballou como caixista Sebastián de Iguereta, quen, tras instalarse na 
Coruña pola súa conta en 1812, acabaría por converterse no principal impresor 
dos liberais da cidade herculina13.

O Diario de Santiago é un exemplo perfecto da prensa creada durante a 
Guerra da Independencia. Así, este diario foi un medio que tiña como principal 
obxectivo ofrecerlles aos seus lectores a información máis actual. En efecto, o 
seu editor, Pedro Rey Romero, sempre se preocupou por contar coas mellores 
fontes para poder ofrecer un produto de calidade. El mesmo incidía nisto na 
publicidade do periódico:

Hallandose hoy dia el Editor en disposicion de publicar el Diario á buena 
hora, se propone desde hoy mismo admitir subscripciones para el pueblo de 
Santiago por uno, dos ó tres meses. El que desee subscribir, lo hará en la 
librería de D. Pedro Rey y Romero, pagando por cada mes 6 rs. vellon. El 
beneficio de la subscripcion es conocido, y los subscriptores en el dia lograran 
muchisima ventaja, por quanto se han procurado los mejores Periódicos, tanto 
de la Peninsula como extrangeros, para que el Público no carezca de buenas y 
prontas noticias14.

Non obstante, a vida do Diario de Santiago foi curta, pois este medio 
desapareceu en xaneiro de 1809 ao ser ocupado Santiago polas tropas francesas. 
Porén, a semente da prensa periódica prendera en Santiago, pois cando en xullo 

12 Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia de la imprenta en Galicia..., 
op. cit., p. 212.

13 Soto Freire, Manuel, La imprenta en Galicia..., op. cit., p. 266.

14 Diario de Santiago, n.º 156, 4 de novembro de 1808.
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de 1809 as tropas francesas abandonen Galiza, un novo diario ía xurdir en Com-
postela: El Patriota Compostelano (1809-1812). Este periódico pode ser consi-
derado sucesor do Diario de Santiago, pois foi editado por Pedro Rey Romero e 
impreso no prelo de Manuel Antonio Rey15.

3. DIARIO DE LA CORUÑA

O primeiro número do Diario de la Coruña apareceu o 22 de xuño de 
1808. A diferenza do que ocorría en Compostela, na Coruña non había unha 
gran proliferación de imprentas. En realidade, ao longo do Antigo Réxime,  
A Coruña careceu de prelos, polo que tiña que recorrer a Santiago ou a Ferrol 
para realizar as súas impresións16. Deste xeito, foi un editor chegado de San-
tiago, Manuel María de Vila, quen tiraría do seu obradoiro os primeiros nú-
meros do Diario de la Coruña17. Igual que acontecía co seu irmán de Santiago, 
o Diario de la Coruña aparecía co permiso da Xunta de Armamento e Defensa 
local, sendo o voceiro dos intereses patrióticos contrarios á presenza dos fran-
ceses en España.

O Diario de la Coruña naceu baixo a dirección de Manuel Pardo de Andra-
de, destacado persoeiro do liberalismo galego e pioneiro do xornalismo en Galiza. 
Pardo de Andrade naceu o 21 de novembro de 1760 na parroquia de Dorneda 
(Oleiros). Segundoxénito dunha casa fidalga, seguiu carreira eclesiástica ao in-
gresar na orde de Santo Agostiño. No entanto, en 1792 conseguiu a súa exclaus-
tración e pasou posteriormente a desempeñar varios empregos como capelán 
castrense. A relación de Pardo de Andrade cos papeis públicos sería moi intensa 
ao longo de toda a súa vida. Así, en época temperá comezou a colaborar co Diario 

15 Santos Gayoso, Enrique, Historia de la prensa gallega, 1800-1986, Sada (A Coruña), Ediciós do 
Castro, 1990, p. 31.

16 Os prelos proliferaran en Ferrol á calor das reformas borbónicas e coa instalación do Arsenal. 
De feito, foi en Ferrol onde se imprimiu unha obra tan significativa como Descripción Económi-
ca del Reyno de Galicia (1804), estudo de Lucas Labrada baixo o patrocinio do Real Consulado 
da Coruña: vid. Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia de la imprenta 
en Galicia..., op. cit., p. 251.

17 Os primeiros números do Diario de la Coruña carecían de pé de imprenta. Carré Aldao inclínase 
por Manuel María de Vila como impresor destes primeiros exemplares. Carré explicou que os ti-
pos coincidían cos doutro diario, Telégrafo, tamén impreso por Vila na Coruña: vid. Carré Aldao, 
Eugenio, «Uno de los primeros periódicos de La Coruña: Diario de La Coruña (1808-1815) I», 
Boletín de la Real Academia Gallega, n.os 6-7, 20/11/1906, pp. 165-166.



15

de Madrid, periódico fundado en 1788 e que foi un dos poucos que sobreviviu á 
lei de imprenta do Conde de Floridablanca (1791)18.

En 1797 Pardo de Andrade tentou fundar na Coruña o xornal El Curioso 
Herculino, baixo os obxectivos que os ilustrados procuraban na prensa periódica, 
isto é, formar e educar os seus lectores. O proxecto era importante, pois incluía 
tamén a creación dunha imprenta. Porén, a iniciativa de Pardo de Andrade non 
se puido levar adiante por falta de apoios19. No entanto, en 1808, na conxuntura 
da invasión francesa, Pardo de Andrade sacaría á luz o Diario de la Coruña, perió-
dico do que practicamente foi o único redactor. Este diario habíase publicar sen 
interrupción ata xaneiro de 1809, mes en que os franceses ocuparon A Coruña. 
O Diario de la Coruña conseguiu rexurdir en xullo de 1809, cando xa os franceses 
abandonaran Galiza. Ora ben, nesta segunda etapa Pardo de Andrade non ocu-
pou a dirección, senón que este posto foi asumido por Ángel Antonio Henry.

En agosto de 1809 Pardo de Andrade empezou un novo proxecto xorna-
lístico. En efecto, tratábase do Semanario Político, Histórico y Literario de la Co-
ruña, impreso no prelo de Francisco Cándido Pérez Prieto. Neste novo proxecto 
Pardo de Andrade mostrouse como un decidido liberal20. Este semanario publi-
couse ata outubro de 1810.

Pardo de Andrade non volvería ás lides xornalísticas ata 1811. Neste ano 
o Consello da Rexencia, institución asentada en Cádiz, decidiu a creación dun 
Boletín Patriótico, co obxectivo de manter acesa a chama patriótica e chamar á 
loita contra os franceses. O novo xornal tería dúas edicións, unha en Alacant e 
outra na Coruña. Da edición impresa na Coruña encargouse Manuel Pardo de 
Andrade, quen permaneceu á fronte deste periódico ata 1812. Neste último ano 
tamén podemos atopar as súas colaboracións en El Ciudadano por la Constitu-
ción, principal xornal dos liberais coruñeses.

18 Freixanes, Víctor F., «Manuel Pardo de Andrade. Unha biografía romántica», en Xornalistas con 
opinión. 20 biografías, Vigo / Santiago de Compostela: Galaxia / Consello da Cultura Galega, 
2007, pp. 23-61.

19 Lembremos que daquela A Coruña carecía de imprentas. Con anterioridade, en 1790, o Conce-
llo da Coruña tentou que o impresor compostelán Ignacio Aguayo se instalase na cidade, aínda 
que as xestións non levaron bo camiño: Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, 
Historia de la imprenta en Galicia..., op. cit., p. 254.

20 Indica Víctor Freixanes os obxectivos deste semanario: «A preocupación básica é a formación 
dunha opinión pública disposta non só a facer fronte á causa patriótica contra o invasor senón, 
moi fundamentalmente, a prol da construción dun novo modelo de sociedade que (...) debía 
transformar as vellas estruturas cara ao progreso e a modernidade»: vid. Freixanes, Víctor F., 
«Manuel Pardo de Andrade...», op. cit., p. 40.



16

Alén da súa obra xornalística, Pardo de Andrade tamén se preocupou por 
publicar libros e folletos nos que amosar as súas preocupacións políticas. A pri-
meira destas publicacións saíu do prelo en 1811 e titulouse Reflexiones sobre la 
mejor Constitución de España, obra en que Pardo de Andrade teorizaba sobre a 
máis acaída organización do país en pleno debate constitucional nas Cortes de 
Cádiz21. En 1813 deu ao prelo Os rogos dun gallego. Nesta obra, escrita en verso e 
en galego, Pardo de Andrade criticou con dureza a Inquisición. A peza, editada na 
mesma imprenta que o Diario de la Coruña, acadou un éxito inmediato22.

Reinstaurada a monarquía absoluta en 1814, e tras unha breve estadía 
en Inglaterra, Pardo de Andrade exíliase en París. Non volvería a España ata 
1820, cando se proclamou de novo a Constitución de Cádiz. O xornalismo foi 
novamente obxecto da súa atención durante o Trienio Liberal. En efecto, entre 
1821 e 1822 Pardo de Andrade ocupouse da dirección do xornal Correo de la 
Diputación Provincial de Galicia. Este bisemanario era o voceiro das autoridades 
constitucionais en Galiza. Porén, en 1823 a intervención dos Cen Mil Fillos de 
San Luís devolveulle a Fernando VII o poder absoluto. Nestas circunstancias 
Pardo de Andrade, tras pasar por varios países, exiliouse outra vez en Francia. 
Aínda que desta vez non volvería, pois faleceu en París o 7 de maio de 1832.

Unha vez que falamos do primeiro editor do Diario de la Coruña, imos 
continuar coa historia dos seus impresores. Despois de que os primeiros nú-
meros saíran do prelo de Manuel María de Vila, a partir do 10 de xullo de 1808 
o diario pasou a imprentarse no obradoiro de Francisco Cándido Pérez Prieto. 
Este impresor íase ocupar do Diario de la Coruña ata o 3 de decembro de 180923. 
Pérez Prieto era un dos principais impresores da cidade da Coruña. Naceu en 
Carrión de los Condes (Palencia) en 1775. Aprendeu o oficio co impresor am-
bulante Lorenzo José Riesgo. En 1803 Riesgo asentouse en Ferrol como impre-
sor do Arsenal; por esa época Pérez Prieto xa era oficial desta imprenta. Riesgo 
faleceu o 14 de setembro de 1805 e a súa viúva non tardou en contraer novo 
matrimonio con Francisco Cándido Pérez Prieto, que asumiu desta forma a dire- 
cción do obradoiro de impresión. No ano 1806 decidiu trasladar o seu negocio á  

21 O anuncio desta obra publicouse no Diario de la Coruña: «En el despacho del diario de esta 
Ciudad, se vende un quaderno, que contiene: Reflexiones sobre la mejor Constitución de España, 
por D. Manuel Pardo de Andrade. El público, que ha hecho siempre aprecio de los escritos 
políticos de este Autor, recibirá con gusto las instituciones juiciosas que propone. Su precio 5 
reales»: vid. Diario de la Coruña, n.º 150, 30 de maio de 1811.

22 Meijide Pardo, Antonio, «Pardo de Andrade, devanceiro do xornalismo galego», Grial, n.º 80, 
abril-xuño de 1983, pp. 155-193.

23 Evidentemente, entre xaneiro e xullo de 1809 o Diario de la Coruña non se publicou, ao estar a 
cidade ocupada polas tropas francesas.
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Coruña24. Desta forma, e despois de varias tentativas frustradas, a cidade hercu-
lina conseguía por fin unha imprenta.

En 1810 o impresor oficial do Principado de Asturias, José Díaz-Pedregal, 
decidiu pórse ás ordes dos invasores franceses. Nesta conxuntura, necesitadas as 
autoridades patrióticas asturianas dunha nova imprenta, acudiron á Coruña para 
contratar a Pérez Prieto. O impresor aceptou a proposta e a partir dese momento, 
e ata a súa morte, foi o impresor oficial de Asturias. Así, asentouse primeiro en 
Castropol, onde ía publicar a partir de setembro de 1810 o primeiro periódico 
deste Principado: El Correo Militar y Político de Asturias. Máis tarde, xa en Ovie-
do, imprentaría outro xornal: Gazeta de Oviedo, que comezou a publicarse en 
xullo de 1811. Non obstante, Soto Freire indicou que ata 1813 parte da súa im-
prenta permaneceu na Coruña, pois dese ano datan os últimos impresos co seu 
pé de imprenta na cidade herculina25. Durante o período do Trienio Liberal no 
obradoiro de Pérez Prieto imprentouse o xornal El Conciliador de la Nación y el 
Rey, órgano da Xunta de Goberno de Asturias. A partir do 2 de outubro de 1833 
do seu prelo saíu o Boletín Oficial del Principado de Asturias. Francisco Cándido 
Pérez Prieto faleceu en Oviedo o 24 de setembro de 183926.

Como diciamos en parágrafos anteriores, Ángel Antonio Henry ocupouse 
da dirección do Diario de la Coruña unha vez que os franceses abandonaron 
Galiza en xullo de 1809. Ángel Antonio Henry Veira naceu na Coruña o 2 de 
marzo de 1768. Realizou estudos na Universidade de Salamanca, onde acadou o 
grao de bacharel en dereito civil. Non obstante, a enfermidade e posterior pasa-
mento de seu pai obrigárono a interromper os estudos universitarios27. De volta 
na Coruña, o 20 de febreiro de 1789 ingresou na Administración de Correos. 
Así, Henry traballou ao longo da súa vida nos Correos Marítimos da súa cidade 
natal. A Administración dos Correos Marítimos foi instalada na Coruña en 1764 
e supuxo un importante revulsivo económico para a cidade polas posibilidades 
comerciais que abriu con América28. O propio Henry remitiu, no ano 1808, un 

24 Pérez de Castro, José Luis, «Acerca del impresor Francisco Cándido Pérez Prieto (1775-1839)», 
El Museo de Pontevedra, XLIV, 1990, pp. 269-292.

25 Soto Freire, Manuel, La imprenta en Galicia..., op. cit., pp. 254-256.

26 Pérez de Castro, José Luis, «Acerca del impresor Francisco Cándido Pérez Prieto...», op. cit., p. 283.

27 Mariluz Urquijo, José M., «Estudio preliminar», en Henry Veira, Ángel Antonio, El oficinista 
instruido, edición do Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.

28 Villares, Ramón, Historia de Galicia, Vigo, Galaxia, 2004. Indica Villares: «A concesión en 1764 de 
Correos Marítimos dende A Coruña cos portos do Caribe e do Río da Prata foi o primeiro paso, que 
lle permitiu partillar con Cádiz o monopolio do comercio colonial durante unha ducia de anos de es-
plendor e de vencellamento da actividade comercial coa produción manufactureira galega», p. 296.
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escrito ao Goberno para solicitar que os Correos Marítimos non fosen traslada-
dos da Coruña a Ferrol.

De formación ilustrada, Henry tentou abrirse camiño como escritor po-
lítico. En efecto, en 1793 redactou o folleto Discurso sobre los extravíos de la 
nación francesa, obra en que o autor denunciaba a evolución política francesa 
dende 1789. Henry acudiu a Manuel Godoy, daquela ministro universal de Car-
los IV, na procura de axuda para publicar a súa obra. Non obstante, non obtivo 
resposta positiva.

Henry tamén destacou como tradutor. Así, en 1794 comezou a traducir o 
libro Historia del clero de Francia durante la Revolución, obra do abade Barruel. 
A principal angueira de Henry era, unha vez máis, denunciar os excesos da revo-
lución en Francia. Acudiu novamente a Godoy para tentar publicar a tradución. 
Mais desta volta tampouco obtivo unha resposta favorable. Teimou Henry nas 
traducións e, en 1797, comezou a da Historia de la conjuración de Malimilien 
Robespierre, de Galart de Montjoie. No entanto, nas esferas gobernamentais 
tampouco interesou esta tradución. Ante esta sucesión de fracasos, Henry aban-
donou a tradución de escritos políticos e, en 1802, preparou a versión castelá do 
primeiro volume da novela inglesa La Rosa o la joven mendiga, obra de A. M. Ben-
nett. Henry empregaba para a tradución a versión francesa desta novela. Iniciou 
o oportuno expediente diante do Consello de Castela para a publicación desta 
tradución. Non obstante, en 1808 as autoridades denegaban definitivamente o 
seu permiso para que esta tradución vise a luz29.

Máis sorte tivo Henry nos escritos relativos á súa profesión. Así, en 1807 
deu ao prelo o seu libro Dirección general de cartas de España á sus Indias. Esta 
obra, que constituía un dicionario postal para a correspondencia entre España 
e as súas posesións en ultramar, foi publicada na Imprenta Real. Este libro de 
Henry si obtivo a aprobación do Goberno, que premiou o seu autor cun ascenso 
na súa carreira30.

Ángel Antonio Henry ocupouse da dirección do Diario de la Coruña na 
segunda época deste periódico. Así, o 5 de xullo de 1809 saíu novamente á luz 
pública o primeiro diario da cidade herculina. O xornal era o voceiro dos inte-
reses da Xunta Suprema de Galiza, polo que mudou o seu nome polo de Diario 

29 Meijide Pardo, Antonio, «Noticia de un personaje olvidado de la Ilustración gallega. Ángel An-
tonio Henry Veira (1768-1813)», Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo XXXIII, n.º 98, 1982, 
pp. 277-312.

30 Mariluz Urquijo, José M., «Estudio preliminar», op. cit., p. XXII.
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del Gobierno de la Coruña. Porén, esta mudanza de cabeceira foi moi breve, xa 
que o periódico recuperou o seu nome orixinal a partir do 28 de agosto de 1809. 
O Diario de la Coruña mantivo baixo a dirección de Henry a mesma orientación 
que cando era editado por Manuel Pardo de Andrade, isto é, un xornal dedicado 
á propaganda da causa patriótica contra a ocupación francesa31. Non obstante, 
Henry introduciu novidades técnicas no diario. Así, foi o introdutor das chama-
das «seccións» e, xa que logo, dos diferentes xéneros informativos32.

Por un documento, datado na Coruña o 25 de setembro de 1810, e no cal 
Henry se queixaba da contribución de guerra que lle fora asignada, sabemos que 
por aquela época o Diario de la Coruña tiraba mil exemplares diarios. Vexamos as 
palabras de Henry, nas que tamén mostraba as dificultades que tiña para publicar 
este diario:

Que igualmente pierdo, y estoy perdiendo todos los días, el crecido número 
de impresiones que me sobran, pues no todos se venden, como algunos pien-
san, y son muy pocos los que se despachan a su precio corriente, sino al de 
suscripción, que no llega a tres cuartos, y que después de pagados los gastos 
de papel, impresión, administración, escribiente y sirvientes, queda muy poca 
utilidad33.

Ángel Antonio Henry foi autor en 1813 dun folleto en que rebatía as teses 
de varios bispos refuxiados na illa de Mallorca. Estes prelados, nunha pastoral 
publicada a comezos de 1813, afirmaban que España levaba camiño de seguir 
os pasos da Francia revolucionaria. Entre os escritores que non dubidaron en 
contestar esta pastoral estivo Ángel Antonio Henry, que se preguntaba: «¿Quién 
no se duele al ver en estos RR. Obispos tanto encono contra los diputados que 
promueven por medio de reformas saludables el mayor decoro de la Iglesia y de 
sus ministros?»34. Neste texto Henry defendía a obra gaditana. O folleto titulouse 
Defensa de las Cortes y de las regalías de la Nación en contestación a la instrucción 
pastoral de los reverendos obispos refugiados en Mallorca, e foi impreso en 1813 na 
Caxa Typográfica do Diario de la Coruña.

31 Para Henry o patriotismo non quedou só en palabras. Así, en 1809 fixo doazón de 288 camisas 
con destino ao exército: vid. Diario de la Coruña, n.º 174, 25 de decembro de 1809.

32 Fernández Pulpeiro, Juan Carlos, Apuntes para la historia de la prensa del siglo xix en Galicia, 
Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1981, p. 40.

33 Meijide Pardo, Antonio, «Noticia de un personaje olvidado de la Ilustración gallega...», op. cit., 
p. 311.

34 Mariluz Urquijo, José M., «Estudio preliminar», op. cit., p. XXVIII.
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Henry tamén tivo un destacado papel como proselitista da Constitución de 
1812. Así, novamente en 1813, deu ao prelo o folleto Catecismo político constitu-
cional para la educación de la juventud española o sea explicación de la Constitución 
en forma de diálogo. Acudindo ao xénero do diálogo, moi común no seu tempo, 
Henry escribiu unha obra destinada a espallar o coñecemento da Constitución  
de Cádiz.

Ángel Antonio Henry Veira faleceu en 1813. Posteriormente, en 1815 ve-
ría a luz outra obra deste autor relacionada tamén co seu traballo como oficial de 
Correos. Tratábase de El oficinista instruido, obra dedicada a mellorar os servizos 
postais e, en xeral, os traballos nas oficinas reais.

Volvendo á impresión do Diario de la Coruña, o 4 de decembro de 1809 
Manuel María de Vila imprentaba de novo o periódico no seu obradoiro, substi-
tuíndo así a Francisco Cándido Pérez Prieto. Vila mantívose como impresor do 
Diario de la Coruña ata novembro de 1811, cando os traballos pasaron a outro 
impresor. En efecto, o 5 de novembro de 1811 Antonio López Rodríguez come-
zou a imprentar o Diario de la Coruña. Segundo Barreiro Fernández, este impre-
sor instalouse na Coruña en 1810, residirá na rúa da Galera. Foi editor de varios 
periódicos, tales como Los Guerrilleros (1813) ou Gaceta Política y Militar de la 
Coruña (1812). Ora ben, o periódico máis importante que imprentou Antonio 
López Rodríguez foi El Ciudadano por la Constitución (1812-1814), principal 
voceiro dos liberais coruñeses. A partir de 1820 o seu nome desaparece dos pés 
de imprenta, pois o seu obradoiro debeu ser adquirido por outro impresor, posi-
blemente Pascual Arza35.

Antonio López Rodríguez imprentou o Diario de la Coruña ata marzo de 
1812. A partir do 9 de marzo de 1812 sería Juan Chacón o impresor encargado 
de tirar do seu prelo o diario. Manchego de orixe, Chacón era un frade exclaus-
trado que puxo a súa imprenta ao servizo da causa absolutista. Instalado na 
Coruña dende 1810, era o principal responsable da publicación dos periódicos 
realistas Exacto Correo de España en la Coruña (1810-1815) e El Postillón (1810-
1814). O seu obradoiro estaba situado na rúa Rego de Auga. Pola súa condición 
de valedor do absolutismo foi moi criticado polos liberais da Coruña, especial-
mente polo xornal El Ciudadano por la Constitución. No entanto, a súa condición 
de impresor absolutista non lle impediu tirar do seu prelo o Diario de la Coruña. 
Se cadra influído polas presións dos liberais, Chacón trasladou o seu obradoiro 
de impresión a Lugo. En 1814, cando se reinstaurou a monarquía absoluta,  

35 Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia de la imprenta en Galicia..., 
op. cit., p. 265.
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o novo Goberno premiou a Chacón cunha coenxía na catedral de Ávila. Antes 
de abandonar Lugo, Chacón vendeulle o seu prelo a Rosendo Fernández, bi-
bliotecario do diocese de Lugo e tamén decidido absolutista. En 1815 Rosendo 
Fernández vendeu este obradoiro a Pedro Pujol Báffer, quen o rexentaría ata o 
seu pasamento en 1823. A partir deste último ano foron os seus fillos, Manuel e 
Pedro Pujol, os encargados da administración desta imprenta. Os irmáns Pujol 
serían os principais impresores de Lugo ata ben avanzado o século xix36.

Unha vez que Juan Chacón deixou de imprentar o Diario de la Coruña, o 
periódico instalou o seu propio prelo. Daquela, esta empresa de impresión recibiu 
o nome de «Caxa Typográfica del Diario» e instálase no Cantón Grande da cidade 
herculina. Coincidindo co cambio de empresa tipográfica, o Diario de la Coruña 
comezou tamén nova numeración. A «Caxa Typográfica del Diario» foi adquirida 
por José de la Callexa y Llano a comezos de 1814, polo que dende o 1 de febreiro 
deste último ano este comerciante foi responsable do Diario de la Coruña. Callexa 
pertencía a unha familia de orixe vasca, que se estableceu na Coruña no século 
xviii. En xaneiro de 1809, cando os franceses ocuparon a cidade, designaron tres 
representantes para que acudisen a Madrid a xurarlle fidelidade a Xosé I; entre os 
designados estivo José de la Callexa37.

Malia que o Diario de la Coruña demostrara o seu talante liberal, cando 
en 1814 se reinstaura o absolutismo, o periódico non deixou de publicarse. Iso si, 
asistiremos a unha nova mudanza no pé de imprenta, pois dende o 23 de maio de 
1814 é novamente o obradoiro de impresión de Juan Chacón o que se responsa-
biliza da impresión do diario (unha parte do seu obradoiro debeu permanecer na 
Coruña despois do seu traslado a Lugo). Non obstante, a partir do 1 de setembro 
de 1814 o periódico mudou o seu nome polo de Diario Antiguo de la Coruña e 
publicarase con licenza do Capitán Xeneral do Reino de Galiza. Este cambio 
de nome coincidiu cun novo cambio de impresor, pois José de la Callexa volveu 
asumir a responsabilidade da súa impresión. Non obstante, pouco tempo de vida 
lle quedaba a este diario, xa que cesou en 1815 por orde gobernamental38.

36 Barreiro Fernández, Xosé Ramón, «Introducción», en Soto Freire, Manuel, La imprenta en Ga-
licia..., op. cit., p. 9, nota 4. Do prelo dos Pujol saíu, en maio de 1834, o primeiro número do 
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo: vid. Viveiro Mogo, Prudencio, «A Subdelegación de 
Fomento na provincia de Lugo: José María Moscoso de Altamira, 1833-1834», Revista Galega 
de Administración Pública, n.º 30, xaneiro-abril de 2002, pp. 97-128 (vid. p. 122).

37 Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia de la imprenta en Galicia..., 
op. cit., p. 266.

38 Carré Aldao, Eugenio, «Uno de los primeros periódicos de la Coruña: Diario de la Coruña 
(1808-1815) II», Boletín de la Real Academia Gallega, n.º 8, 20/12/1906, pp. 189-191.
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4. OuTROs XORNAIs

O éxito inmediato dos primeiros diarios galegos favoreceu a aparición de 
imitadores e competidores. Tivemos ocasión de referirnos á loita pola exclusi-
vidade do Diario de Santiago; na Coruña, porén, axiña comezaron a publicarse 
outros xornais, fenómeno que en poucos anos se convertería nun auténtico abro-
llar da prensa periódica.

O 22 de xuño de 1808 vía a luz o primeiro número da Gazeta de la Coruña. 
Este periódico, que naceu o mesmo día que o Diario de la Coruña, saía os mérco-
res e os sábados. A Gazeta de la Coruña imprentábase no obradoiro de Francisco 
Cándido Pérez Prieto, contando coa licenza das autoridades. Os obxectivos deste 
medio non diferían dos do Diario de la Coruña, é dicir, exaltar o patriotismo e 
combater os intrusos franceses. A coincidencia temporal dos dous periódicos 
ocasionou unha rivalidade entre ambos, máis que por diferenzas ideolóxicas, por 
cuestións empresariais e competencia de mercado39. A Gazeta de la Coruña fixo 
fincapé en diferenciarse do Diario de la Coruña:

Advertencia al público: en consecuencia de la nota DEL DIARIO de ésta ciu-
dad que se presentó el 28 del corriente, para que los particulares no padezcan 
equivocación y puedan ser contestados directamente según está prevenido, se 
advierte con toda claridad que los editores de esta GAZETA, distintos de los 
del DIARIO, son dos: Un P. Léctor de Teología de San Agustín, y un Sacerdote 
Particular, trabajan alternando por meses40.

Segundo Barreiro Fernández, na redacción da Gazeta de la Coruña xogou 
un papel moi importante Pedro Nolasco Martín, frade cisterciense que chegara 
á Coruña fuxindo dos franceses41. Martín destacou como escritor político, pu-
blicando unha obra sobre os acontecementos que se desenvolveran en España 

39 Carré Aldao, Eugenio, «Uno de los primeros periódicos de la Coruña: Gazeta de la Coruña», Bo-
letín de la Real Academia Gallega, n.º 3, 20/07/1906, pp. 66-67. Indica Carré: «Entre la Gazeta 
y El Diario no debió reinar armonía, por cuestión de empresa, a juzgar por lo que dicen una y 
otro en diferentes ocasiones para que “no confundan los periódicos que se publican en diferente 
imprenta y por diferentes editores”», p. 67.

40 Gazeta de la Coruña, n.º 24, 31 de agosto de 1808. Citamos por Fernández Pulpeiro, Juan Car-
los, Apuntes para la historia de la prensa del siglo xix en Galicia..., op. cit., pp. 28-29.

41 Odriozola, Antonio / Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Historia de la imprenta en Galicia…, 
op. cit., p. 294, nota 14.
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dende 180742. A Gazeta de la Coruña deixou de publicarse cando os franceses 
ocuparon a cidade en xaneiro de 1809.

A presenza dos franceses na Coruña tamén tivo consecuencias para a 
prensa da cidade. En efecto, aínda que é certo que os periódicos patriotas deixa-
ron de imprentarse, os invasores axiña tentaron crear un novo periódico. Foi así 
como naceu a Gazeta de la Coruña, que, malia ter a mesma cabeceira que a Ga-
zeta creada en xuño de 1808, respondía a obxectivos diferentes. Indica Barreiro 
Fernández que o director desta nova Gazeta de la Coruña era Manuel García 
Pardo, que chegara á Coruña coas tropas francesas. Como redactores traballa-
ron Pedro Nolasco Martín e Manuel de la Quintana y Acuña43. Este periódico 
saíu dúas veces por semana e imprentouse no obradoiro de Francisco Cándido 
Pérez Prieto. Unha vez que A Coruña volveu quedar nas mans dos patriotas, os 
principais responsables da Gazeta francesa foron procesados polo Tribunal de 
Seguridade Pública de Galiza. Por unha noticia aparecida no Diario de la Coruña 
sabemos que entre os procesados estivo Manuel García Pardo. En efecto, o Tri-
bunal acusou os procesados: 

… por agentes, espías y partidarios de los franceses, resultando de ella y por 
notoridad, que separándose escandalosamente los que van expresados del 
voto general de la nación, abrazaron decididamente el partido del tirano si-
guiendo al exército frances; por todo ello declara á unos y otros acreedores á 
la severidad de las leyes, por traidores á su Patria y Nación donde habitaban 
y se sostenían […] reputándolos indignos del respetable y dulce nombre de 
Españoles…44.

Xa para finalizar imos facer referencia a outro diario que viu a luz en 1808 
na Coruña. Tratábase do Telégrafo Político y Literario de la Coruña, cuxo primeiro 
número saíu do prelo o 23 de setembro de 1808. Imprentábase no obradoiro de 
Manuel María de Vila, co cal podemos afirmar que este impresor foi un dos máis 

42 O Diario de la Coruña anunciaba así esta obra: «Historia general de los memorables sucesos 
ocurridos en España desde el mes de octubre del año de 1807, por el presbítero D. Pedro Nolasco 
Martín. Se publicará en divisiones: la primera, que se está ya imprimiendo, se titulará La verdad 
triunfante comprenderá todos los mas principales acaecimientos hasta el mes de Julio del presente 
año de 1808. La segunda se titulará El triunfo de la justa causa por el valor Español, cuya historia 
alcanzará los hechos del día. El título de la tercera y siguientes los irá ofreciendo el tiempo y las 
circunstancias que lo acompañen», vid. Diario de la Coruña, n.º 113, 13 de outubro de 1808.

43 Barreiro Fernández, Xosé Ramón, «O primeiro xornalismo galego (1808-1815)», en López, Xosé 
(coord.), A comunicación en Galicia 2004, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Gale-
ga, 2004, pp. 227-249 (vid. p. 232).

44 Diario de la Coruña, n.º 142, 23 de novembro de 1809.
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importantes pioneiros da prensa diaria galega. En efecto, comprobamos como 
baixo a súa iniciativa se imprimiu en Compostela o Diario de Santiago; máis 
tarde, unha vez que se trasladou á Coruña, do seu prelo sairía por algún tempo 
o Diario de la Coruña; e, por fin, en setembro de 1808 no seu obradoiro naceu o 
Telégrafo Político y Literario de la Coruña.

Segundo Carré Aldao, o Telégrafo, ao igual que o resto dos diarios creados 
en 1808, destacou polo seu patriotismo, combatendo os invasores e os afran-
cesados. O diario subscribíase nun comercio da rúa Real45. Porén, a vida do 
Telégrafo foi efémera, pois deixou de imprentarse unha vez que os franceses 
ocuparon A Coruña, en xaneiro de 1809.

45 Carré Aldao, Eugenio, «Periodicos de La Coruña: Telégrafo Político Literario de La Coruña», 
Boletín de la Real Academia Gallega, n.º 4, 20/08/1906, p. 89.
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O NACEMENTO DA PRENsA DIARIA GALEGA:
As NOTICIAs «MÁs CIERTAs Y TEsTIMONIADAs,  

OCuLAREs» COMO GRANDE ARMA CONTRA O INVAsOR

Rosa Aneiros Díaz
Xosé López García

Consello da Cultura Galega

1. ANTECEDENTEs

A evolución dos sistemas de impresión, xunto co contexto sociopolítico e 
socioeconómico, guiou os pasos dos primeiros medios impresos que apareceron 
periodicamente. Foron os mesmos factores que incidiron no cambio radical de co-
mezos do século xix, agora acompañados do activismo contra a invasión francesa 
e dunha relaxación nos sistemas de censura. Cando van máis de catrocentos anos 
da primeira Relation –gaceta publicada en Alemaña en 1605–, coñecemos bas-
tantes aspectos da evolución dos medios impresos, sempre condicionados polos 
grandes cambios que viviu a sociedade neste tempo. No tránsito do século xviii 
ao xix España vivía unha situación convulsa, que a invasión francesa polarizou en 
distintos movementos, uns a favor de cambios con Napoléon e outros, a maioría, 
nunha aberta oposición á presenza francesa no territorio da Península Ibérica.

A contextualización dos cambios que propician unha mudanza radical na 
prensa do Estado español a comezos do século xviii esixe recordar algúns aspec-
tos da historia da comunicación a partir do século xv. Debemos lembrar que, se 
a invención da escritura foi un paso fundamental na historia da Humanidade, o 
nacemento da imprenta converteuse nunha porta á modernidade. A invención 
da imprenta marcou a fin dunha longa aprendizaxe da escritura en Occidente, 
nunha Europa dividida en pequenas comunidades e que vivía diferentes crises, 
(Martin, 1992: 13-14) e permitiu un importante salto adiante das técnicas de 
comunicación. A imprenta entrou axiña nos movementos literarios e intelectuais 
da época, que se anticiparon ao Renacemento e que logo lle darían un grande 
impulso. Distintas investigación demostran como a nova técnica se estendeu 
con rapidez, provocando unha revitalización e unha auténtica revolución no ám-
bito cultural de Occidente. A nova técnica permitiu a impresión de materiais 
de moi diverso tipo e con fins moi variados. O libro emerxe como un produto 
de referencia para unhas minorías cultas, mentres aparecen as primeiras mani-
festacións do que logo serían as publicacións periódicas. A aparición destas, da 
man de almanaques e calendarios, supuxo a apertura dun novo camiño á difusión  
de informacións e opinións. Foi un camiño que se percorreu nos séculos xvii e 
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xviii con iniciativas importantes nas principais cidades europeas que non deixa-
ban indiferentes a ninguén. Dende o século xvii, o xurdimento de periódicos au-
mentou o malestar polas consecuencias da imprenta (Briggs/Burke, 2002:30).

O proceso de industrialización propiciou o avance da prensa. Tanto na era 
do vapor como na posterior da electricidade producíronse moitos inventos, con 
repercusións positivas para os medios impresos, que cantaban as bondades do 
progreso. Nestes medios, un número importante de persoas buscaba información 
–noticias que achegasen o máis axiña posible algúns dos acontecementos que se 
producían e que se podían contar. O xornalismo movíase ao compás das grandes 
novidades técnicas do mundo occidental. Quizás por ser un produto do Rena-
cemento, o xornalismo estivo intimamente ligado á innovación. Só sobrevive nas 
fronteiras do desenvolvemento e adaptándose ás posibilidades de organización 
de cada momento. A razón é que se trata dun produto intanxible –información–, 
non fácil de vender e que, polo tanto, só pode evolucionar nas mellores condi-
cións de eficacia, de custo económico e de rendibilidade nos tres espazos que lle 
son propios: o político, o económico e o social (Álvarez, 2004: 31).

Aínda que a prensa chegou á Península Ibérica con certo atraso en compa-
ración cos países do contexto europeo, logo tivo unha gran vitalidade e un rápido 
desenvolvemento. Convén recordar que, da man do modelo francés, a prensa co-
meza a súa andaina en España no último cuarto do século xvii, cando se publica 
oficialmente a gaceta oficial da monarquía. Pero ata os anos centrais do xviii non 
se desenvolveu un certo modelo de prensa ilustrada, no que tamén se podía ver a 
influencia inglesa do periodismo moderno (Guillamet, 2004: 66-68).

A cronoloxía da prensa en España indica que a primeira publicación diaria 
española data do ano 1758. Foi o Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial, 
Público y Económico, de Mariano Nipho. Este medio impreso diario foi prece-
dido no seu nacemento só por tres diarios británicos, co Daily Courant (1702-
1735) á cabeza (Pizarroso, 1992: 35). O aragonés Mariano Nipho promoveu nu-
merosos xornais literarios de inspiración inglesa. Foi esta unha época boa para 
o diarismo literario e moral que se desenvolveu no reinado ilustrado de Carlos 
III (Guillamet, 2004:69). Logo, nos últimos anos do século xviii aumentaron o 
control gobernamental e as limitacións á difusión da información.

2. DA CENsuRA Á LIBERDADE DE PRENsA

O século xix empeza con moitos problemas para a prensa. En España, 
logo da Revolución Francesa e para manter un control da situación, un decreto 
de 1791 suprimía todos os periódicos, agás a Gaceta Oficial e o Diario de Madrid, 
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aos que se lles prohibía tratar temas políticos. Con posterioridade autorizouse a 
publicación dalgúns medios –Memorial Literario o Biblioteca Periódica de Cien-
cias y Artes, El Regañón General o Tribunal Catoniano de Literatura, Educación y 
Costumbres...–, con moitas limitacións. Así, a última achega lexislativa do Antigo 
Réxime en materia de prensa chegou no ano 1805 cun decreto polo que se creou 
un Juzgado Especial de Imprenta, con facultades para actuar no terreo da súa 
competencia con total independencia de calquera outro tribunal. Da cualifica-
ción das obras encargábanse uns censores (Seoane, 1983:19).

O control dos gobernos sobre a prensa marcou a evolución dos diarios nes-
tes anos, con distintas voces que clamaban pola liberdade de prensa coa mirada 
posta en Inglaterra. Pero a conquista da liberdade de impresión, consubstancial 
aos réximes liberais, tamén chegou tarde a España. Non se produciu ata despois 
da invasión das tropas francesas. Apareceu dun xeito espontáneo ao se decidiren 
moitos pensadores pola escritura de textos en contra de Napoléon. Isto supuxo a 
quebra das formulacións do Antigo Réxime, cando a coroa lle concedía a alguén o 
privilexio de escribir un periódico e logo censuraba o contido, e representou «de 
feito» a liberdade de imprenta (Sánchez Aranda/Barrera del Barrio, 1992:86).

Hai que dicir que, aínda que a liberdade de prensa foi decretada oficial-
mente polas Cortes de Cádiz en novembro de 1810 e consagrada na Constitución 
de marzo de 1812, de feito, logo do levantamento popular antifrancés do 2 de 
maio de 1808, en Madrid apareceron periódicos, folletos e publicacións de toda 
caste, ao igual que nalgunhas das principais cidades. Así comezou o arranque do 
movemento liberal, posibilitado pola debilidade e erros da monarquía e non tanto 
debido a un impulso propiamente revolucionario (Guillamet, 2004: 71).

Neste escenario propagouse o xornalismo político, que respondía ás pos-
turas enfrontadas entre os distintos sectores da sociedade española da época, e 
cobrou nova importancia a información de actualidade debido ao interese sus-
citado polos acontecementos bélicos e os debates políticos. A invasión dividiu 
os españois partidarios das reformas, pois, mentres uns non admitiron que fose 
Napoleón o que as levase a cabo, outros eran partidarios de aproveitar esta vía de 
corte francesa. O grupo integrado por estes últimos formou o grupo dos afrance-
sados (Sánchez Aranda/Barrera del Barrio, 1992: 107).

3. Os PRINCIPAIs MEDIOs DA ÉPOCA

Os anos previos á invasión francesa caracterizáronse por intensos debates 
e algúns cambios no panorama socioeconómico. No século xviii, a periferia do 
Estado español vive un auxe económico que incidiría na aparición de medios fóra 



30

de Madrid. Con todo, a capital, da man do centralismo borbónico, concentraba 
a maior produción de publicacións periódicas. Dos 135 periódicos que se publi-
caban en España no século xviii, 69 aparecen en Madrid (51%); o interior sen 
Madrid conta só con 12 (un 8% do total) –Zaragoza, 6; Salamanca, 3; Valladolid, 
2, e Burgos, 1– e a periferia 55 (41%). A tendencia era ao incremento de medios 
fóra da capital. De feito, na última etapa do século produciuse unha certa des-
centralización. Os datos indican que, do reinado de Carlos III ao de Carlos IV, a 
prensa madrileña pasou de representar o 56% do total a só o 36%, mentres que 
a periferia pasou do 41% ao 50%, e a prensa das rexións do interior 35 ao 14% 
(Pizarroso, 1994:269-270). 

Con todo, a prensa de provincias no século xviii era escasa, estaba mal 
elaborada e en xeral imitaba os xornais madrileños. Só de cando en cando xurdía 
algunha publicación importante, como Diario Pinciano, de Valladolid, ou nos úl-
timos anos do século Diario de Barcelona. O monopolio informativo do Mercurio 
e da Gaceta, os baixos índices de lectura, as dificultades postas polas autoridades 
locais para conceder licenzas ou o éxodo de intelectuais das provincias cara a 
Madrid conformaban o paquete dos principais motivos desta pobreza dos medios 
de provincias (Saiz, 1983: 222), centrados na divulgación científica e literaria e 
pouco atentos á información política.

Este panorama dunha prensa controlada e feble –especialmente en pro-
vincias– marcaba o mapa do Estado español cando se produciu a invasión dos 
franceses, que implicou a aparición de xornais afrancesados –xornais franceses 
escritos en España, en español, e xornais promovidos por españois partidarios 
das reformas co apoio de Napoléon– e os postos en marcha en contra da inva-
sión –algúns xa existían e outros apareceron agora, con expresións das principais 
tendencias (liberais e absolutistas). Como resultado deste proceso constatouse 
a multiplicación de medios impresos, especialmente dos que permitían expre-
sarse aos liberais, que tiñan importante presenza na intelectualidade da época.  
De feito, a prensa converteuse no principal vehículo de instrución para os lec-
tores españois no tempo que durou a guerra (Pizarroso, 1994: 271). Son os pri-
meiros pasos do periodismo informativo e de opinión cun marcado ton político 
que se asentará no século xix. Ata daquela non esquezamos que as cabeceiras 
estaban aínda caracterizadas polos contidos literarios e oratorios sen atención aos 
fenómenos políticos e relativos ás novas. As necesidades históricas propiciaron 
grandes revolucións; tamén nos discursos. É o primeiro xornalismo informativo 
e político. Dende xuño de 1808, gacetas e periódicos pelexan en España para 
conseguir publicar toda clase de noticias.
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4. A VONTADE PROPAGANDÍsTICA DE NAPOLEóN

A entrada das tropas napoleónicas en España supuxo unha catarse social 
e política no Estado. A campaña informativa foi un dos eixes estratéxicos de 
Napoleón para conseguir o apoio da poboación e, co tempo, converteuse tamén 
na arma fundamental de resposta da cidadanía para contrarrestar o poder daquel 
que consideraban inimigo. Napoleón, tal e como nos indica Javier Sánchez Aran-
da (Sánchez Aranda, 1986: 486-487), quixo controlar dende o comezo da campa-
ña a opinión pública de España e deu numerosas indicacións de como actuar:

Llama la atención la intensidad de la correspondencia con destino a España 
durante el año ocho. Ya en abril le indicaba a Murat que no dejara publicar 
nada sobre el Príncipe de Asturias y le fue dando instrucciones concretas para 
dirigir el espíritu de los españoles. Para poder desarrollar esta tarea de dire- 
cción necesitaba estar muy al tanto de los acontecimientos y de ahí la insis-
tencia para que le enviaran noticias. José cumplió con esta oblicación y fue 
dando sus impresiones, algunas de singular interés. En estas cartas cuenta a 
su hermano cómo existía un sentimiento de rechazo muy fuerte en su contra. 
Esto es lo que justificaba, según explica al emperador, la actividad publicística 
que llegaba al público. Comentaba como España está inundada de panfletos, 
según el espíritu inglés y de escritos donde cada escolar da las leyes a su país, todas 
las ideas del 89 y del 93 están hoy establecidas en todas las clases. Por su parte, 
Napoleón tomó las medidas oportunas que transmitió a sus lugartenientes.  
A uno de ellos, en concreto era Bessières, le replica por su incredulidad acer-
ca de la eficacia de la prensa: Dices que los panfletos no sirven para nada en 
España; eso son cuentos. Los españoles son como los demás pueblos y no forman 
una clase aparte. Reparte en Galicia y sus alrededores los escritos que he enviado. 
En los siguientes días al levantamiento popular del 2 de mayo, las órdenes del 
Emperador se multiplicaron notablemente y parece –según su apreciación, 
que había alcanzado su objetivo. Al tratar de la situación del país, comentaba 
como la opinión de España se pliega según mi deseo. La tranquilidad se ha resta-
blecido y parece que no será turbada en ninguna parte.

Napoleón trabucábase. A súa morna tranquilidade e optimismo non se 
sentía como tal no país. Pero vencer a guerra nos papeis públicos parecíalle tan 
crucial como triunfar no campo de batalla. Resulta evidente que a conciencia de 
Napoleón do poder da opinión pública era grande e por iso os franceses tentaron 
controlar os periódicos existentes e orientalos segundo os seus intereses, como 
foi o caso, por exemplo, da Gazeta de Madrid ou do Diario de Barcelona. Cando 
non existían, creábanos. Estes convertíanse en voceiros oficiais das súas ordes e 
leis e tamén das súas ideas e proxectos, de tal xeito que cumprían co dobre pa-
pel de órganos informativos e, ao tempo, propagandísticos. Aparecían así unhas 
publicacións que servían para poñer en contacto o dominador cos seus súbditos, 
establecendo entre ambos os termos un medio de comunicación. 
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Para facérmonos unha idea da catarse mediática –case poderiamos cua-
lificala de pequena gran revolución impresa– provocada pola chegada dos fran-
ceses a España e a consecuente multiplicación de cabeceiras informativas e de 
opinión, imos recorrer aos datos fornecidos por Jaume Guillamet. O investigador 
sinala que durante os case seis anos de guerra contra Napoleón en Cataluña 
–dende xuño de 1808 á anulación da Constitución por Fernando VII en 1814– 
se publicaron en Cataluña 37 periódicos, trinta dos cales foron de xurisdición 
española e outros sete de xurisdición francesa. Fala doutros cinco que aparecen 
referenciados nalgunha bibliografía pero dos que non puido confirmar a existen-
cia (Guillamet, Jaume 2003: 94): 

Són xifres globals que caldria constrastar i avaluar mesuradament amb el nom-
bre de publicacions estimades per a toto Espanya en el mateix període: tres 
centenars de publicacions espanyoles segons unes fonts (José Francisco Fuen-
tes e Javier Sebastian), gairebé cinc-centes, en total, segons unes altres (Luis 
del Arco). Els 34 periódics coneguts a Catalunya podrien representar, com 
a molt, cap a un 10% de la premsa espanyola d´aquests anys i fan una xifra 
inferior als més de 60 títols publicats a Cadis. En tot cas, suposen l´aparició 
d´una mitjana de 6 publicacions per any de guerra, davant un únic periòdic 
dels anys anteriors.

A obra citada por Guillamet de Luis del Arco [La prensa periódica en Espa-
ña durante la II Guerra de la Independencia (1808-1814)] contabiliza un total de 
481 publicacións, setenta e oito delas en 1808. Nese mesmo ano, catro nacerían 
en Galicia.

No caso vasco, Sánchez Aranda sinala que durante os primeiros tempos 
da invasión napoleónica se empregaban periódicos de Baiona e tamén un espa-
ñol, a Gazeta de Vitoria. Segundo indica «todos éstos son ejemplos de periódicos 
oficiales, que servían al ocupante para mantenerse en contacto con sus súbditos, 
darles la información pertinente –incluidas las órdenes y disposiciones emana-
das de la potestad real o de la autoridad inmediata– y tratar de conquistar su 
voluntad. En este sentido se aprecia muy claramente la orientación puramente 
propagandística que tenían. Esto no quiere decir que el encargado o encargados 
de la redacción fueran meros transcritores sino que les correspondía un papel 
activo» (Sánchez Aranda 1986: 489).

A estratexia informativa de Napoleón residía en elaborar uns periódicos 
en que se incluía información sobre as ordes e disposicións emanadas da po-
testade real ou da autoridade inmediata que trataba de conquistar a vontade da 
poboación. Moitos destes xornais, como boa mostra da capacidade propagandís-
tica do emperador galo, estaban escritos en dúas linguas: castelán e francés, tal 
e como fixo en Italia e noutros lugares de Europa. Con isto pretendía difundir a 
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lingua do imperio. Así o sinalan autores como Sánchez Aranda para o País Vasco 
(Sánchez Aranda, 1986: 491-492):

Más interés presenta otra característica, que es la de ser bilingües, al menos 
las dos aparecidas en 1810; no sabemos si la de Vitoria también lo era. Fue el 
propio Napoleón el que puso más empeño en que los periódicos se redactasen 
en parte en francés. Insistió mucho en que las publicaciones extranjeras con-
troladas utilizaran la lengua francesa. Los problemas de rechazo que esto llevó 
consigo fueron resueltos con una fórmula ingeniosa. En junio de 1805 el Em-
perador ordenaba resucitar el periódico de Turín e indicaba que debe aparecer 
en dos columnas, mitad francés y mitad italiano; este es el medio de aprender 
francés. En otra orden del ministerio del interior se empleaba este argumento: 
S.M. desea que ese periódico sea compuesto en dos lenguas que sean dis-
puestas una junto a la otra, tanto para expresar la reunión de las dos naciones, 
como para hacer que esta publicación sea más útil a todos los franceses. Por 
lo que hemos podido saber, en España sólo las publicaciones que impulsaron 
en la región catalana y las que estudiamos aparecieron escritas en castellano 
y francés, aunque las primeras presentaban una diferencia notable: también 
utilizaban el catalán, lengua autóctona de la región y esto no ocurría con el 
euskera en las otras gazetas. Aunque no podamos afirmarlo con rotundidad, 
parece que estas pocas publicaciones que aparecieron parcialmente escritas 
en francés se encontraban en la zona situada al norte del Ebro, es decir aquella 
que Napoleón pretendió anexionarse como contraprestación a los gastos que le 
estaba ocasionando la campaña española. Esta podía ser una forma de mostrar 
cómo eran territorios franceses. Sabemos que el Emperador quería que la len-
gua fuera un instrumento de unidad. Más peregrino es otro argumento que se 
utilizó para justificar el uso de las dos columnas: era una forma de que el lector 
español aprendiera el idioma extranjero. No hay que olvidar, tampoco, cómo 
ésta era también una manera de mantener informados a los propios franceses 
que integraban los ejércitos de ocupación.

Efectivamente, en Cataluña apareceron publicacións bilingües en catalán 
e francés e tamén en castelán e francés. Jaume Guillamet destácao como a ache-
ga fundamental da prensa francesa durante a guerra. O investigador sinala que 
a lingua catalá foi incorporada en réxime de bilingüismo coa francesa ao diario 
de Barcelona durante máis de cinco meses –Diari de Barcelona y del Gobern de 
Cataluña, do 22 de marzo ao 10 de abril de 1810, e Diari del Gobern de Cataluña 
y de Barcelona, do 11 de abril ao 31 de agosto de 1810– así como aos periódicos 
editados en Girona durante o ano de 1810. A intervención máis documentada no 
caso catalán é a do afrancesado Tomás Puig, promotor da Gaseta del Corregiment 
de Girona, primeiro periódico en catalán con nove números consecutivos, do 24 de 
xuño ao 22 de xullo de 1810, logo das gacetas traducidas do francés por Jaume 
Romeu en 1641. Este Tomás Puig móstrase como un gran coñecedor do papel 
da prensa na opinión pública e avoga pola creación de cabeceiras para instruír 
o pobo. Jaume Guillamet rescata as súas palabras dirixidas ao gobernador xeral 
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de Cataluña en maio de 1810 a respecto do emprego do francés e o catalán na 
prensa (Guillamet, 2003: 163).

En conseqüència, la redacció d´un periòdic en llengua francesa i catalana, 
afalagaría l´opinió del poble i serviria per a reprendre el coneixement del pri-
mer d´aquestes idiomes. Aquest periòdic instruiria el públic dels seus deures 
envers el Gover i l´hi acostaria profitosament. Dissiparia les espesses tenebres 
que enfosqueixen aques horitzó i faria conèixer els errors i els enganyes que 
fan servir els ignorants i els mals ciutadans, per empènyer els crèduls cap a la 
seva ruïna. És l ópinió qui manté la resistència, s´ha de treballar, doncs, per a 
destruir-la i s´obtindà aquest avantatge per la persuassió dels escrits.

Ademais destes medios editados en catalán, prolifera na prensa nacida na 
época en Cataluña unha enorme cantidade de romances e arengas en catalán 
que chegaban doadamente á poboación e servían para afervoar os ánimos. Para 
dar idea da importancia desta poesía popular podemos citar a «Colección Do-
cumental del Fraile» do Servicio Histórico Militar de Madrid, un repertorio de 
papeis, impresos e manuscritos da Guerra da Independencia española con máis 
de mil volumes que inclúen proclamas, exhortacións, avisos, relacións, cartas, 
gacetas, críticas e periódicos, entre outros. Ana María Freire López recompilou 
exhaustivamente toda a poesía popular e extraeu un total de 950 pezas. O relato 
heroico ou burlesco dos acontecementos, as críticas e as proclamas circulaban 
por España a gran velocidade polo boca a boca. En Galicia nesta época debemos 
salientar, pola súa singularidade heroica e chamamento á rebelión e polo feito 
de estaren escritos en lingua galega, o folleto Proezas de Galicia, explicadas baxo 
la conversación rústica de los dos compadres Chinto y Mingote de José Fernández 
y Neira (1810) e a Procrama na guerra da independencia, por un labrador que foy 
sarxento ós soldados do novo alistamento, publicado en 1861 en Galicia. Revista 
Universal de este Reino, pero datado en 1808, que di (fragmento):

Por esto diz´o meu cura,
Todos apreten os puños
Pola Patria e pol o Rey
E morrer por Dios con gusto.

S´eu fora alá meus queridos,
Por esta Cruz + vol o xuro,
Con mil cabezas francesas
Habia de vir moi rufo.

Na prensa publicada en Galicia 1808 non aparecerán textos en lingua ga-
lega. En consonancia coa teoría dada por Sánchez Aranda de que non se publica-
ron textos bilingües ao sur do río Ebro, tampouco nos diarios galegos apareceron 
publicadas notas en francés. 
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Podemos considerar que o silencio ou, ao revés, a publicación de noticias pro-
vocou e acelerou os acontecementos políticos. Foi o caso, por exemplo, das primeiras 
noticias publicadas polo Diario Mercantil de Cádiz en maio de 1808. O investigador 
Ramón Solís Llorente sinala que «la noticia no necesita nunca del papel impreso. 
Como ocurre siempre que se intenta ocultarla a la imprenta se difunde de boca en 
boca. Los efectos son peores, puesto que la imaginación popular exagera y matiza a 
su gusto al tiempo que surge la indignación contra quienes desean ocultar la verdad. 
Así ocurrió en Cádiz. Al igual que en otros lugares, llegaron las nuevas del 2 de mayo 
madrileño, y el pueblo no sólo reaccionó contra los franceses, sino también contra 
unas autoridades que se le hacían sospechosas por lo mismo que le ocultaban tales 
sucesos» (Solís, 2006: 51). Así foi. A publicación crítica dos acontecementos do dous 
de maio madrileño e o silencio posterior do Diario Mercantil que ocultaba os feitos ao 
pobo provocou a morte do gobernador a mans dunha multitude enfurecida que pedía 
guerra a Napoleón. A partir deste dramático suceso, os sucesivos gobernadores gadi-
tanos entenden a necesidade de ter informado o pobo e non cesan de comunicarlle 
os acontecementos segundo se van desenvolvendo (Solís 2006: 54):

Sería interminable seguir la pista a los numerosos sucesos de la guerra en la co-
lección del Diario Mercantil de Cádiz. [Éstas sirven] para comprender la mane-
ra de informar de la prensa en aquellos días, siempre al dictado del Gobernador 
de la ciudad que da garantía a la noticia, firmándola por sí mismo mediante 
manifiesto, bando o simple nota. De no ser así, como en el caso de la Batalla 
de Bailén, el Gobernador manda copiar el texto íntegro del comunicado oficial 
firmado por el mismo General que ha vencido. Han de transcurrir algunos me-
ses para que comiencen a aparecer artículos comunicados; todos están llenos 
de fervor patriótico y de insultos a Napoleón.

Tamén no resto de España este espertar dos principais intelectuais e acto-
res políticos condensou toda a actividade intelectual no xornalismo co obxectivo 
de chegar ao público e influír nel. Os escritores máis especulativos séntense 
arrastrados ao terreo da práctica, e a política e a vida pública absorben case todo. 
O Juzgado de Imprenta, creado no ano 1805, non tiña medios para exercer a 
censura e os xornais convértense nun referente informativo para moitos cidadáns 
españois (Seoane, 1983: 28-29).

As follas de noticias da guerra e as follas políticas dominaron axiña un 
panorama mediático no que hai que citar no campo liberal a: Semanario Patrió-
tico, de Manuel José Quintana, Isidoro Antillón e José María Blanco White; 
El Conciso, de Gaspar María Ogirando; El Redactor General, El Tribuno del Pue-
blo Español...; no campo absolutista: El Censor General, El Procurador General 
de la Nación y el Rey..., e no campo afrancesado: Gazeta de Madrid, Diario de 
Madrid, Diario de Barcelona, Gazeta de Sevilla, Gazeta de Málaga, Gazeta de San-
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tander, Gazeta de la Coruña... Sánchez Aranda mesmo sinala a coincidencia da 
extensión do substantivo gaceta aos xornais de ideoloxía afrancesada, repetido en 
numerosos medios de toda España. O mapa era, pois, diverso en tendencias e 
cunha certa variedade de medios.

5. ALGÚNs DATOs DAs PRINCIPAIs CABECEIRAs

Este contexto xeral resulta moi importante porque asumimos que a his-
toria dos xornais e do xornalismo non se pode illar da historia da comunicación 
e da historia da sociedade. O historiador Josep M. Figueres fai unha interesante 
reflexión ao respecto: «A prensa existe cando hai un sistema dual que posibilita a 
existencia dunha orixe e un final, un emisor –tanto se é un home como unha em-
presa de milleiros de periodistas– e un receptor –tanto se é un banqueiro como se 
é unha colectividade de millóns de persoas lectoras–. Se así existe é porque existe 
a necesidade persoal e social da comunicación, que proporciona unha satisfacción, 
ben material, duns rendementos inmediatos, ben espiritual, mediante a cobertura 
dunha curiosidade sobre a realidade alén da área persoal» (Figueres, 1994).

O desenvolvemento da guerra entre 1808 e 1814 incidiu na consolida-
ción dos principais núcleos de prensa de cada tendencia. A pronta ocupación de  
Madrid polas tropas francesas fixo que o centro político da resistencia virase cara  
a Sevilla primeiro e a Cádiz despois, que viviron así unha etapa de especial florece-
mento xornalístico. Cádiz, convertido no principal foco da actividade política con-
tra Francia, foi tamén onde máis periódicos liberais se editaron. Mentres, dende 
Madrid xorden medios de apoio aos franceses, que, seguindo o modelo implanta-
do en Francia, tamén crearon periódicos en varias capitais de provincia (Barrera, 
2004: 121). As dúas principais cabeceiras liberais eran Semanario Patriótico e 
El Conciso. O primeiro serviu de aglutinante e catalizador dos intelectuais, lite-
ratos e políticos desexosos de cambiar España. A clave de todo foi Manuel José 
Quintana, arredor de quen se configurou o primeiro grupo liberal revolucionario 
do noso país. Con varias etapas, a publicación naceu en Madrid o 1 de setembro 
de 1808 e chegou a 3000 subscricións en pouco tempo (Sánchez Aranda/Barrera 
del Barrio, 1992: 98). Houbo varias fases na publicación. Imos salientar espe-
cialmente a segunda, en Sevilla, que comezou o 14 de maio de 1809 e na que o 
produto non difire substancialmente da de Madrid (Seoane, 1983: 35). 

Neste xornal non hai sentido satírico nin moito menos burlesco, como 
era corrente daquela e como o sería sobre todo dous anos despois no xornalismo 
gaditano. Ademais dunha sección literaria, predominaba o político, defendendo 
a constitución que se agardaba e a liberdade de imprenta. Esta parte política 
contaba con dúas seccións, unha histórica e outra didáctica (Tobajas, 1984: 136- 
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-137). O grupo de liberais que o promovía, conscientes da clara oportunidade 
que se lles presentaba coa publicación, tentaron reformar a política e o país.  
Os fins que se propoñían eran a loita contra o usurpador francés e a consecución 
das reformas que extirpasen a tiranía de Godoy. E todo isto mostrando un talante 
sereno e independente (Sánchez Aranda/Barrera del Barrio, 1992: 99).

Outra importante cabeceira liberal, El Conciso, publicouse en Cádiz e 
logo en Madrid entre 1810 e 1814. Defensor da liberdade de prensa, fixo uso 
dela antes de que fose decretada para informar, nunha primeira etapa, os gadi-
tanos do que acontecía no Congreso (Seoane, 1983: 36). Representou o xornal 
reformista que triunfou no Cádiz das Cortes, converteuse no periódico máis 
importante e influente dos liberais. E, sobre todo, aplicou criterios renovadores 
no xornalismo, pois detectou a necesidade de ofrecer mensaxes breves, áxiles e 
concisas para lograr triunfar. No seu ton e orientación tiña un estilo burlesco, 
afouto e satírico (Sánchez Aranda/Barrera del Barrio, 1992: 102).

Pola súa banda, no campo dos medios afrancesados apareceron nos anos da 
guerra uns vinte e cinco periódicos; algúns deles foron incautados e reorientada a 
súa liña –Gaceta de Madrid e Diario de Barcelona, entre outros–, mentres outros 
foron cabeceiras de nova creación. Tamén estaba en Madrid o Diario de Madrid 
e El Imparcial, mentres en Sevilla destacaba La Gaceta de Sevilla e en Barcelona 
o citado Diario de Barcelona (Seoane, 1983: 58). A estratexia informativa dos me-
dios afrancesados bebía do modelo centralizado que xa aplicara Napoléon por Eu-
ropa, coa Gaceta de Madrid como fonte informativa para as outras cabeceiras da 
cadea de medios afrancesados (Sánchez Aranda/Barrera del Barrio, 1992: 109).

A prensa afrancesada, que destacaba en xeral pola súa calidade –estaba 
sometida a censura especialmente dura en temas de guerra, pero suave noutros 
campos–, tivo no abade Marchena, nomeado por Xosé I director de Gaceta de 
Madrid, un dos seus principais referentes. Marchena, que volvera a España 
como secretario de Murat, ocupou distintos cargos no Ministerio do Interior 
(Pizarroso, 1994: 272). Moitos homes de boa pluma puxéronse ao servizo do in-
vasor, o que contribuíu á publicación de interesantes xornais (Seoane, 1983: 58).  
A súa distribución xeográfica gardaba relación co grao de asentamento das tropas 
francesas; Cataluña, Andalucía, Euskadi, Navarra e Madrid foron as que tiveron 
máis de tres publicacións (Sánchez Aranda/Barrera del Barrio, 1992: 109).

6. MEDIOs DE PEQuENO FORMATO

A prensa da época estaba en vésperas da modernización que chegaría no 
primeiro terzo do século xix. Era un modelo caracterizado polo dominio da pren-
sa de partido e por un incipiente xornalismo de noticias que logo camiñaría cara 
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ao diario comercial de base noticiosa. Puxéronse as bases do xornalismo de no-
ticias e de empresa, aínda que con certo atraso (Barrera, 2004: 120). Era, polo 
tanto, un tempo en que a prensa vive o tránsito dun modelo do Antigo Réxime 
a outro que caracterizará o Novo Réxime (Braojos, 1999: 40). Os presupostos 
comerciais e xornalísticos xuntábanse para deseñar un proxecto que respondese 
ás necesidades do novo contexto sociopolítico e socioeconómico.

Os xornais de finais do século xviii e comezos do xix vivían baixo unha tími-
da, pero alongada, sombra dos libros. Na época da Guerra da Independencia os pe-
riódicos eran, polo xeral, de pequeno formato –entre o tamaño oitavo e o nada ha-
bitual dun folio, que tivo El Redactor General– e escaso número de páxinas –entre 
medio prego, equivalente a catro páxinas, e un prego, é dicir, oito páxinas–, de moi 
desigual mérito literario e sen comparación posible na súa calidade e perfección na 
distribución das materias coa que nese tempo alcanzaran os xornais ingleses. Ocu-
pábanse case exclusivamente de cuestións políticas, ben en ton doutrinal e serio ou 
polémico e satírico. Tiñan unha sección de «artigos comunicados», semellante ás 
actuais cartas ao director, e os redactores habituais dos medios non firmaban –en 
xeral, facíano con iniciais e pseudónimos. Os que incluían anuncios facíano como 
un servizo aos lectores, sen cobrarlles (Seoane, 1983: 41).

A maioría dos xornais seguía imprimíndose en imprentas comúns, o que 
implicaba coincidencia na persoa de editor e promotor. Os periódicos, uns edita-
dos polas autoridades –patriotas ou afrancesadas– e outros por particulares, mos-
traban dúas tendencias, uns cunha maior presenza das noticias e outros das opi-
nións políticas. Estaban ben escritos, especialmente os afrancesados, e contiñan, 
uns e outros, moitos textos a partir dos datos das fontes oficiais (Sánchez Aranda/
Barrera del Barrio, 1992: 95-97), que se contaban de forma clara e prestando 
atención á argumentación para tentar convencer os lectores da súa fiabilidade.

Aínda tendo en conta esa forte presenza de elementos que seguían con-
vencións ou modelos dos libros na práctica totalidade dos xornais, non é menos 
certo que, nun contexto de eclosión do impreso, aumentaban pouco a pouco 
os factores que lle daban singularidade e personalidade á prensa. As melloras 
nos procesos de transmisión da información e a maior calidade na reprodución 
de elementos gráficos permitiron a elaboración de produtos cunha presentación 
máis coidada para a época e a incorporación de informacións puntuais (Sánchez 
Aranda, 2004: 81). Con ese formato pequeno, que imitaba moito ao libro, as 
innovacións introducíronse na impresión máis rápida das copias, polo que se 
puido ampliar considerablemente a oferta destas. Os primeiros diarios galegos 
respectarán estes pequenos formatos de cuarta e a numeración das súas páxinas 
oscilará entre as catro habituais e as oito en ocasións especiais (medio prego ou 
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un prego), no caso do Diario de Santiago e Diario de la Coruña. A Gazeta de la 
Coruña ten na súa primeira etapa doce páxinas, que pasarán a ser oito baixo o 
dominio francés. A numeración é correlativa, o cal nos vincula estreitamente 
aínda, como diciamos, ao formato libro.

7. CARACTERÍsTICAs DAs CABECEIRAs GALEGAs

En Galicia, a inicios do século xix, cando aínda os programas iconográ-
ficos dos centros de culto servían de adoutrinamento dos fregueses –que po-
demos dicir do marabilloso libro de pedra que é o Pórtico da Gloria–, a pala-
bra escrita comeza a consolidarse como un medio de transmisión da mensaxe.  
O incremento no índice de alfabetización da poboación e este sistema de lectu-
ras públicas facilitaron a difusión dos textos. Sabemos que en España as porcen-
taxes da poboación que sabía ler pasaron dun 5,96 en 1803 a un 19,27 en 1860, 
e a un 33,45 en 1900, o cal nos dá mostra do rápido incremento na alfabetización e 
consecuente demanda de publicacións (Seoane 1983: 14).

A participación, cada vez máis activa, e o crecente protagonismo dos cida-
dáns na irregular xeografía política de inicios de século converten a información 
nun valor de suma importancia. Os novos cidadáns reclaman o coñecemento e 
queren tomar a palabra. Os medios de comunicación serán fundamentais nesta 
encrucillada histórica. Gonzalo Abril advirte, da man de autores de recoñecido 
prestixio investigador, que «o primeiro periodismo, máis que informar «obxecti-
vamente» –como máis tarde pretenderá a ideoloxía profesional– tenta propagar 
causas coas que os autores están comprometidos». Gomis chámalle prensa «ve-
hiculizadora de opinión» (Abril, 1997: 212) e Bagdikian lembra que os funda-
mentos da liberdade de prensa non os poñen aqueles que na loita social comba-
ten pola liberdade de informar «obxectivamente», senón, contrariamente, pola 
liberdade de avogar por unha causa. Así, con esa vontade dun posicionamento 
político e ideolóxico claro e unha decidida vocación de influír activamente na so-
ciedade receptora naceu a prensa diaria en Galicia. Velaquí as primeiras palabras 
do primeiro número do Diario de Santiago (01/06/08):

Conmovido todo el Reyno de Galicia dende el momento mismo que recibió 
la nunca bien llorada noticia de habérsenos arrancado del corazón á nuestro 
adorado Fernando, estuvo como represando su ardiente patriotismo y hacien-
do violencia á su piadoso zelo, hasta que por último el 30 revento su noble 
agitación, comenzando por la Coruña y estendiéndose como un rayo por todas 
sus Provincias; no fue Santiago ni la última ni la menos sensible á los grandes 
deseos de ver restituido en su Trono al inocente Soberano de cuyo imperio es-
peraba la seguridad de las propiedades, la pureza de su fe y el restablecimiento 
del honor nacional. El ruido de la generala nos despertó ayer (...) 
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Así nace o Diario de la Coruña (22/06/08):

Introdución de gobierno y política. Este público esperaba con impaciencia el 
Diario, y el Supremo Gobierno deseaba complacerle; pero los negocios urgen-
tes y graves retardaron hasta ahora este útil establecimiento. El fin que el sabio 
Gobierno se propone es de la más alta consideración, atendiendo á la dignidad 
del público y á las circunstancias del día. Un papel oficial debe ser veraz, ins-
tructivo y limitado por la moderación, quando la justicia y la razón bastan por 
sí solas para convencer a los lectores.

A resposta da nacida cidadanía contra a invasión francesa foi contundente 
e axiña aprendeu a utilizar as mesmas armas que o invasor. A guerra de guerrillas 
que caracterizou a Guerra da Independencia española no plano militar tivo a súa 
vertente informativa na aparición de numerosos medios de comunicación anti-
napoleónicos nos que se exhortaba á poboación a rebelarse contra os franceses. 
Sen ir máis lonxe, neste contexto bélico nace o primeiro diario en Galicia que se 
publicou na cidade de Santiago baixo o título de Diario de Santiago. A súa vida 
abrangue dende o primeiro de xuño de 1808 –tan só un día despois do levanta-
mento das cidades da Coruña e de Santiago os días 30 e 31 de maio– ata o 21 de 
xaneiro de 1809. Ademais desta cabeceira, e nese mesmo ano de 1808, nacen o 
Diario de la Coruña e a bisemanal Gazeta de la Coruña –ambas aparecidas o 22 
de xuño– e o Telégrafo Político y Literario de la Coruña (setembro). Todos eles 
combaten o exército francés e os afrancesados, agás a última etapa da Gazeta de 
la Coruña, cando lles dá voz aos intereses napoleónicos (período que abrangue de
xaneiro de 1809 ata xuño do mesmo ano, cando os franceses son expulsados  
de Galicia). Estas publicacións e o nome de Manuel Pardo de Andrade como un 
dos promotores e pioneiros do xornalismo en Galicia van ligados ao nacemento e 
consolidación da prensa no noso país. 

Leandro Carré Aldao, nun artigo titulado «La imprenta y el periodismo en 
la Coruña durante la Guerra de la independencia», no número 228 da Revista 
Gallega indica:

La prensa periódica que no solo en Madrid sino en otras provincias se iba desa-
rrollando y transformaba rapidamente su carácter de casi literario en político, 
no hiciera aún su aparición en Galicia y esta no gozaba aun de ese elemento 
de progreso que bien dirigido tanto contribuye a la prosperidad de los pueblos 
en todas las esferas de la vida social, pero que llevado por tortuosos senderos 
tanto mal produce. Nacía Galicia a la nueva vida, que nuestro país nunca fue 
refractario al progreso y no podía prescindir del agente periódico. Contaba por 
ese tiempo con cuatro imprentas, cuando menos, la Coruña. La primera de 
que tenemos noticia es la de Viuda e hijos de Riesgo (Lorenzo José) siguiendo 
en orden de fechas las de Francisco Cándido Pérez Prieto y Manuel Maria 
de Vila. Con estos elementos y lo especial de las circunstancias que hacian 



41

preciso se manifestara con toda su pujanza el carácter indomable de los espa-
ñoles, buscáronse todos los medios apropósito para excitar el patriotismo del 
pueblo gallego y poco después del Alzamiento de la Coruña, aparece en esta 
ciudad el Diario de La Coruña, que imprimió Prieto, primer periódico político 
de Galicia, fundado y dirigido por Manuel Pardo de Andrade, quien contribuyó 
grandemente al levantamiento de Galicia contra el invasor, viéndose obligado 
para librarse de su furia a vivir oculto por el campo cuando el ejército napo-
leónico entró en La Coruña en enero de 1809. Dueños apenas de la capital 
gallega los franceses, y conociendo lo eficaz que para sus planes les sería la 
ayuda de la prensa, sobre todo en una ciudad que caminaba hacia el progreso, 
no dejaron de utilizar tan poderosa palanca y asi vemos salir los miércoles y 
sábados a partir del 29 de enero, nueve días después de su entrada, la Gazeta 
de la Coruña, periódico afrancesado cuya vida fue tan efímera como el dominio 
extranjero en la región. 

Efectivamente, a vida da chamada gaceta afrancesada foi efémera, dado que 
en xuño de 1809 o exército napoleónico é expulsado de Galicia e con el desaparece 
tamén esta publicación. A partir de xullo de 1809, liberada Galicia dos franceses, 
vaise iniciar aquí unha nova etapa periodística caracterizada, entre outras cousas, 
polo regreso do Diario de la Coruña –denominado durante unha breve etapa Diario 
del Gobierno de la Coruña–, o nacemento do Semanario Político, Histórico y Lite-
rario de la Coruña ou a saída de El Patriota Compostelano como continuación do 
Diario de Santiago. Non esquezamos que Carré Aldao se refire exclusivamente aos 
periódicos da Coruña, talvez por iso omita o Diario de Santiago, nacido o primeiro 
de xuño de 1808 –vinte e un días antes do Diario de la Coruña e o Apéndice al Pri-
mitivo Diario de Santiago. Máis difícil de entender é o esquecemento do Telégrafo 
Político y Literario de la Coruña, tamén de 1808. A periodización escollida para o 
estudo recolle, pois, dende o nacemento das cabeceiras ata a saída do exército fran-
cés de Galicia en xuño de 1809; un ano de efervescencia comunicativa e política 
que marcará a lume a traxectoria da prensa galega.

Estas cabeceiras nacen cun pulo que sería inaudito de non ser polas cir-
cunstancias políticas en que saen, por un lado, e por un coñecemento evidente 
das cabeceiras periódicas que circulaban por Europa, por outro lado. Aínda que 
é certo que a primeira cabeceira galega data de 1800, El Catón Compostelano 
de Francisco María del Valle Inclán, debemos incidir en que Galicia non vivía 
allea ao fenómeno das noticias nin ás publicacións informativas impresas. Así, 
podemos afirmar que polo noso país circulaba gran cantidade de folletos che-
gados de todos os puntos de Europa –particularmente de Londres–, ben pola 
vía marítima coruñesa, ben polas vías interiores. Isto vaise reflectir na feitu-
ra dos novos medios e nas súas páxinas, que recollen, como veremos, sucesos 
de noticias publicados anteriormente na prensa europea. Como non podía ser  
doutro xeito e dado o seu carácter antifrancés (agás a derradeira etapa da Gazeta 
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de la Coruña), recóllense novas fundamentalmente de medios londinienses que 
pretenden cuestionar e achegar noticias «verídicas» sobre o avance das tropas de 
Napoleón en Europa. 

Deste modo atopamos nas páxinas das cabeceiras galegas incontables re-
ferencias á chegada da información dende distintos puntos de España e Europa. 
No número 27 do Diario de la Coruña (18/07/08) afirman «Oporto, 10 de junio. 
En esta ciudad ha empezado a publicarse un diario político y propio de las ac-
tuales circunstancias, conteniendo pequeños discursos y rasgos de eloquencia 
relativos a ellas, manifestación de las perfidias de Napoleón, y su atroz conducta 
con todos los soberanos del mundo y contendrá también las noticias más co-
rrientes y seguras. ya salió el primero en el qual hay cosas muy buenas acerca 
del tutor de los Reyes y otros puntos (...) Ultimamente ya daremos un extracto 
muy puntual del primer Periódico y comunicaremos las noticias que contengan 
los siguientes». No número 123 (23/10/08) sinalan «Continúan las noticias ex-
trangeras. Londres, 4 de octubre. De tres días á esta parte se han recibido aquí 
papeles públicos de Holanda que llegan hasta el 29 de septiembre, y también  
de Paris hasta el 24. Contienen (...)». No número 33 (24/07/08) infórmannos de 
cartas recibidas polo primeiro correo de Inglaterra que chegou a ese porto o 
pasado día 22 e tamén doutra carta recibida dende Pamplona. Non só é que os 
editores recibisen as cabeceiras editadas fóra senón que mesmo se lles ofrece a 
posibilidade de subscrición aos lectores. Nese mesmo número do Diario de la 
Coruña preséntannos un reclamo: 

Subscripción á la Gazeta inglesa, titulada Correo de Londres: Por la dirección 
general de Correos y Postas extrangeras en Londres, se ha remitido á la de este 
Reyno, para noticia del Público porción de exemplares impresos de un papel 
invitatorio para esta subscripción; el qual traducido dice asi. Los dueños pro-
pietarios de la Gazeta titulada Correo de Londres se dan prisa á aprovecharse 
de las comunicacionse que acaban de restablecerse entre la Gran Bretaña y 
algunas partes del continente de la Europa y de América, para informar a sus 
antiguos subscriptores en España, en Portugal y al Público en general, que este 
periódico que hace más de 30 años corre por Europa, continúa publicándose 
en Londres todos los martes y viernes (...) Cada exemplar ó número, compuesto 
de 8 páginas de impresión en quarto mayor, contiene más materias que ningún 
periódico impreso en el continente. El precio es de 8 sueldos ingleses (28 quar-
tos). A los señores extrangeros que deseen subscribirse al Correo de Londres, se 
les suplica se dirigan al Sr. Director de las Postas extrangeras en Londres.

Uns números máis tarde (n.º 43, 03/08) descubrimos outra referencia ás 
subscricións de Londres:

Londres, 19 de julio de 1808. Carta. Señor director de Correos de la Coruña. 
La paz que se ha restablecido tan felizmente entre este país y el vuestro por la 
conmoción leal y gloriosa de vuestra gran Nación, me proporciona ocasión de 
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dirijiros por el presente correo inglés algunos exemplares del periódico que 
hace 15 años está aquí a mi cuidado; tomándome confianza de enviar seis 
exemplares de cada uno de los números 186, 87, 88 y 89 de mi Diario titulado 
el Ambigú, y proponiéndome el continuar del mismo modo mis remesas hasta 
que reciba aviso. (...) Con esta feliz esperanza tengo el honor de ser, Señor, 
vuestro muy atento y obsequioso servidor. Peltirier. Tened á bien enviarme 
vuestros papeles periódicos y proclamas, avisándome de los Señores que se 
presenten á la subscrición el mío.

A prensa xoga, pois, nesta guerra, que é informativa, un papel crucial. Tra-
ta de afervoar a poboación e desmitificar o poder francés que tantas voces pre-
goan para motivar a súa loita. Sen intención de afondar nas súas características 
–labor arduo que non se resume nun artigo–, cómpre sinalar alguns elementos 
comúns dos contidos que supoñen unha novidade no seu tempo e unha grande 
alancada cara ao xornalismo que coñecemos actualmente. Trátase do intenso 
debate que se establece nas páxinas destas cabeceiras sobre a procedencia, con-
traste e credibilidade das noticias e o nacemento da figura do redactor. 

7.1. O contraste da información

O Diario de la Coruña e Diario de Santiago reproducen decote informa-
cións publicadas noutros medios. Habitualmente omiten a súa fonte; simplemen-
te indican que foi publicada en tal cidade e tal data pero sen referencias ao medio 
concreto. A pesar do que se poida supor, esta práctica leva implícita unha gran 
reflexión comunicativa. Así nolo deixa ver a nota editada baixo o título de «Varie-
dades» no número 18 do Diario de la Coruña (09/07/08) ao pouco de nacer.

En esta clase nos vemos precisados á colocar algunas cosas que han corrido y 
se han impreso como ciertas, pero que no tenemos por seguras, y sí motivos 
para creer que la ha supuesto el zelo patriótico, ó el general prurito de dar 
noticias. Por decontado en los mas de los periódicos que en el día se imprimen 
en nuestra Península, y que están muy buenos cada uno por su estilo, sucede 
que por contemporizar con este deseo general de las gentes de tener noticias, 
las dan de todas partes cuando de todas partes no las hay y las que hay son 
muy dudosas. Yo tengo por muy ciertas todas las que cada pueblo en que se 
imprimen periódicos dá de él mismo y de sus comarcas; pero no se ha verifi-
cado así con las que dán de más lexos, y marcas; pero ello es preciso que asi 
suceda. Peor sucederá, y en parte está sucediendo, si damos en copiarnos unos 
Periódicos a otros, por exemplo el de Badajoz al de Sevilla, el de Salamanca á 
estos dos, el de Asturias á los tres y el de Santiago y la Coruña á los quatro ó 
quatrocientos que llegasen por acá. Todos iriamos mintiendo por tradición y de 
muy buena fe, pero con muy mala crítica.

A reprodución de textos doutras cabeceiras é, pois, unha práctica común 
da que o redactor Manuel Pardo de Andrade alerta polos posibles erros e men-
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tiras que se poden reproducir «por tradición y de muy buena fe, pero con muy 
mala crítica». Continúa Pardo de Andrade:

Quisiéramos que lo fuese todo lo que corre, se escribe, y aun se imprime, 
para tener el gusto de dárselo á nuestros lectores insertándolo también todo; 
pero sino solo lo impreso en Periódicos de crédito sino lo que en ellos viene 
testimoniando, y con todas las fórmulas judiciales es falso falsísimo, ¿que di-
remos de lo de mas? Véase en prueba de esto la carta inserta en uno de los 
mejores, diciendo haberse recibido las mas ciertas y testimoniadas, oculares (son 
sus literales expresiones) de que en el día 6 de junio quedaba presa toda la tropa 
francesa que estaba en Oporto y en Lisboa, por las tropas españolas; que mataron 
muchos franceses, que Junot fue preso en Lisboa, y que a los franceses los traen 
todos presos á España (oxalá). Y estos son avisos dados y firmados por Alcaldes, 
testimoniados de Escribanos, comunicados á las Justicia y como tales impresos 
y publicados. No se estrañe, pues, que desxemos insertar á veces muchas de 
estas cosas de que hará novedad, no se hable, porque las traen otros Periodicos 
nacionales y extrangeros. En éste nuestro, ó por mejor decir del Gobierno, se 
pone y pondrá todo lo que este mande o apruebe, ya de oficio ya particular, 
noticias como las de mas Aragon, comunicadas por el mismo General de allí al 
de Castilla y por este al Reyno, y comprobadas por mil partes antes y después. 
Pocas y buenas. Esta es la divisa que quisieramos poder adoptar. 

Este pequeno fragmento contén a que sen dúbida é a primeira reflexión  
de índole comunicativa da prensa galega. Alerta Pardo de Andrade da necesidade de 
cuestionar e contrastar todos os datos publicados noutras cabeceiras, o que o 
leva a deixar de publicar novas editadas noutros periódicos por necesidade de 
corroborar a súa veracidade, a pesar de seren recibidas como «las más ciertas y 
testimoniadas, oculares». Manuel Pardo de Andrade, ou como el afirma «ó por 
mejor decir del Gobierno», advirte que só publicarán «comprobadas por mil par-
tes antes y después. Pocas y buenas». A orixinalidade da información publicada 
sempre foi unha preocupación do editor. Así, nuns números antes, no número 4 
do 25/06/08 do Diario de la Coruña indicaban nunha nota:

Las cartas antecedentes se me han entregado originales con los mismos sobres 
y sellos de las Reales Administraciones de Correos respectivas; de suerte que 
es constante su originalidad, que és lo que una buena crítica debe averiguar en 
toda noticia. Ahora, si los que las comunican las dan ciertas, ó no, eso no puedo 
asegurarlo yo, repito, ni los sugetos que las reciben aunque estos sean como son, 
de toda formalidad, que es otra cosa de que cuido y cuidaré siempre mucho.

No número 1 do Diario de Santiago (01/06/08) tamén informan da posibi-
lidade de que se envíen noticias para a súa publicación: «Todos los que quieran 
remitir algún papel ó noticias, en cuya impresión no haya inconveniente, las 
dirigirán á casa del Impresor de este Diario, porte franco».

Non é difícil supor, dado o caos informativo imperante, que as noticias que 
circulan polo país espertan moitas sospeitas. No número 37 (28/07/08) reflícte-
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no nunha nota: «A las noticias de Aragón, que por haberse recibido atrasadas se 
publicaron tarde, sigue en el correo literario y político de Salamanca una excla-
mación de Pío VII, que aunque muy piadosa, no la insertamos, por parecernos, 
que exige el respecto debido á SS que nada se le atribuye, que no tenga todas las 
señales de original, y auténtico. Mañana daremos noticias circunstanciadas de 
Valencia». Así mesmo, tamén o Diario de la Coruña no número 106 (06/10/08) 
advirte nunha nota datada en Oviedo, o 26 de setembro: 

En el exército francés se imprime un periódico titulado Gazeta de la corte, 
cuyos autores serán los mismos del Diario de Madrid en tiempo de Murat. 
Diciéndose que es papel de los franceses es inútil decir que no contiene sino 
mentiras así en asuntos extranjeros como de España. El monstruo de la ini-
quidad, el gabinete de St. Cloud, quiere persuadir a los franceses y aún a las 
demás naciones, que la familia Real de España se escapó y refugió a Francia 
porque los Españoles se habían sublevado contra ella y querían exterminarla. 
Los que sabemos por nuestra desgracia los embustes, atrocidades y perfidias 
de este Gobierno nada extrañamos ya, pero los que admiran aun a Napoleón 
como un ángel tutelar y como el favorito de la fortuna quedarán atónitos quan-
do sepan los gloriosos esfuerzos que los Españoles hacen para que aquel atroz 
Emperador no funde su dinastía sobre la ruina de la de Borbón en España...

O Diario de Santiago publica no número 6 (08/06/1808) unha «Al Público 
de Galicia. Proclama» e advirte «Esta proclama se publicó y extendió el primer 
día, y habiéndose viciado en las copias, y deseando algunas tener un exemplar 
exacto se pone aquí para satisfacción de todos». O Diario de la Coruña publica 
no seu número 43 (03/08/08) unha noticia coa súa «réplica», unha boa mostra da 
consulta de distintas fontes para o relato dun mesmo suceso:

Murcia, 2 de julio. Moncey queda prisionero y herido en Valencia. Esta maña-
na llegó el expreso que salió ayer de Valencia á la una del día; y ahora que son 
las nueve de la mañana acaba de llegar otro con el aviso del Capitán general 
de Valencia, para que se franquee y no incomode en su tránsito á los 1500 
prisioneros franceses, que pasan á Cartagena. La derrota de Moncey se está 
celebrando en esta hora aquí con repique de campanas, Misas de gracias y 
salvas de artillería y fusilería. 

Diario de Badajoz del viernes 22 de julio.

NOTA: No obstante, hay cartas con fecha posterior de Ocaña, que aseguran, 
que Moncey pasó por allí á Madrid con poco más de mil hombres contados y 
desordenados, llevando 150 carros de heridos.

Neste mesmo número indican:

Cádiz, 15 de julio. Los Ingleses (segun escriben) acaban de comunicar á nues-
tro General que el Emperador de Rusia hizo la paz con S.M el Emperador y 
Rey de la Gran Bretaña.(1)

(1) Esta noticia tan interesante y que tanto deseamos, necesita más confir-
mación.
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Na Gazeta de la Coruña tamén atopamos incontables referencias á proceden-
cia e veracidade das informacións publicadas. No número 33 (12/10/08) sinalan:

Escriben de Santander haber llegado á aquel puerto quatro navíos ingleses con 
vastimentos, de guerra y vestuarios para el exército de España. Por un sugeto 
fidedigno que acaba de llegar de Ribadeo y presenció el desembarque de las 
tropas españolas que se hallaban á bordo de tres transportes ingleses, arribados 
antes á aquel puerto sabemos...

Sirvan estes exemplos para mostrar o extraordinario debate informativo 
existente na época. Accións como o contraste de información, comprobación das 
fontes informativas, verificación dos datos, cuestionamento das novas ofrecidas 
polos medios inimigos e mesmo polos do propio bando son reflexo claro da con-
vulsa época histórica que se está a vivir, pero tamén da toma de conciencia e res-
ponsabilidade do papel do editor e do redactor para cos seus lectores. Como aca-
bamos de comprobar, o celo profesional ou informativo dos responsables destas 
cabeceiras evidencia a toma de conciencia do papel protagonista do xornalista. 
O seu papel non é, pois, só publicar as notas que recibe senón verificar os datos 
e defender a credibilidade do editado pola súa cabeceira ante o público. Por 
outra banda, a competencia da Gazeta de la Coruña (primeira etapa) co Diario 
de la Coruña é evidente, e así aparece referenciada nas páxinas dos dous medios 
(Carré Aldao 1906: 189-191), non tanto polas ideas defendidas –ambas coinci-
den na arenga contra os franceses e exaltación das xentes para a loita contra o 
invasor– como pola rivalidade no mercado. O seu é o mesmo público obxectivo, 
xa que comparten cidade de edición, polo que botan man dos seus recursos 
informativos para intensificar a diferenza de contidos e a súa veracidade. Nesta 
competencia polo favor dos lectores atopamos outra das razóns polas que o Dia-
rio de la Coruña insiste tanto nas súas páxinas na veracidade das informacións 
que publica fronte ao ofrecido noutros medios.

7.2. O papel do «Redactor»

A falsificación das informacións e deturpacións dos datos estaban, como 
acabamos de ver, á orde do día. Porén, a figura do editor ou redactor é a que, 
sempre falando en primeira persoa, asevera a información que transmite. Así, o 
seu bo xuízo é o que lles ofrece credibilidade aos lectores respecto da informa-
ción que publica. 

Os números 2 (23/06/08) e 27 (18/07/08) do Diario de la Coruña son al-
gúns dos exemplares que nos ofrecen longas misivas dirixidas ao «Señor Editor», 
pero máis curiosa aínda é a publicada no número 169 (09/12/08) do mesmo 
diario en que «Un buen patriota» lle indica «soi un buen patricio y recurro a su 
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periódico, porque sé que se estableció por el Gobierno, para anunciar y remediar 
con oportunos avisos los males que amenazan al Estado. Me consta que usted 
estaba muy ageno a meterse a redactor, y que sacrificó su libertad y voluntad á la 
obediencia del Gobierno, y que comunicó siempre todo aviso que juzgó oportuno 
al bien del Estado: Espero, pues, que no dexe de hacerlo conste que le remite». 
No número 110 do Diario de Santiago (19/09/08) unha carta extensa refírese aos 
autores do xornal como «señores diaristas». Jaume Guillamet indica a importan-
cia da aparición desta figura xornalística (Guillamet 2003: 146):

A partir de 1808, la figura del redactor pren entitat i autonomia i la multiplica-
ció del nombre de periòdics produceix una multiplicació simultània del nombre 
de redactors. Como fa notar María Cruz Seoane la paraula redactor té en sentit 
originari de resumidor i no pas d´escriptor de textos i el tateix Huson –citat 
indistintament al diari com a redactor, diarista i periodista– identifica la seva 
funció amb la de «compositor del diario», concepte anterior al de redactor, però 
que en pot constituir una primera definició. Trenta anys abans, Pedro Ángel de 
Tarazona es deia diarista. Els antics gaseters es presentaven a si mateixos com 
a autors de la composició de la Gazeta com ho faria fins i tot ygual. El més no-
vedós, l´estiu de 1808 és l´aparició de la figura del redactor a la Gazeta Militar 
y Política del Principado de Cataluña. Bé que hi ha referències ben antigues 
sobre els redactors, els compositors o els gaseters de la Gazeta de Madrid y de la 
reimpresió feta fins a 1806 com a Gaceta de Barcelona, la novetat de la figura del 
redactor de la Gazeta catalana de la guerra té un doble intrès: per l´autonomia 
que li dóna la situació de guerra coma portaveu de les autoritats catalanes, però 
tambié perquè es fa visible al públic i s´expressa d´una manera que no era usual 
en una gaseta. S´adreca al públic en promera persona i, tot i que no figura mai 
el seu nom, se suposa que havia de se conegut pels lectors.

O caso galego, coa figura de Pardo de Andrade á cabeza do Diario de la 
Coruña, é absolutamente mimético do catalán. A pesar do nacemento tardío da 
prensa en Galicia, a súa aprendizaxe, talvez axilizada polas circunstancias políti-
cas, é rápida. No mesmo turbulento verán en que en Cataluña aparece a figura 
do redactor, que comenta as noticias en primeira persoa para dar credibilidade 
ás novas, na Coruña Pardo de Andrade escribe o Diario de la Coruña. Non era 
necesaria a súa firma ao pé das informacións para reafirmar o seu papel. Do co-
ñecemento do seu nome e traxectoria por parte dos lectores dános boa fe aquela 
misiva en que lle sinala «un buen patricio» que «me consta que usted estaba muy 
ageno a meterse a redactor...».

7.3. Os contidos

Como en toda a prensa da época que acabamos de ver, os contidos das 
cabeceiras nútrense das noticias chegadas por carta doutros puntos de España 
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ou Europa; reproducións de notas publicadas noutros diarios e gacetas españo-
las, portuguesas ou británicas que dan conta dos avances das tropas, tomas de 
cidades, ánimo da poboación..., todas elas escritas cun ton exaltado e vitorioso; 
proclamas, arengas e relacións de doazóns de particulares para a causa bélica. 
Tamén atopamos cartas ao editor e o que posteriormente se nos presentará como 
artigos comunicados. E, por suposto, o relato heroico das escaramuzas bélicas da 
man dos seus protagonistas, onde non falta o ton vitorioso e a loa dos valentes 
soldados españois fronte aos covardes guerrilleiros franceses. A nomenclatura 
que prolifera nas páxinas destas cabeceiras non deixa lugar a dúbidas: triunfo, 
exércitos, opresor, lucha, batalla, heroicos, valientes, cobardes, pérfidos, defender, 
libertad, rey, religión, amado Fernando, gloria, orgullo, discordia, alterar, pueblos, 
desgracias, patria, desorden, nosotros, soberano, desunión... 

Como mostra das arengas podemos sinalar esta publicada no número 173 
no Diario de la Coruña (10/12/1808):

Habitantes de Galicia: ya todos por soberana disposición debeis armaros en las 
ciudades, villas y aldeas en defensa del altar, del rei y de vuestra libertad. Al fin 
la nación en masa defenderá su causa y triunfará del opresor del mundo (...) 
Ea, pues, armarse y cubrirse de gloria, leales gallegos.

Tamén a Proclama publicada no número 17 (08/07/08) que di: Proclama. 
El general de Zaragoza a los aragoneses, vencedores del orgullo francés. Sobre esta 
proclama, inserida integramente na cabeceira, hai unha nota que nos dá boa 
conta da vía de chegada desta información: «si el caballero que nos favoreció 
con la Proclama impresa del señor Palafox, nos favorece con otros dos impresos, 
publicaremos mañana una carta de un oficial español del norte, escrita en Re-
ninge el 22 de mayo de este año; y una advertencia utilísima, que hizo publicar 
la suprema Junta de Badajoz». Esta nota é significativa da vía de chegada da 
información á redacción, pero tamén do reclamo informativo para adquirir a 
cabeceira ao día seguinte, cando se publicará «todo muy interesante». Dende o 
punto de vista dos contidos, debemos engadir sen dúbida aquelas informacións 
referidas a noticias acontecidas en Galicia e particularmente ao Exército de Ga-
licia. O número 22 do Diario de la Coruña (13/07/08) destaca: «Nuestro Exér-
cito, según anunciamos ayer, y anuncian todas las cartas recibidas de él está ya  
en movimiento para reunirse con el de Castilla (...) Así como el nuestro está 
bien organizado en sus 4 divisiones, de que hemos dado un Estado oficial al 
público de órden del Gobierno, lo está también en 3 divisiones el de Andalucía, 
cuyo estado hemos dado para que el público esté enterado de las fuerzas de 
cada Reyno ó Provincia de España, según se vayan sabiendo. Por Orden Su-
perior del Reino». A vontade de informar o público dos avances do exército de 
cada recuncho de España é evidente para contrarrestar todas as informacións 
aparecidas sobre a suposta vitoria francesa.
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Como exemplo das reproducións de cartas podemos citar a publicada no 
número 18 do Diario de la Coruña (09/07/08), a «Carta de un Oficial Español 
del Exército del Norte, escrita en Rominge, en la Isla de Fionia, a 22 de mayo 
de 1808, publicada por orden de la Junta de Badajoz» e que comeza así: «Amado 
padre mío: Ayer corrió aquí la voz de que nuestro Fernando había sido preso en 
Bayona y encarcelado en Vicennes...». Nesta, como na maior parte das pezas 
publicadas nas cabeceiras da época, a primeira persoa –tanto a singular como a 
plural– pon énfase na vivencia dos sucesos narrados e o seu afán de verosimili-
tude, ademais de constituírse nun «nós» colectivo unido por un inimigo común. 
Este recurso serve como exaltación do «nós» fronte ao «eles». Os artífices das 
publicacións sen dúbida así o entendían. Nunha orde da Junta Suprema de Ba-
dajoz, publicada o mesmo día 18, interceptan unha orde de Murat sobre a que 
advirten «esto da una idea bien clara de la suma precaución en que se debe estar 
para no dexarse alucinar de las pérfidas tramas de Murat y sus agentes, que solo 
tratan de encender y fomentar la discordia, con lo qual consiguen alborotar los 
Pueblos y de aquí nacen el desorden, la desunión y las desgracias. Si no hay 
unión y buen orden nunca conseguiremos los justísimos fines que todos nos 
hemos propuesto, de defender la religión, nuestro amado Soberano Fernando 
VII y a la Patria».

8. O CAsO PARTICuLAR DA GAZETA DE LA CORUÑA

A Gazeta de la Coruña comezou a editarse o 22 de xuño de 1808, o mesmo 
día do Diario de la Coruña. A súa periodicidade é bisemanal con saída os mérco-
res e os sábados. Esta coincidencia no tempo e un mesmo público obxectivo pro-
vocaron non pouca competencia entre ambas as cabeceiras, como xa se sinalou. 
Cando o Diario de la Coruña destaca que non publicará informacións que non 
teña verificadas, a pesar de que estas si aparezan recollidas noutras cabeceiras, 
refírese sen dúbida a todas as publicacións que circulan pola Coruña proce-
dentes doutros lugares xeográficos pero, por suposto e particularmente, tamén á 
Gazeta de la Coruña. 

A Gazeta de la Coruña, nacida para denunciar as agresións do inimigo 
francés, convértese, a partir de finais de xaneiro de 1809, no que se chegou 
a coñecer como gaceta afrancesada. A súa periodicidade bisemanal, formato e 
cabeceira son os mesmos. A única diferenza perceptible a simple vista é que a 
Gazeta de la Coruña de 1808 constaba de 12 páxinas e, pola contra, en 1809 
«esta gazeta se imprimirá en un pliego, siendo su precio un real de vellón y el de 
ocho reales por mes á los subscritos de la ciudad, y el de catorce a los de fuera, 
franca de porte» (Gazeta de la Coruña, n.º 1, 28/01/09). 
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A Gazeta de la Coruña de 1808 presenta numerosas características co-
múns co Diario de Santiago e Diario de la Coruña. As circunstancias obrigan, e os 
chamamentos á rebelión e a que se coñeza a verdadeira situación dos franceses 
na península co obxectivo de contrarrestar as súas falsidades son a tónica habi-
tual de todas as informacións publicadas. No número 34 da Gazeta de la Coruña 
(15/10/08) indican:

Los sucesos sobre los gloriosos esfuerzos de la España contra la infame opre-
sión del Corcego no pueden tardar en concluirse: y asimismo el espléndido 
exemplo que, segun esperamos servirá de estimulo á los otros países, cuyos go-
biernos tengan suficente espíritu y virtud para resistir á la odiosa dominación 
del tirano enemigo verdadero de la Europa.

As loas ao exército inglés son efusivas: «A Coruña, 15 de octubre. Antes 
de ayer entró en este puerto un comboy procedente de la Inglaterra (...) Hoy han 
desembarcado varios xefes y muchos oficiales, cuya urbanidad, aseo y lucimiento 
junto con su elegante disposición y bellas exterioridades, nos hace ver su corte-
sano caracter, y quanto podemos desear para refrescar las antiguas memorias de 
su beneficencia.» [Gazeta de la Coruña, n.º 34 (15/10/08)]. Nese mesmo número 
non faltan as ridiculizacións dos franceses:

Lérida, 23 de septiembre. Hemos sabido aqui que el rei de copas Josef Na-
poleón, estaba hace pocos días en Miranda de Ebro, en donde habiéndole 
visto despacio un sugeto curioso se hizo bien cargo de su rara figura y escribe 
ser patizambo, tuerto del ojo izquierdo, jorobado con disimulo en el espaldar 
derecho y bien castigado de la tiña en la mitad de la cabeza. Esa figura real se 
ha pasado ya á la villa de Ars.

A pesar da súa similar aparencia externa, o contraste coas informacións 
aparecidas a partir de finais de xaneiro de 1809 é absoluta. Os ingleses pasan a ser 
representantes do mal e os franceses os inocentes liberadores do pobo. Efectiva-
mente, como indican no seu primeiro número (29/01/09) desta nova etapa:

Coruña, 28 de enero. Desde los primeros días del corriente hemos experimen-
tado en esta Ciudad la mayor tribulación. Por todas partes nos han cercado 
las angustias, los temores y los recelos, en términos que no podemos explicar 
debidamente los espectros enlutados que se habían presentado á nuestra fan-
tasía. Los ingleses que habian lisongeado nuestras esperanzas con su bizarra 
entrada nos han hecho experimentar en la retirada todo lo contrario de quanto 
podia prometernos una arreglada y subordinada conducta. Sabemos por per-
sonas de todo crédito, los robos, atropellamientos, sacrilegios y maldades que 
han cometido en todos los pueblos de su tránsito...

Baixo a epígrafe de «Política», nese mesmo número, as referencias aos 
«sacrilexios» dos ingleses e á «beatitude» dos franceses busca a complicidade dos 
lectores coa apelación directa:



51

¿Hai algunos de vosotros, habitantes de La Coruña, que pueda dudar de esta 
verdad palmaria? ¿Son por ventura, estos aquellos monstruos feroces de quie-
nes se nos decia, que profanaban los templos, violaban las doncellas, mataban 
á todo viviente, y se saboreaban en la sangre humana, como si fuese la divina 
ambrosía? ¿Son, acaso, los mismos que sin miramiento ni respeto a las leyes y 
derecho de gentes, soltaban los diques del libertinage, cometiendo todo género 
de maldades? Y quando tenemos á la vista todo lo contrario que induvidable-
mente iremos experimentando en lo sucesivo ¿nos haremos todavía insensibles 
á los llamamientos de la razón que nos conbida eficazmente á una reconcilia-
ción amistosa (...)? ¿Es posible que, á una sola mirada política no se os presen-
te con claridad que esta nueva dinastía os ofrece una paz eterna. La seguridad 
de vuestras propiedades, la tranquilidad de vuestras familias, la perpetua abo-
lición de la guerra, y lo que es más, el goce delicioso de todo quanto es caro al 
hombre sensible é ilustrado? Si: ya escucho vuestra convicción. Ya.

Volvemos atopar referencias similares no número 2 (01/02/09):

Es el francés, coruñeses sensatos, como dice el autor de las memorias lombar-
das, el guerrero por autonomasia; pero también el sensible por excelencia. Asi, 
lexos de nosotros aquellos miedos y temores pánicos que una mano extrangera 
supo inspirarnos. Nada, nada hai que temer, puesto que el Génio que capita-
nea las legiones franceses hace el noble alarde de confesar que «es pacífico por 
inclinación, compasivo por naturaleza y conquistador por necesidad».

Os chamamentos á razón dos coruñeses para aceptar a inocuidade dos 
franceses e a súa bondade son continuos. Nótese que os mesmos adxectivos 
denigrantes empregados meses antes para se referir ás tropas napoleónicas son 
agora empregados para nomear a actitude «vil» dos ingleses que embarcan ve-
lozmente para o seu país pola chegada dos franceses á Coruña. E da mesma ma-
neira, as excelencias que adornaban as calidades dos ingleses son agora tributos 
dos franceses, e Napoleón convértese nestas páxinas en «génio que capitanea las 
legiones francesas» e «restaurador de la Religión Católica».

Ademais das numerosas noticias referidas á cuestión bélica no marco eu-
ropeo, aparecen continuas alusións aos acontecementos que neses días están a 
alterar a vida coruñesa. No número 2 (01/02/09) cóntase a chegada de Soult e 
Ney á Coruña:

Coruña, 1 de febrero de 1809. Ayer por la tarde entraron en esta Ciudad los 
Excelentísimos Señores mariscales del Imperio, Soult y Ney. Este se dice, per-
manecerá aquí y aquel parte á la conquista de Portugal. Los franceses que hay 
aquí manifiestan bien ostensiblemente el espiritu de catolicismo, que hace 
todo su carácter religioso, asistiendo á todas las funciones del culto con el 
respeto que de sus hijos exige nuestra santa madre la Iglesia. Ni podía ser de 
otra manera, porque siendo Napoleón el Grande el restaurador de la Religión 
Católica, ¿cómo podrían seguir sus soldados otra profesión religiosa que no 
fuese la suya?
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As alusións ao catolicismo e fervor relixioso dos franceses anegan as páxinas 
da Gazeta de la Coruña. Fronte aos «desalmados» ingleses e todas as arengas reali-
zadas polo clero e polos sublevados contra os «impíos» franceses, reafírmase agora 
a súa fe católica, a mesma que a profesada por Napoleón. Neste mesmo número 2 
edítanse os dez artigos da Convención celebrada entre S.E. el Sr. Mariscal Duque de 
Dalmacia, General en xefe del exército de S.M.I. y R. el Emperador y Rei Napoleón 
primero, en Galicia por una parte; y el sr. General Don Antonio de Alcedo, gobernador 
militar de la Coruña por la otra, sobre la entrada y ocupación de esta plaza por las tropas 
francesas. Con elas, os coruñeses quedan informados das novas directrices que mar-
carán a vida da cidade. 

Fronte a este ton heroico, o número 5 dános conta das tropas «derrotadas» 
(12/02/09):

Verin. 25 de Enero. Han llegado a esta villa las reliquias del exército que coman-
daba el general la Romana reducidas á unos 40 hombres. Su desnudez causaba 
la mayor compasión: su semblante pálido y extenuado presentaba el más expre-
sivo quadro de la miseria: casi todos venian descalzos y los más no querian seguir 
su xefe (...). El General la Romana tubo que retirarse con solos 2500 hombres 
azia Portugal, y es muy regular que á esta hora se halle solo, pues este pequeño 
número de tropas iba resuelto á abandonarle tan luego entrase en aquel país.

A realidade mudou drasticamente e, con ela, o relato de noticias.

9. A MODO DE CONCLusIóN

Os xornais da primeira década do século xix no Estado español estaban 
marcados pola recente herdanza da prensa de finais do século xviii, cun formato 
reducido –a maioría, dun oitavo– e con poucas páxinas (Sánchez Aranda / Ba-
rrera del Barrio, 1992: 95). Os produtos, que aínda tiñan un marcado carácter 
de opinión, introduciron progresivamente noticias para atender a demanda dos 
lectores, especialmente nos tempos de guerra, pero sempre cun claro ton propa-
gandístico, tanto nos promovidos polos patriotas como nos impulsados e editados 
polos afrancesados. Estaban, pois, nunha fase de tránsito, especialmente difícil 
para a aplicación dos principios liberais polos controis sobre a información que 
se difundía e pola situación excepcional que sempre implica unha invasión e 
unha insurrección popular fronte á presenza estranxeira.

A etapa que se abriu no ano 1808 foi especialmente dinámica dende o pun-
to de vista da aparición de cabeceiras, a conquista de espazos para a impresión de 
mensaxes como resposta ao control absolutista e os esforzos dalgúns promotores e 
impresores por aplicar innovacións nos produtos. A pesar da escaseza dalgúns ma-



53

teriais, o certo é que se advirten esforzos por coidar a redacción e por ofrecer unha 
impresión aceptable, especialmente naqueles contextos que eran máis favorables 
para un funcionamento con certa normalidade dos centros de impresión.

O xornalismo estaba en vésperas dunha importante modernización, pero os 
avances só podían ser tímidos. A situación non era a ideal para a innovación nin para 
tentar elaborar produtos que buscasen ocupar novos espazos. O obxectivo prioritario 
era ter soportes impresos para difundir opinións e algunha información arredor do 
que acontecía, co fin de conseguir un apoio popular ás causas en disputa, tanto por 
parte dos patriotas como dos afrancesados. Eran tempos convulsos para os xornais, 
pero que presaxiaban grandes cambios na propia concepción dos diarios e que xa 
advertían das novas posibilidades que para o sector podían chegar das innovacións 
na impresión e do cambio no contexto sociopolítico e socioeconómico.

A insurrección popular contra a invasión francesa, as novas técnicas de im-
presión e un renovado escenario político e social propiciaron a revitalización dos 
diarios no ano 1808 e nos seguintes. Foi unha etapa dun cambio «radical» nunha 
prensa de Madrid que asistía con indiferenza ao nacemento de cabeceiras na peri-
feria que se sumaban ás causas dos patriotas ou dos afrancesados.

En Galicia presenciamos nesta convulsa etapa o nacemento dos primeiros diarios 
galegos e, con eles, dunha clara vontade informativa e de opinión. As referencias conti-
nuas ao contraste das informacións, a verosimilitude dos datos, a figura do redactor, o re-
curso estilístico da primeira persoa no relato informativo, a nomenclatura empregada, as 
referencias xornalísticas a outros medios españois ou europeos como fontes, ou mesmo 
a apelación directa aos lectores son elementos que nos fan abandonar o estilizado dis-
curso literario de El Catón Compostelano (1800) e comezar a falar de prensa informati-
va. Así mesmo, e como reflexo dos acontecementos históricos, as páxinas publicadas en 
1808 polo Diario de la Coruña, Diario de Santiago, Gazeta de la Coruña, Apéndice al Pri-
mitivo Diario de Santiago e o Telégrafo Político y Literario de la Coruña evidencian a exal-
tación da patria contra o inimigo francés. A súa vocación non é meramente informativa 
senón apelativa, unha chamada á acción fronte á submisión ao exército de Napoleón. 
Isto acontece durante apenas seis meses. En xaneiro de 1809, e coa chegada dos fran-
ceses a Galicia, apágase a voz exaltada destas primeiras cabeceiras. Só sobrevive o nome 
da bisemanal Gazeta de la Coruña, que pasa a publicar contidos favorables aos franceses 
e durante outros seis meses será a única cabeceira galega existente baixo dominio galo.  
En xuño de 1809, expulsado o exército de Napoleón de Galicia, morre a Gazeta de la 
Coruña e regresan o Diario de la Coruña –durante un mes chamado Diario del Gobier-
no de la Coruña– e o Diario de Santiago, este último convertido significativamente en 
El Patriota Compostelano. Ademais, nace da man de Pardo de Andrade o Semanario 
Político, Histórico y Literario de la Coruña. O xornalismo galego acaba de dar os seus 
primeiros e firmes pasos.
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GALIZA E A sÚA PREsENZA NOs PRIMEIROs  
DIARIOs GALEGOs

Xosé R. Veiga Alonso
Universidade de Santiago de Compostela1

1. 

No seu Diccionario-nomenclátor de las ciudades, villas, aldeas, caserías, co-
tos, ventas, castillos y prioratos de todo el reino de Galicia, o cóengo da catedral 
de Santiago D. José de Villarroel daba conta, en 1810, do que era a Galiza do 
tempo en canto a divisións administrativas, militares e relixiosas, distribución 
da poboación e características máis sinaladas dos seus habitantes, ademais de 
ofrecer datos variados sobre as principais vilas do país. Sete provincias «con 
voto en Cortes», 101 vilas, 665 xurisdicións, 496 coutos, 3652 parroquias e  
1 345 805 habitantes (segundo o padrón de 1786) «en general de proporcionada 
estatura, robustos, esforzados, trabajadores, sufridos, sobrios y económicos, fie-
les a sus Soberanos, amantes de su país y tenaces en conservar sus costumbres; 
son buenos soldados y excelentes marineros», e falan unha lingua semellante 
á «castellana antigua», á portuguesa e á das «Partidas» do rei Sabio, se ben os 
nobres «hablan tan bien como en Castilla» (p. XVII). Este é o escenario en que 
se vai desenvolver un dos actos do que algún estudoso definiu como o «drama» 
da coñecida, entre os historiadores españois, como Guerra da Independencia, 
bautizada porén noutros contextos como Guerra do Francés (basicamente en 
Catalunya), como Peninsular War na versión inglesa, e como Guerre d’Espagne 
na correspondente francesa; unha pluralidade de nomenclaturas que reflicte ben 
as múltiples lecturas de que pode ser obxecto a loita contra as tropas napoleóni-
cas, así como os intereses variados e contrapostos que entón se puxeron en liza. 
Investigacións ben recentes realizadas ao abeiro do bicentenario2 confirmaron o 

1 O traballo intégrase nos proxectos de investigación «La nacionalización española en Galicia, 
1808-1874» (HUM2006-10999; investigador principal: Xusto G. Beramendi) e «Historia agra-
ria y política del mundo rural, ss. xix-xx» (GI-1657; investigador principal: Ramón Villares).

2 Moitas e variadas e, como sempre nestes casos, de valor desigual: García Cárcel, R., El sueño de 
la nación indomable. Los mitos de la guerra de la independencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007; 
Pérez Garzón, J. S., Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal (1808-1814), Madrid, 
Síntesis, 2007; Moliner Prada, A. (ed.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), 
Barcelona, Nabla, 2007; Esdaille, Ch., La Guerra de la Independencia. Una nueva historia, Bar-
celona, Crítica, 2004; Fraser, R., La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la 
Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2006. Algúns erros sobre o desenvolvemento da 
guerra en Galiza seguen a ser lamentables e deixan en mal lugar traballos excelentes por moitas 
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carácter fundacional dos acontecementos da xeira 1808-1814 e a súa considera-
ción como momento de «nacimiento de la nación liberal» (en palabras de Pérez 
Garzón), con todas as consecuencias políticas, socioeconómicas e culturais que 
unha criatura tal leva aparelladas. Entre elas, e para o que agora nos ocupa, 
interesa salientar a aparición lenta, dificultosa e moi difícil de medir e valorar 
dunha ata entón inédita opinión pública alicerzada no desenvolvemento progre-
sivo dunha «opinión publicada», que dende 1808, se ben con interrupcións, ten 
o seu apousento nas cabeceiras dos múltiples xornais que agroman nas principais 
vilas e cidades galegas. Ao Diario de Santiago (no sucesivo, DS) e ao Diario de la 
Coruña (no sucesivo, DC), xunto do Telégrafo Político y Literario de la Coruña e 
da Gazeta de la Coruña, correspóndelles a honra de iniciar este proceso. Os dous 
primeiros, aparecidos respectivamente o 1 e o 22 de xuño de 1808, constitúen a 
fonte documental básica das seguintes liñas, que tentarán dar conta da presenza 
de Galiza nestas seminais cabeceiras de prensa3.

2.

Ao igual que fixeron outras xuntas soberanas que xorden ao longo dos 
meses de maio e xuño de 1808 por toda a xeografía española, tanto a coruñesa 
como a compostelá foron conscientes dende o seu establecemento da necesi-
dade de voceiros que defendesen a causa contra os franceses e desen conta dos 
seus traballos e dos seus acordos4. Estamos, xa que logo, diante duns xornais 
(os dous son diarios, unha periodicidade indicativa da importancia que se lle con-
cedía ao seu labor) de carácter practicamente oficial, nados cuns obxectivos cla-
ros e que responden ás necesidades específicas do moi especial contexto en que 
se desenvolven. Nada que ver, xa que logo, cunha prensa libre froito da iniciativa 
dunha sociedade civil madura e crítica, senón que estaba ao servizo dunha cau-

outras cousas: que García Cárcel (cit., p. 131) e J. Fontana (La época del liberalismo, Barcelona, 
Crítica, 2007, p. 55) afirmen que foi o xeneral inglés Wellington o que logrou botar os franceses 
de Galiza é unha confusión que só unha mestura de descoñecemento e de descoido na actuali-
zación bibliográfica pode explicar. 

3 A consulta dos xornais realizouse na páxina web da Real Academia Galega  
(http://www.realacademiagalega.org/Hemeroteca/Revistas).  
O derradeiro número consultado é o 225 do DS, que corresponde co 12 de xaneiro de 1809.

4 Por exemplo, as xuntas de Valencia, Sevilla ou Málaga tamén crearon órganos de prensa: Pérez 
Garzón, cit., p. 118. O fenómeno das xuntas patrióticas (18 provinciais en total), entendidas 
como reacción ao baleiro de poder xerado polas abdicacións de Carlos IV e Fernando VII na per-
soa de Napoleón foi analizado por Moliner Prada, A., Revolución burguesa y movimiento juntero 
en España (la acción de las juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa), 
Lleida, Milenio, 1997.
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sa apelidada patriótica, inserida nunha guerra total, que ten na propaganda, na 
censura, na esaxeración das vitorias e na minimización das derrotas, un dos seus 
obxectivos irrenunciables5. Unha prensa, ademais, condicionada ata o extremo 
pola evolución da contenda nas frontes de batalla, que é a que determina en cada 
momento os contidos das súas páxinas, tanto no fondo como na forma.

Galiza, ou mellor dito, os galegos (e, aínda que menos, as galegas) atopan 
na prensa un espello que devolve unha imaxe deformada do antigo reino e das 
súas actitudes naquel tempo de dúbidas, de medos e de desacougos, de penurias 
e de miserias, de desprendementos heroicos e de baixezas morais, de cinismos e 
de vinganzas, de oportunismos interesados e de entrega sen condicións, de en-
tusiasmo desbordante e de apatía resignada, de patriotismo voluntario e exaltado 
(polo rei e pola relixión, os dous sumandos que dan como resultado a patria)  
e de patriotismo sobrevido, froito da quinta forzosa e da natural defensa do fogar, 
da familia e da propia vida. Imaxe deformada porque, como non podía ser doutro 
xeito, nin un nin outro xornal se propoñen como obriga ofrecer unha visión neu-
tra e obxectiva dos feitos; pola contra, envilecer o outro, o inimigo, sen matices 
posibles, e enxalzar o propio vaise constituír na meta que hai que perseguir.

A partir do 30 de maio de 1808, logo dos feitos coruñeses que levan á 
constitución da xunta local (rapidamente transformada en «Junta Suprema del 
Reyno de Galicia» pola chegada de deputados procedentes das outras seis pro-
vincias), xorden por toda a xeografía galega sucesivas xuntas que asumen o poder 
no nome de Fernando VII6. Contra visións simplistas e descontextualizadas, que 
entenden a súa aparición como a reacción lóxica dos patriotas contra o invasor, 
o que cómpre é preguntarse polas razóns da súa rápida constitución e, de nin-
gún modo, dalas por supostas. A prensa que case contemporaneamente informa 
dos feitos non ten dúbidas (mal podía telas cando era froito do propio move-
mento xunteiro): os galegos proclaman a Fernando VII e asumen a soberanía 
no seu nome por mor da traizón francesa (os «engaños» que poñen a monarquía 
nas mans de Napoleón) para defender a relixión e para devolverlle a coroa ao 
seu lexítimo dono. Porén, unha lectura atenta das páxinas dos xornais obriga a 
introducir matices nesta visión. Por exemplo, constátase a necesidade que hai  
(DC, 13-8 e 16-10-1808; DS, 5-8-1808) de xustificar a revolución e a desobe-

5 De «guerra total» fala, por exemplo, J. Fontana (cit.) nas páxinas que lle dedica ao tema.

6 Un relato moi vivo de todo o acontecido na Coruña a finais de maio de 1808, en Conde de Tore-
no, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, París, 1838, pp. 106-111. Tamén, 
Barreiro Fernández, X. R., Historia política da Galicia contemporánea, v. 1, A Coruña, La Voz 
de Galicia, 2007, pp. 37-49 (v. XI de A Gran Historia de Galicia). O DS dá cumprida conta da 
constitución destas xuntas nos números dos primeiros días de xuño.
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diencia popular diante dunhas autoridades que, a finais de maio de 1808, tiñan 
intacta a súa lexitimidade, que lles chegaba por nomeamento dun rei (fose Carlos 
IV ou Fernando VII no seu escaso tempo de reinado) que agora viña de renunciar 
á súa soberanía na persoa de Napoleón. Dun xeito maioritario, os burócratas civís 
e militares aceptaran o estado de cousas e mesmo logo do 2 de maio madrile-
ño cumpriran as ordes de Murat como lexítimo representante do novo monarca  
(o mesmo Fernando VII dá ordes dende Baiona de obedecer os franceses)7. 
Na lóxica patrimonialista do reino propia do absolutismo, e por máis que os feitos 
vistos dende hoxe semellen unha ópera bufa, nada anormal sucedera (a idea dun 
Fernando VII obrigado a abdicar por unha presión francesa insoportable é poste-
rior, e forma parte da construción mítica do «deseado» Fernando). En Galiza, o 
proceso que leva á constitución da xunta coruñesa mostra con claridade que as 
autoridades estaban moi lonxe de querer contrariar o novo poder agora represen-
tado por Murat: nin Francisco de Biedma, o capitán xeral interino, nin o rexen-
te da Audiencia (as dúas máximas autoridades do Reino) apoian a sublevación, 
mentres que a máxima autoridade eclesiástica, o arcebispo de Santiago Rafael 
de Múzquiz, dá probas ao longo do mes de maio de estar disposto a recoñecer o 
novo rei francés8.

Por razóns obvias de oportunidade e pola necesidade de ofrecer unha 
imaxe de unanimidade a prol da rebelión, ningún destes feitos aparece reflectido 
nos nosos xornais (nin sequera se menciona o asasinato a mans dos seus soldados 
do capitán xeneral Antonio Filangieri), como tampouco fían moi polo miúdo á 
hora de presentar as complexas razóns que levan aos habitantes das cidades e 
vilas galegas a apoiala. Deste xeito, o que é unha mestura de moi variados compo-
ñentes e na que conflúen intereses heteroxéneos e contrapostos9, queda reduci-

7 Fontana, cit., pp. 39-41 (en 5 meses as autoridades da monarquía levaban xurados xa tres reis); 
Pérez Garzón, cit., pp. 91-94 (en xeral, os mandos civís e militares aceptaron a fervenza de 
abdicacións que levaron a coroa ata Xosé I).

8 Barreiro Fernández, cit., pp. 38-40. Indicativo da resistencia, pasiva ou activa, das autoridades 
a apoiar a sublevación contra o novo poder francés é o feito de que dos once capitáns xenerais 
que había no reino, dous son desterrados, tres asasinados (entre eles o de Galiza, Antonio Filan-
gieri), dous quedan en territorio ocupado polos franceses e só catro continúan nos seus postos 
logo do levantamento; algúns como o de Castilla, Gregorio de la Cuesta, logo de protagonizar 
unha saudable, para a súa integridade física, rectificación, que o leva de afrancesado confeso a 
inimigo acérrimo dos franceses. Véxase, Moliner Prada, A., «La España de finales del siglo xviii 
y la crisis de 1808», en íd. (ed.), cit., p. 54; Pérez Garzón, cit., pp. 107-8.

9 A necesidade de posicionarse diante das novas que chegan de fóra de Galiza verbo dos primeiros 
levantamentos contra os franceses (de Asturias e León) e que leva a non poucas autoridades ata 
entón colaboracionistas a proclamarse patriotas antifranceses; a oposición aos «godoyistas» que 
aínda ocupaban cargos na administración; os rumores que apuntaban a uns franceses dispostos 
a facer levas en masa e trasladar os mozos galegos a loitar por media Europa; a actividade do 
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da a un feixe de ideas simples que se repiten decontino co obxecto de transmitir 
a idea dun territorio unido sen apenas fendas (agás por uns cantos «traidores», 
como os profesores afrancesados da Universidade de Santiago acusados polos 
propios estudantes: DS, 2-6-1808) ao redor da causa denominada patriótica.  
A defensa do rei, da relixión e da patria (esta última presentada en xeral como 
o resultado lóxico dos dous compoñentes anteriores) pasa a ser a triloxía domi-
nante nos discursos, a consigna xeral que funciona a xeito de santísima trindade 
e que debe suscitar a adhesión entusiasta e sen dúbidas de todos os galegos10. 
Porén, e fronte esta imaxe dunha Galiza que se levanta como un único home 
contra os franceses (que, convén non esquecelo, están aínda a moitos quilóme-
tros do Cebreiro), entre as páxinas dos xornais é posible adiviñar como a realida-
de só en parte se corresponde co ideal. De feito, e a pesar da censura imposta, 
pódese falar dunha segunda Galiza, menos visible e publicitada ca a anterior, na 
que a tensión social vai progresivamente in crescendo segundo as tropas de Ney 
e Soult ameazan as súas fronteiras. É esta outra versión menos compracente do 
reino a que obriga a que dende a prensa se teña que lles esixir unha e outra vez 
aos galegos que obedezan ás novas autoridades e que non dubiden do seu patrio-
tismo, o que indica o medo a un posible desbordamento popular, consecuencia 
non desexada tanto da «devolución» da soberanía como da recente actitude a 

chamado partido fernandino, desexoso de ocupar cargos e dignidades e de vingarse das ofensas 
dos partidarios de Godoy; liberais que ven a oportunidade de pór en marcha reformas; ecle-
siásticos que miran con desconfianza as medidas adoptadas en Baiona e temen o contaxio dos 
ventos anticlericais orixinados na recente revolución francesa; rendeiros e notables locais que 
sospeitan cambios desfavorables aos seus intereses e que non están dispostos a que a situación 
quede nas mans dos sectores populares... todo conflúe para que nuns poucos días o patriotismo 
interesado duns e doutros se poña, temporalmente, de acordo na necesidade de ofrecer coas 
xuntas de goberno un poder alternativo ao xerado nas abdicacións borbónicas.

10 Non é casual, en absoluto, que o levantamento se xustifique na defensa dos dereitos de Fernan-
do VII e na necesidade de salvagardar a relixión dos impíos franceses. Monarquía e relixión son 
os dous elementos que vertebran a unidade da monarquía hispánica católica e case os únicos 
cos que se identificaban a práctica totalidade dos seus habitantes. Nun Catecismo civil, o breve 
compendio de las obligaciones del buen español, publicado xa en 1808, sinálase que o español o é 
por «gracia de Dios» e que as súas tres obrigas básicas son ser católico e defender o rei, a relixión 
e a patria, para logo engadir que a política dos españois debe ser «la de Cristo». No mesmo 
xuramento feito ad hoc pola Xunta Central que se instala en Aranjuez a finais de setembro de 
1808 en ningún momento se introducen conceptos como España, patria, nación, españois ou 
independencia (DS, 8-10-1808: fálase de relixión, rei, leis e costumes, felicidade dos reinos...). 
De aí que nas páxinas dos xornais, rei e relixión teñan unha presenza superior a outros concep-
tos de carácter máis etéreo e que suscitaban unha menor identificación: os galegos levántanse 
contra os franceses máis polo seu soberano e pola súa igrexa ca por España, a nación española, 
a independencia ou a liberdade. Sobre o tema da identidade española nos séculos xvi-xviii, 
Fernández Albaladejo, P., Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, 
Madrid, Marcial Pons, 2007.
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prol dos franceses por parte das autoridades (DC, 16-7-1808: «La confianza en 
las legítimas autoridades, y la pronta obediencia a sus deliberaciones son las 
solas condiciones que exigen del público las críticas circuntancias [...]. Dudar 
un instante de su patriotismo, zelo y nobleza, sería, no sólo la mayor ingratitud, 
sino una notoria ofensa al público desvelo, y desempeño de sus graves cuidados 
y tareas; [o que desobedeza será] habido por traidor»). De igual xeito, ordénase 
frear as vinganzas persoais camufladas na persecución de presuntos traidores, 
pois «Una sola infundada y vaga voz de Traydor basta para irritar y obcecar al 
populacho» (DC, 10-7-1808), ao tempo que abertamente se critica o desleixo 
dalgúns («hacendados», nobres, mesmo eclesiásticos) que debían dar exemplo 
alistándose e facendo xenerosos donativos, mais que se limitan a vocear aren-
gas e a quedar comodamente nas súas casas (e as señoras a lucir modas «a la 
francesa») ou a inmobilidade dos exércitos que non corren a auxiliar a galegos e 
aragoneses na fronte de Bilbao (DS, 6-7-1808: «y en lugar de aquellas sonoras 
voces al Alistamiento, al Arma y a la Batalla, que tanto gusto dan a los pudientes, 
dispongan VV. que suenen también altamente en sus oidos al Oro, a la Plata...»; 
DS, 21-7-1808: «Que el sencillo labrador / sirva a su Rei por amor / bien pue-
de ser, / mas que el rico caballero / disipe el tiempo al brasero / no puede ser»;  
DC, 23-10-1808: «A los ejércitos que trabajan por la salud de la Patria [...], no se 
les asiste, ni auxilia por las justicias y vecinos, se les dexa perecer de hambre»). 
Ao tempo, faise imposible agochar a tensión entre inmobilistas e reformistas que 
non fai senón medrar, con uns que critican a liberdade de imprenta e a aparición 
de ducias de proxectos de constitución, e outros que teiman en que nada pode 
seguir a ser igual logo do protagonismo que adquiriu o pobo na loita (tensións 
que se fan visibles coa aparición dun Apéndice al primitivo Diario de Santiago que 
se edita na cidade do Apóstolo dende decembro de 1808 en aberta contradición 
coa publicación orixinal). Para completar un panorama que só de lonxe se pode 
considerar pracenteiro e dominado pola unanimidade de pareceres verbo do que 
está en xogo, uns seguen a falar de «vasallos» mentres que outros o fan de «ciu-
dadanos»; uns apoian as resolucións da Xunta Central e outros rosman contra 
delas, e namentres multiplícanse as chamadas contra os traidores, os desertores 
e os prófugos a medida que a cabalaría gabacha do xeneral Franceschi atravesa 
as montañas fronteirizas coa Meseta (DS, 26-7-1808: «[o] Reyno [sabe que] 
muchos de los conscriptos que se han dirigido a la ciudad de Lugo se volvieron 
a sus casas sin filiarse ni presentarse, y que las justiciais les abrigan y toleran, 
resultando de esto el perjuicio de que el Exército esté sin la fuerza necesaria»)11. 

11 Obedecer (DC, 10-7-1808; DS, 16-7-1808: a forza está na subordinación aos xefes, e logo das 
lóxicas «efervescencias» de primeira hora o que cómpre é obedecer porque «ya concluyeron las 
funciones del pueblo»). Frear as vinganzas persoais (DS, 20-12-1808; 24-8-1808: rematar cos 
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arrestos sen causa, coa práctica de arrastrar presuntos traidores polas rúas e co incendio de casas, 
xa que todo iso se fai «comunmente sin más causa ni motivo que el de una vaga voz [...], o de un 
rumor falso, esparcido entre las gentes por la sugestión de un intrigante»). Críticas á apatía dos 
«hacendados», nobres e señoras que seguen modas á francesa (DC, 19-8-1808: unha proclama 
do exército da Mancha sinala que os paisanos tiveron que loitar sós, sen apoio dos adiñeirados 
nin dos nobres nin dos mandos militares; 24-8-1808: «¿qué podrán alegar en desempeño de estas 
tan sagradas obligaciones, de su nacimiento, distinción y empleos los Grandes, y los Magistrados, 
que cuando está amenazada la persona del Soberano, holladas las leyes, invadidos los hogares y el 
territorio de una República, nada hacen en defensa de Dios, de la Patria y del Rey?»; nestes casos, 
nin honra nin cargos merecen, e si os labregos e artesáns que se lanzan á loita; DS, 6-7-1808; 
23-7-1808: «Traydores son cuantos disfrutando los bienes de la Nación contribuyen a su ruina, 
por no coadyuvar, como deben, a los saludables esfuerzos que esta hace»; por exemplo, os em-
pregados que incumpren as súas obrigas, os que oen misa mais nada dan na defensa da relixión, 
ou os ricos que agochan as súas fortunas; 2-1-1809: suxeitos que deberían contribuír «no poco ni 
de un modo solo [...], los halla Vmd. empleados en criticar y morder a todo el género humano»;  
DC, 23-10-1808: o Conde de Montijo critica a lentitude dos exércitos que non corren en auxilio 
das súas tropas aragonesas e das galegas, as únicas que se enfrontan aos franceses; DS, 7-6-1808: 
o luxo e «desnudeces» dalgunhas compostelás son antipatrióticos; 20-6-1808: «Guerra a los fran-
ceses y andar a la francesa, no viene al caso»; a necesaria penitencia, «¿es [...] compatible con 
las provocativas desnudeces francesas, ni con los frívolos adornos parisienses?»). Inmobilismo vs. 
reformas (DC, 22-8-1808: «Una nación que se mueve toda entera produce en el orden político un 
sacudimiento que tarde o temprano produce también o una reacción igual a la acción primera, o 
una conmoción correspondiente»; 3-10-1808: agora non se precisa a liberdade de imprenta nin é 
o momento de ensaiar innovacións; o que se impón é defender a dinastía e censurar os escritos; 
4-10-1808: «Si es luego nuestro objetivo uno mismo, y todos aspiramos a un fin, ¿con qué objeto 
se trata fuera de tiempo de innovaciones y reformas?»; xa logo o rei fará «por sus vasallos tanto 
cuanto los vasallos hicieron por salvarle»; 9-10-1808: a misión da Xunta Central é expulsar os 
franceses e non dedicarse a facer unha nova constitución; 13-10-1808: a Xunta Central responde 
ao Consejo de Castilla, que en adiante haberá que recoñecer «el mayor influxo y autoridad que 
deberá tener en el gobierno una nación, que a nombre de su Rei, y por su causa, lo ha hecho 
todo por sí sola sin auxilio de nadie»; en consecuencia, convocarase a nación «para consolidar 
sus sabias leyes, reformar abusos y quitar vejaciones y gravámenes»; 17-10-1808: o obxectivo da 
Xunta Central debe ser expulsar os franceses «desechando toda otra pretensión extemporanea»;  
DS, 25-10-1808: «Se habla mucho de constitución, leyes fundamentales, cortes [...] y puedo ase-
gurar a Vmd. que [...] llevo vistos como unas dos docenas de proyectos de constitucion; los cuales 
por lo común no comprenden más artículos ni más reglas, que aquellas que convienen a cada 
uno de los autores o pagadores»; a Xunta Central debería ignoralos e centrarse só na loita contra 
os franceses; 9-12-1808: a liberdade está asegurada «por medio de la sabia Constitución que nos 
ofrece la suprema Junta Central»). Desertores e prófugos (DC, 9-12-1808: prófugos espallados 
por toda Galiza; 28-12-1808: prófugos e desertores polas aldeas; DS, 26-7-1808). Á tensión social 
nos anos 1808-1814 refírese Moliner, A., «La conflictividad social en la guerra de la Indepen-
dencia», Trienio, 35, 2000, pp. 81-115. A fraudes nos alistamentos en Galiza alude Aymes, J. R., 
La guerra de la Independencia en España (1808-1814), Madrid, Siglo XXI, 2003, pp. 140-1. Ta-
mén o fai Esdaille, Ch., cit., pp. 93, 145-9, 207 («poderosos» que se libran da quinta en Viveiro, 
composteláns que foxen a Portugal, motíns en Mondoñedo contra do alistamento e, en xeral, 
resistencia considerable en toda Galiza); do mesmo autor, «Rebeldía, reticencia y resistencia: el 
caso gallego de 1808», Trienio, 35, 2000, pp. 57-80. Das desercións ocúpase Canales, E., «La de-
serción en España durante la guerra de la Independencia», en AA.VV., Le jacobinisme, Barcelona, 
UAB, 1990, pp. 211-30. Do afrancesamento masivo das elites culturais fala Serrano García, R., 
El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001, p. 22 
(o mesmo Goya, cuxas pinturas logo se converterán na quintaesencia do patriotismo). 
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É claro, xa que logo, que por debaixo da desexada e defendida unanimidade de 
pareceres, na Galiza que se ergue contra os franceses agroman diferenzas e op-
cións contrapostas que a fina pátina que achega o patriotismo fernandino do que 
todos se gaban non é quen de agochar12.

3.

Outro tanto cabe afirmar das constantes apelacións á necesidade dunha 
loita verdadeiramente nacional na que todos os integrantes da monarquía es-
quezan egoísmos e particularismos a prol dun esforzo que se quere unitario e 
solidario. A tese oficial e que defenden ambos os dous Diarios é, obviamente, 
esta, e á súa difusión dedícanse coa paixón dos desesperados ao longo da segun-
da metade de 1808. Mais tamén esta imaxe dunha Galiza entregada á axuda aos 
compatriotas ten nos mesmos xornais unha faciana diferente e ata contraposta, 
que podería igualmente defenderse con respecto doutras zonas da monarquía, 
ata o punto de que non faltan argumentos para sustentar a idea de que a tan no-
meada unidade nacional é, precisamente, do que carece aquela España de 1808. 
A preocupación que se amosa na prensa polo perigo certo que corre o reino de se 
esnaquizar en ducias de poderes illados responde á situación creada dende finais 
de maio de 1808. O corpo desa unidade orgánica, que é a monarquía, atópase 
sen cabeza pola renuncia dos Borbóns, malamente substituída por outra testa 
coroada (Xosé I) que boa parte dos súbditos non aceptan. A estrutura mesma do 
estado (do Consejo de Castilla aos Capitáns Xenerais, sen esquecer milleiros de 
concellos e rexementos) está a ser radicalmente cuestionada por revoltas que, 

12 A construción do mito dun Fernando VII vítima «inocente» dos franceses, «caro, amado, de-
seado, adorado» soberano que asegura dende o seu cativerio que «sabré morir» antes que ceder 
diante de Napoleón, que se resiste a abdicar («Moriré, pero seguiré siendo Rey de España»), 
que afirma estar rodeado de inimigos e xemer de dor na súa prisión de Valençay, resultou dun-
ha enorme efectividade tanto entre absolutistas como entre liberais, co que a defensa da súa 
lexitimidade e a loita por devolverlle o trono semella que constituíu un dos nexos de unión máis 
fortes entre os galegos de 1808. As palabras entre comiñas corresponden a diversos números 
tanto do DC (5-7-1808, 19-11-1808) coma do DS (1-6-1808, 3-6-1808, 8-6-1808, 8-7-1808, 
3-1-1809). En realidade, o que sabemos hoxe da súa estadía francesa difire moito da informa-
ción que lles chegaba aos seus vasalos galegos, xa que debuxa a un Fernando VII entregado aos 
desexos de Napoleón, que ordena obedecer os franceses logo de abdicar, que lle envía parabéns 
ao Emperador polas súas vitorias en España, que pasa o tempo entre festíns e saraos e que, en 
definitiva, no seu exilio «no hizo otra cosa que vegetar». Véxase: Fontana, cit., pp. 39-40; Diego 
García, E. de, «La verdad construida: la propaganda en la Guerra de la Independencia», en 
Moliner Prada (ed.), cit., p. 215; García Cárcel, cit., pp. 89-94 (de aquí procede o texto entre 
comiñas: p. 93); Moreno Alonso, M., «La «fabricación» de Fernando VII», Ayer, 41, 2001, 
pp. 17-41; Sánchez Mantero, R., Fernando VII, Madrid, Arlanza, 2001.
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nas provincias, instalan un novo poder de facto encarnado nas xuntas, polo que 
dos elementos que lle outorgaban un sentido unitario á monarquía só a relixión 
(e, sobre todo, a súa concreción institucional) se mantén intacta. A partir de 
xuño simplemente non existe un poder aceptado que lle poida esixir obediencia  
á totalidade dos habitantes e que actúe como o seu nexo de unión, o que sumado á  
situación de guerra aberta cos franceses na que cada provincia tende a actuar 
pola súa conta e confiando só nos seus propios recursos debuxa un panorama 
propicio ás actuacións individuais, coas xuntas a concentrar esforzos no seu te-
rritorio e no que, en definitiva, a posibilidade de creba da unidade da monarquía 
é moi real13. Ao anterior, engádaselle que a estas alturas de 1808 dificilmente se 
pode defender a existencia dunha identidade española que fose xeralmente com-
partida alén de por grupos minoritarios e que actuase como argamasa unitaria: 
nin as condicións estruturais favorecían o seu desenvolvemento (comunicacións 
deficientes, variedade idiomática, poder político extremadamente partillado, 
medios de comunicación inexistentes, analfabetismo, sen un sistema educativo 
digno de tal nome, exércitos mercenarios de linguas, nationes e procedencias 
do máis variado, autorrepresentación dun poder máis imperial ca propiamente 
nacional...), nin tampouco semella que o estado moderno tivese entre as súas 
preocupacións o fomento de sentimentos de pertenza nacionais. Abondaba cun 
rei, unha relixión e unha modesta estrutura de goberno e de administración ema-
nada do poder real, mais agora a triloxía estragárase e, ademais, a diferente rea- 
cción dos súbditos diante dos recentes acontecementos ameazaba con dexenerar 
nunha contenda civil14.

Dende a Xunta Suprema do Reino de Galiza, e tamén dende as cabeceiras 
de prensa analizadas, as chamadas á unidade, á loita solidaria de todas as provin-
cias e a esquecer as liortas internas son unha constante (DC, 12-7-1808, 25-7- 
-1808; DS, 17-7-1808, 2-8-1808, 25-9-1808). En todas elas o que se reflicte é o 
temor á desunión, ás batallas particulares, á defensa de intereses egoístas e á dis-
persión de forzas, o cal lles había facilitar a tarefa aos exércitos napoleónicos, sinal 
evidente de que a falta de unión, o egoísmo e o particularismo eran realidades en-
tón moi presentes15. A consulta das fontes inglesas, con todas as eivas que se lles 

13 Non me refiro a proxectos secesionistas e nin sequera á presenza de sentimentos de secesión 
(que descoñezo) senón á simple forza dos feitos que propicia a posibilidade de esnaquizamento 
da monarquía hispánica (que se redobra se incluímos na análise os territorios americanos).

14 Sobre o tema, Fernández Albaladejo, cit.; Gil Puyol, X., Tiempo de política. Perspectivas historio-
gráficas sobre la Europa moderna, Barcelona, UAB, 2006; García Cárcel, cit., pp. 221-74.

15 Se facemos caso da información que ofrece Ramírez-Cuadrado, J. N. (Los ejércitos gallegos con-
tra Napoleón en la Guerra de la Independencia, A Coruña, Arenas, 2004, p. 79), os embaixadores 
da xunta galega terían constatado na súa misión en Gran Bretaña a forza deses particularismos, 
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queiran poñer, non deixa lugar a dúbidas. O futuro duque de Wellington, Arthur 
Wellesley, comenta os desexos da xunta galega por coordinarse coas demais, mais 
tamén o difícil que lle resulta porque cada territorio pretende ser o que acolla 
esa especie de «xunta de xuntas». Charles Stuart, diplomático inglés que chega á 
Coruña xa en xullo de 1808, sinala que «El peor síntoma de su manera de actuar 
[dos españois] es la desunión y los celos entre las diferentes provincias»; Charles 
Vaughan, outro diplomático británico, comenta que na súa reunión co presidente 
da xunta de Villafranca del Bierzo puido constatar as «desavenencias provinciales, 
y enseguida nos dimos cuenta de que la Junta de Galicia no era apreciada»16. 
A historiografía máis actual ten constatado tamén a rivalidade entre as diferentes 
xuntas, as pretensións dalgunhas (a de Sevilla moi notoriamente) de representar 
o conxunto do reino con exclusión das demais e as dificultades que tivo a Xunta 
Central para que as provinciais recoñecesen que nela recaía a completa soberanía 
e que non era un simple órgano delegado e dependente delas. En concreto, os 
representantes enviados pola de Galiza foron dos que defenderon que a Central 
tería que actuar por delegación e a partir das instrucións chegadas das provinciais, 
unha postura federalizante que finalmente non se impuxo17.

Os lectores do Diario de Santiago (vendido tamén en Salamanca e Ma-
drid cando as circunstancias o permitían: 23-8-1808) e do Diario de la Coruña 
puideron dende os primeiros números constatar os devezos da xunta galega por 
coordinar a súa acción coas restantes esparexidas polo territorio. A proba máis 
evidente disto é o envío dun delegado, D. Manuel Torrado, protagonista dunha 
espectacular viaxe que o levou dende A Coruña ata Murcia, previo paso por An-
dalucía, co obxecto de sumar vontades a prol da constitución dun poder central 
que coordinase os esforzos ata entón dispersos (DS, 2-8-1808). Non era a galega, 
de certo, a única xunta con esta idea, por canto pensamento idéntico publicitara 
tamén a de Murcia (DS, 29-7-1808) co argumento de que a existencia en cada 
cidade dunha xunta suprema sen subordinación a outro poder superior dexene-
raría nunha completa anarquía. Probas disto había abondo e entre elas figuraba 
con preferencia a derrota en Medina de Rioseco das tropas galegas do xeneral 
Joaquín Blake e as castelás do seu homólogo Gregorio de la Cuesta a mediados 
de xullo que, a pesar dos candorosos intentos dos respectivos Diarios por disi-

ao ter que loitar contra a pretensión dos enviados da xunta de Sevilla de seren os únicos con 
capacidade para representar a monarquía española.

16 Santacara, C., La Guerra de la Independencia vista por los británicos. 1808-1814, Madrid, 
A. Machado, 2005; Yépez, D., «La visión de las Juntas de la Guerra de la Independencia en las 
fuentes inglesas», Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 4, 2004 (revista electró-
nica: http://hispanianova.rediris.es).

17 García Cárcel, cit., pp. 260-2; Pérez Garzón, cit., pp. 113-25.
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mulala, resultara en gran parte provocada pola nula coordinación dos exércitos, 
as mutuas desconfianzas e as ordes que recibira Blake da Xunta de deixar parte 
das súas forzas nas fronteiras de Galiza para asegurar a súa defensa18. A vitoria de 
Bailén só uns días despois de certo que minimizou a transcendencia da derrota, 
mais os perigos da falla de coordinación e dun mando militar único faríanse de 
novo dramaticamente presentes en setembro con ocasión das batallas da fronte 
do País Vasco e Navarra. Sen atender criterios de prudencia, o xefe das for-
zas aragonesas, Conde de Montijo, denuncia entón publicamente a lentitude 
dos exércitos en socorrelos, a falla dunha autoridade superior «en medio de la 
diversidad de opiniones y autoridades» e a perda de tempo en cuestións «de 
etiqueta», que dan como resultado que só os seus homes e os do exército de Ga-
liza se batan contra as tropas francesas, superiores en número (DC, 23-9-1808;  
DS, 22-9-1808). A tan desexada unidade de actuación e a tan necesaria colabo-
ración solidaria facíanse agardar xa demasiado por razóns quizais impresentables 
(as cuestións de «etiqueta» de que falaba o de Montijo) e parecía claro que a 
simple apelación ao patriotismo que teoricamente obrigaba a todos os españois  
a baterse lado a lado non era dabondo diante das baionetas francesas19.

18  http://1808-1814.org/batallas/brioseco.html; Esdaille, Ch., cit., p. 104; Cassinello Pérez, A., 
«Evolución de las campañas militares», en Moliner Prada, A. (ed.), cit., p. 87: Blake dispuña 
duns 25 000 homes, máis de dous terzos de tropas veteranas; deixou, por ordes da Xunta de 
Galiza «más preocupada por la seguridad inmediata de su territorio que por la necesidad  
de destruir a las tropas enemigas», 6100 no Manzanal e 4400 en Benavente; na batalla non 
houbo un mando unificado, porque a xunta lle indicara ao seu xeneral que non se puxese ás 
ordes de Cuesta e que actuase de igual a igual; o resultado foi que «La ausencia de un mando 
supremo se pagó bien cara». Criterios políticos, desconfianzas e orgullos malentendidos deron 
como resultado 367 mortos, 489 feridos e 2342 prisioneiros galegos nas mans dos franceses, 
mais en Galiza a prensa só falou de perdas reparables, da covardía dos soldados novatos (co que 
se cargaba a responsabilidade sobre simples paisanos postos na batalla sen apenas instrución), 
de honra intacta porque se loitou con valentía e mesmo de que non se obtivo unha vitoria por-
que os xenerais consideraron que custaría demasiadas vidas e optaron por unha retirada táctica 
(DC, 17, 19 e 23-7-1808; DS, 27-7-1808). Porén, algo máis ca un ruxerruxe debeu chegar a 
Galiza verbo das desavinzas entre Blake e Cuesta, cando o Diario de Santiago tivo que facer 
explícita a «armonia» que existía entre os dous militares (26-7-1808).

19 Resulta curiosa a proclama que o xeneral Castaños, vencedor de Bailén, lles dirixe aos seus 
soldados logo da vitoria, en que considera necesario lembrarlles que «vosotros no sois solamente 
andaluces, sino españoles. Volad, hijos del Betis: volad a reuniros con vuestros hermanos del 
Ebro, del Duero y del Xúcar: volad a romper las cadenas de los cautivos del Tajo, del Manzana-
res y del Llobregat», e mesmo entende preciso aclarar que logo da vitoria «Ya teneis una patria: 
ya sois una nación» (DC, 7-8-1808). Poida que se trate só de recursos retóricos dentro dunha 
mensaxe que busca acirrar os ánimos, mais non habería que desbotar sen máis a posibilidade 
de que quizais os esforzados «hijos del Betis» non tiñan demasiado claro que era iso de ser 
españois, que as súas solidariedades se cinguían basicamente a espazos locais e que a idea 
dunha comunidade identitaria superior que tamén xeraba obrigas estaba aínda moi verde nas 
súas conciencias. En todo caso, e logo dos laios proferidos polo conde de Montijo dous meses 
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A erección da Junta Suprema Central en Aranjuez o 25 de setembro de 
1808 institucionalizaba os chamamentos á unión e á colaboración que tanto a 
xunta galega como os xornais do país viñan reclamando de antigo, e polas novas 
que se transmiten foi obxecto de celebracións que se mesturaron coa ledicia 
polas vitorias das tropas galegas de Blake na fronte de Bilbao e pola chegada dos 
homes do marqués de la Romana procedentes de Dinamarca (DC, 13-10-1808; 
DS, 29-9-1808, 4-10-1808, 8-10-1808)20. A necesidade de transmitirlle ao reino 
a impresión de que por fin a loita contra os franceses tiña unha dirección única 
fai que ningún dos Diarios recolla as discusións habidas sobre a dimensión ins-
titucional e as atribucións concretas que debía ter a Central, nin que foran os 
representantes da xunta galega (xunto dos seus homónimos de Sevilla, Castilla e 
León), como xa se sinalou, os que defenderan a postura derrotada dunha Central 
subordinada ás ordes das provinciais e cun poder simplemente delegado destas 
(o que supuña unha clara aposta federal), como tampouco afondan nas causas 
que explican a detención e prisión dos delegados da de León que se dirixían a 
Aranjuez (que de xeito tanxencial tamén afectou os galegos conde de Ximonde e 
Manuel María Avalle) por parte do capitán xeneral de Castilla la Vieja, o absolu-
tista Gregorio de la Cuesta, candorosamente presentada polo Diario de Santiago 
como un «accidente» (13-10-1808)21. Porén, o reino si puido coñecer a través 
dos seus xornais que a proclamación dunha Xunta Central non supuña en nin-
gún modo que todas as vontades coincidisen no que debería ser a súa actividade 
e que non resolvía para nada as tensións, xa imposibles de disimular, entre os 
que unicamente a concibían como instrumento para a derrota francesa e os que 
apostaban porque, ademais, encabezase e puxese en marcha as necesarias refor-
mas políticas que cumpría introducir no Estado (DC, 9-10-1808, 13-10-1808;  

despois de Bailén verbo da soidade en que loitaban aragoneses e galegos, non semella que fose 
precisamente présa o que se deron as tropas de Castaños. Outra proclama, publicada como 
anónimo no Diario de la Coruña un mes despois da de Castaños (2-9-1808), teimaba na mesma 
idea logo de lembrar as vitorias en Andalucía, Aragón e Valencia: «Habéis librado las Provincias 
[de franceses]; pero aún no habéis librado la España», polo que a «pronta reunión de los ejérci-
tos» é de todo precisa xa que a «unión es el único medio de salvarla [a patria]».

20 Xa antes, o 10 de agosto de 1808, as xuntas de Castilla, León e Galiza chegaran a un «tratado 
de unión [...], entre otras cosas para hacerse fuertes ante las maniobras del capitán general de 
Castilla la Vieja, el absolutista Cuesta...» (Pérez Garzón, cit., p. 121): de novo apostas políticas 
contraditorias que interferían na tan desexada como difícil suma de esforzos. Non dei atopado 
nos xornais analizados nin unha soa nova que fale deste pacto, o que, de confirmarse e non ser 
produto dun simple erro no repaso, resulta moi difícil de explicar.

21 Véxase nota 17. A acción de Cuesta cualifícaa García Cárcel (cit., p. 130) de «tentación gol-
pista». A única referencia na prensa consultada sobre o tema atópase no Diario de Santiago do 
17-11-1808, ao dar conta de que a Central ordena tomar posesión como deputados os enviados 
da xunta leonesa que foran presos polo capitán xeneral Gregorio de la Cuesta.
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DS, 25-9-1808, 8-10-1808)22. Polas novas que recolle a prensa e pola aparición en 
Compostela dun Apéndice al primitivo Diario de Santiago de, ata onde sabemos, mar-
cado ton absolutista, en Galiza tampouco reinaba a unanimidade a este respecto.

4.

Levamos visto xa como na primeira prensa galega se fan notables esforzos 
por presentar unha Galiza que obedece ás autoridades xunguida baixo a causa de 
rei, relixión e patria; unha Galiza que coas súas xentes ergue exércitos na tarefa 
común da loita contra o francés; unha Galiza que participa dun esforzo nacional 
e solidario co resto dos territorios españois, na que se esquecen as voces que fa-
lan do propio e dominan as que se refiren ao colectivo. Mais esta mesma prensa, 
e a pesar da lóxica censura imposta polas circunstancias, non pode agochar a 
presenza doutra Galiza que non poucas veces desconfía dunhas autoridades que 
no pasado inmediato deran probas de ser pouco de fiar; dunha Galiza en que as 
críticas aos que fan moito menos do que poden e deben (nobres e «hacendados», 
basicamente) aumentan segundo os franceses avanzan polo Bierzo; unha Galiza 
en que as tensións reformismo/absolutismo son cada vez máis evidentes; unha 
Galiza en que a imaxe dos «valientes gallegos» dun verán/outono de 1808 con 
éxitos militares se substitúe con rapidez polas críticas aos milleiros de deserto-
res e prófugos e ás xentes que lles dan acubillo e, en fin, unha Galiza en que 
os patriotas de primeira hora dispostos ao sacrificio pola causa e enchidos de 
«orgullo español» se converten case sen solución de continuidade en soldados 
«que pelearon bien, pero como estaban lexos de las ruinas baxo las cuales juraron 
morir antes que ser tus esclavos [de Napoleón], olvidaron por un momento que 

22 O Diario de Santiago (25-9-1808) tiña moi claro que logo da constitución da Central debían 
quedar definitivamente superadas as discordias e as desunións, xa que do contrario «si [...] 
hubiese alguna corporación, o persona particular que mire los intereses de su provincia o de su 
persona como aislados de los de toda la nación, que se atreva a fomentar discordias o desobe-
diencias, o que directa o indirectamente se oponga a la íntima unión de España, júzguesele sin 
demora, muera ignominiosamente y sus cenizas no ocupen el suelo español». Unhas das pri-
meiras iniciativas da Xunta Central (adoptada xa o dous de outubro) é rebautizar os exércitos, de 
tal xeito que o de Galiza (no que tamén se integraban tropas asturianas, santanderinas, castelás 
e logo as do marqués de la Romana) pasa a chamarse «Ejército de la Izquierda». A cousa non 
tería maior transcendencia se non fose porque, en palabras do propio marqués, o que subxacía 
na variación era o desexo de rematar, tamén neste aspecto, coas peculiaridades provinciais: «No 
apellidemos nuestros ejércitos por provincias, todas las del Reino son España. Gloriémonos 
pues con el solo nombre de Españoles. Desterremos la voz mío, y substituyamos universalmente 
la de nuestro» (DC, 24-12-1808): unha vez máis a apelación á desexada unión dos «españoles», 
que tan necesaria se presenta aos ollos das autoridades como difícil de acadar resulta ata nunha 
institución das características da militar.
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toda España era su Patria, y corrieron no a rendirse baxo tus banderas, sino a sus 
hogares para defenderlos», o que constitúe unha fermosa perífrase para referirse 
aos desertores (DC, 23-12-1808)23.

Por suposto, de ningún modo a visión que se proxecta de Galiza nos pri-
meiros xornais editados no país queda reflectida por completo nas páxinas ante-
riores. Moitos e moi variados aspectos merecerían unha ollada a fondo que dese 
conta do seu tratamento por estes primeiros redactores, aínda aprendices de xor-
nalistas, mais o espazo dispoñible non permite facer o repaso que sería mester. 
Entre estes aspectos, e aínda que sexa dun xeito telegráfico, habería que atender 
cando menos os seguintes:

−  O papel fundamental desenvolvido pola Igrexa galega nestes primeiros 
meses da guerra, que fala dunha sociedade en que a figura do crego é un 
referente inescusable de autoridade e na que a relixión (católica) actúa 
como fundamental cemento de unión entre os seus habitantes: eclesiás-
ticos hai nas xuntas que xorden por todo o país (o caso máis espectacular 
é o do arcebispo Múzquiz en Compostela); estandartes relixiosos son os 
que se erguen con ocasión dos levantamentos contra o poder francés (de 
Santiago, da Virxe dos Remedios en Mondoñedo, da dos Desamparados 
en Pontevedra); Te-Deum, misas e novenas son actos sempre presentes, 
tanto para solemnizar triunfos como para lles render tributo aos caídos; 
os púlpitos convértense en improvisadas tribunas en que se escenifican 
edificantes chamamentos á defensa da relixión fronte aos ateos franceses 
e dende os que se incita aos fieis ao alistamento (a loita preséntase literal-
mente como «guerra de religión»: DS, 7-6-1808); das arcas de catedrais, 
cabidos, arcebispos, bispos, mosteiros, colexiatas... saen importantes su-
mas de diñeiro con destino ao sostén dos exércitos, ademais da prata das 
igrexas ofrecida na ara do sacrificio colectivo que os tempos e as circuns-
tancias esixen... (entendo que a estas alturas xa non é preciso aclarar que 
a igrexa galega se lanza á loita convencida de que se estaba a xogar o 
mantemento do seu papel como protagonista indiscutible na economía, 
a política e a sociedade da Galiza que inauguraba o novo século e que 
intereses terreais ben concretos estiveron na base da súa actuación).

23 Logo da grave derrota das tropas de Blake en Espinosa de los Monteros os días 10 e 11 de 
novembro de 1808, a chegada a Galiza de numerosos feridos nun estado lamentable e de non 
poucos prófugos do exército tivo que ter un impacto moi negativo nos traballos de recrutamen-
to, como graficamente expresa o Diario de Santiago (2-1-1809) cando sinala que as novas da 
derrota «entibiaron de tal suerte los ánimos de los gallegos, que ya cada uno cree morirse con 
sólo poner el pie fuera de su casa».
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−  O protagonismo de primeira liña que recae na cidade da Coruña, berce 
da rebelión, porto de entrada das tropas e dos cartos procedentes de Gran 
Bretaña e receptora privilexiada das novas que chegan de Europa (vía ga-
cetas inglesas), que familiarizarán os galegos e galegas lectores dos xornais 
que se editan na cidade cos nomes das principais urbes do continente (de 
certo que nunca antes Galiza tivera a posibilidade de coñecer tan polo 
miúdo as interioridades das cortes reais de toda Europa): non é esaxerado 
afirmar que agora a cidade herculina se fai cun protagonismo que xa non 
perderá ao longo da dificultosa marcha que co tempo desembocará no 
establecemento dun sistema liberal que en 1808 apenas era un proxecto 
na mente duns poucos convencidos.

−  A imaxe dun reino que en poucas semanas consegue levantar un exército 
e envialo loitar alén do Cebreiro (24 000 homes en Rioseco e 36 000 
no sitio de Bilbao: Semanario Político, Histórico y Literario de la Coruña, 
n.º 4, p. 75) e que reúne en donativos xa a finais de xullo máis de seis 
millóns de reais (coidadosamente especificados con nomes e apelidos nos 
dous Diarios24), mais que tamén é o mesmo que obriga á xunta galega a 
adoptar a mediados de xullo de 1808 medidas «a que es preciso recurrir 
por lo corto de los donativos para socorrer al Exército y más cargas indis-
pensables» (DS, 20-7-1808), ao tempo que na prensa non son poucos 
os artigos críticos coa falla de colaboración económica dos «pudientes».  
Co recrutamento os paradoxos son semellantes: se a finais de xullo de 
1808 o Diario de Santiago se xactaba de ter postos sobre as armas xa 
10 000 soldados, pouco antes (o 26 de xullo) criticaba con dureza os re-
sistentes ao recrutamento e solicitaba que as xustizas locais os tratasen 
como desertores. A desigual sorte das batallas é a que, finalmente, lle 
serve á prensa para ofrecer unha imaxe (e a oposta) dos soldados do país, 
que tan axiña se presentan como valentes e esforzados como se sinalan as 

24 Propiciar a emulación é un obxectivo claro de dar publicidade aos donativos, mais tamén hai 
que entendelos como unha boa propaganda para todos os doadores que logran unha conside-
ración pública de bos patriotas sacrificados pola causa (o que a algúns lles serve para espantar 
dúbidas verbo da súa actitude no pasado inmediato e a outros para librarse de sospeitas polas 
súas orixes, caso do coruñés Juan Francisco Barrié, que non só recorda a súa actitude patriótica 
xa en 1797, 1801 e 1805, senón que ofrece 100 rs./día para varias familias e 14 500 en efectivo: 
DC, 22-8-1808): 84 041 rs. e 521 «arrobas» de palla de D. Pedro de Acuña, 40 000 o conde de 
Taboada, 60 000 a Colexiata da Coruña, 20 000 o convento de Sto. Domingo da mesma cidade, 
2 millóns o cabido de Santiago, 300 000 o arcebispo xunto a 1000 diarios en tanto dure a loita, 
200 000 o abade de S. Martiño Pinario, 1000 rs./mes o comerciante compostelán Manuel de la 
Riva Moreno, 500 pares de zapatos o seu homónimo Pérez Santamarina, 3000 rs./mes o mar-
qués de Sta. Cruz, 100 000 os comerciantes do Consulado coruñés, todas as alfaias do convento 
de Conxo, cregos da zona de Santiago que ofrecen 1/3 das rendas dos seus curatos…
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desercións en masa logo da desastrosa batalla de Espinosa de los Monte-
ros (10 e 11 de novembro de 1808), un choque que mesmo xerou unha 
investigación oficial, dirixida polo marqués de la Romana, verbo do com-
portamento do «Ejército de la Izquierda» no que se integraban as tropas 
galegas25. Mención singular merece o coñecido Batallón Literario da uni-
versidade compostelá, obxecto dun seguimento sistemático, sobre todo 
por parte do Diario de Santiago, que se presenta como a personificación 
mesma do patriotismo e do que sempre se sinala o seu «indecible» valor 
na batalla (DS, 3-11-1808). Unha análise menos apaixonada, porén, sitúa 
o batallón dentro dun conxunto doutros corpos semellantes que se forman 
neses mesmos momentos26 e, sobre todo, permite valoralo como unha ins-
titución que busca en todo momento diferenciarse do resto dos soldados 
voluntarios salientando o seu especial carácter, que inclúe a concesión 
do título de cadetes e a elección do seu propio xefe, e que, con indepen-
dencia da coraxe demostrada polos seus integrantes, tamén inclúe feitos 
menos gloriosos como a separación de varios centos de cadetes do servizo 
que tivo que facer o xeneral Blake pola súa escasa predisposición á loita, 
por suposto silenciada nos dous Diarios27.

−  Por último, hai que facer referencia á imaxe que de Galiza proxectan os 
últimos números publicados antes da entrada dos franceses no país, que 
a presenta como terra disposta ao martirio. Un exemplo é a proclama do 
gobernador da cidade herculina, D. Antonio de Alcedo, que convida a re-
sistir a partir dos exemplos de Girona, Valencia e Zaragoza e que se mostra 
decidido a perecer sepultado «en las ruinas de esta Plaza» e a rematar 
os seus días «con gloria y con honra» (DC, 30-12-1808). Por fortuna, os 
chamamentos non pasaron de ser literatura de circunstancias e, finalmen-

25 O marqués, na súa condición de xeneral en xefe do «Ejército de la Izquierda», fala da «cobar-
día de muchos» e da «deserción escandalosa» doutros, así como de centos de soldados que 
vagan perdidos polas montañas de Asturias e León, consecuencia dunha retirada por completo 
desordenada e feita en pleno inverno; as medidas que propón para frear este tipo de actitudes 
son draconianas: «Que a todo vil desertor, sin excepción alguna, que fuese aprehendido, se le 
imponga irremisiblemente la pena de muerte…»: DC, 24 e 25-12-1808.

26 Batallóns estudantís ou asimilables créanse en Salamanca (DS, 8-7-1808: «La Universidad 
les ha dado el uniforme con un primoroso escudo de sus armas que llevan en el pecho»), Valla-
dolid (DS, 13-7-1808), Toledo, León, Murcia, Oviedo, Sevilla, Granada 

 (http://www.asociacionlossitios.com/academiaisladeleon.htm), en Coimbra (DS, 31-7-1808)…

27 Barreiro Fernández, X. R., Política. Historia contemporánea (s. xix), en íd. (coord.), Galicia. His-
toria, A Coruña, Hércules, 1991.



71

te, o «sentidiño» impúxose a heroicidades tan inútiles como emotivas28. 
As tropas francesas dominaron rapidamente o reino sen apenas atopar 
resistencia, mais a brutalidade do seu proceder, as contribucións esixidas 
e os roubos e rapinas que levarán adiante a partir de xaneiro de 1809 farán 
que os galegos e galegas se farten da súa presenza e acaben por expulsalos 
apenas seis meses despois. Pero esta é xa outra historia.

28 A imaxe do arcebispo Múzquiz (presidente da xunta da cidade) fuxindo de Santiago antes da 
chegada das tropas napoleónicas, co perigo real de ser linchado polos composteláns e co seu 
pazo episcopal saqueado, resume á perfección a situación vivida en Galiza no período de maio 
de 1808-xaneiro de 1809, moito máis complexa e contraditoria do que a primeira vista puidese 
supoñerse.
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DA CORuñA A LONDREs.
Os XORNAIs GALEGOs, FONTE INFORMATIVA  

DA PRENsA E DO GOBERNO INGLÉs NA GuERRA  
DA INDEPENDENCIA

Elías Durán de Porras
CEU Cardenal Herrera (Valencia)

Un dos feitos máis interesantes da Guerra da Independencia foi o papel 
de protagonismo que tomou a prensa como elemento de expresión da opinión 
pública e como vehículo de información para o pobo. Os españois, embriagados 
e superados polos novos acontecementos, comezaron a demandar un servizo que 
ata a data lles pertencera ás elites e que fora controlado polo Goberno. Ese inte-
rese repercutiu nos galegos, que foron testemuñas do nacemento de cabeceiras e 
panfletos ao longo do seu territorio. Como afirma o historiador Gómez Imaz1:

En este primer periodo (1808-09), desde el Dos de Mayo a la entrada de Na-
poleón en tierra española al frente de su Ejército, en que por segunda vez colo-
có en el vacilante trono a su hermano José, aparecieron infinitos impresos, pro-
clamas, bandos, edictos, manifiestos, documentos oficiales y sátiras en prosa y 
verso, de carácter eminentemente patriótico; todos aquellos interesantísimos 
documentos, en los que se encuentra ancho campo y materia abundante para 
estudiar la conducta de organismos de gobierno sorprendidos por los graves 
sucesos políticos y de la invasión, a la par del levantamiento nacional, fuentes 
históricas para estudiar y penetrar el espíritu y tendencias de tan prodigioso 
momento.

Este novo fenómeno sorprendeu os ingleses que se achegaron por aquela 
época a Galicia. A demanda de noticias por parte do pobo non fora un factor polo 
que sobresaíran os españois. Tampouco o seu interese pola política, polo menos 
entre a poboación non ilustrada. Existen varios testemuños do cambio de con-
duta do pobo. Sir Charles Richard Vaughan chegou á cidade herculina co cargo 
de secretario de Charles Stuart, representante inglés na Xunta de Galicia. Este 
diplomático, que acabaría de embaixador en EE UU, coñecía ben os españois, 
xa que anos antes estivera a viaxar ao longo da Península. Ao mes de chegar es-
cribiulle a Lord Holland, un dos líderes whigs co que compartía a súa paixón por 
España: «A revolución seica cambiou o carácter dos españois en varios aspectos. 
Agora conversan sen parar. En cada cidade pola que un pasa a xente reúnese 

1 Gómez Imaz, Manuel, Los periódicos durante la Guerra de Independencia 1808-1814, Madrid, 
1910, p. 12.
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dunha maneira frenética para coñecer as noticias, e así que chega o correo, a 
Gazeta é lida en voz alta á multitude por algún tipo subido nunha cadeira»2.

Este interese pola prensa que demostraron os galegos en 1808 era xa un 
feito común na Inglaterra de Xurxo III. A prensa consolidouse como un verda-
deiro cuarto poder3 tras longas disputas co Goberno, que non deixou de intentar 
dominar as cabeceiras, xa fose mediante o suborno, o aumento de impostos ou o 
control do Post Office, encargado de repartir a prensa estranxeira4. Xa que logo, 
cando comezou a guerra contra o francés, os ingleses xa dispoñían dunha gran 
cantidade de publicacións, na súa maioría partidistas, e estaban afeitos a asistir a 
auténticas batallas editoriais a prol e en contra da política dos tories e os whigs.

O bloqueo continental e os constantes contratempos das armas inglesas 
crearan un clima de pesimismo en Albión, e mesmo dende o partido whig se fala-
ba de pactar con Napoleón. Foi neses agónicos momentos cando chegaron a Lon-
dres novas de que España se levantou contra o xenio corso. Consecuentemente, o 
interese do Goberno e da opinión pública centrouse nos avatares da península e 
comezou unha demanda de noticias que fixo necesaria a reacción da prensa.

Ata que chegaron as legacións asturiana e galega, as noticias dos levanta-
mentos e a formación das novas xuntas chegaran a Londres grazas aos militares 
e axentes que tiñan en Cádiz, Xibraltar e Madrid5. Dende estes sitios partiron as 
primeiras informacións sobre as insurreccións e os primeiros xornais. A primeira 
noticia correspondente ao Dous de Maio apareceu en The London Gazette o 
sábado 21 do mesmo mes.

O panorama mudou coa chegada, o domingo 26 de xuño, dos dous repre-
sentantes galegos, Francisco Bermúdez de Castro y Sangro, tenente de fragata 
retirado, e Joaquín Freire de Andrade y Saavedra, tenente de navío tamén retira-
do, que restauraron oficialmente o servizo de correos entre Falmouth e A Coruña 

2 Vassal Fox, Elizabeth, The Spanish Journal of Elizabeth, Lady Holland (1791-1808). Edited by 
the Earl of Ilchester, Londres, Longsmans, Green and Co., 1910. Apéndice F, p. 403.

3 O deputado whig Edmund Burke, famoso fundador do Annual Register, dixo nunha alocución 
aos xornalistas acreditados na Cámara dos Comúns a famosa frase: «Vós sodes o cuarto poder». 
Referíase ao paso que deran os medios ao lograr estar presentes no Parlamento e ser xulgados 
por libelo por tribunais ordinarios e non por maxistrados especiais elixidos polo Goberno.

4 Para as batallas entre o Goberno inglés e a prensa é moi interesante o libro de Aspinall, A., 
Politics and the Press (1780-1850), Londres, Home & Van Thal, Ltd., 1949.

5 Pódese consultar para observar como chegaba a información a Londres o capítulo seis da obra 
de Durán de Porras, Elías, Galicia, The Times y la Prensa Inglesa. Henry Crabb Robinson y la 
corresponsalía de The Times en A Coruña (1808-1809), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, 2008.
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que a guerra entre España e Inglaterra suprimira6. A valía do novo canal fixo que 
o Goberno inglés lle pedise a Sangro posteriormente que aumentase a periodici-
dade das viaxes. Así, o 22 de xullo Sangro remitiulle á súa Xunta7:

Una de las primeras diligencias fue la petición de correos habiendo salido el 
primero la semana anterior de cuyo día no tuve aviso estableciéndose dos cada 
mes por cuenta de este Gobierno, si fuesen más en lo sucesivo los aumentarán 
como de Palabra me aseguraron. Post data: aunque no recibieron contestación a 
su nota los enviados de Andalucía que traen también la voz de las provincias de 
Extremadura y La Mancha (...) Ayer comí en casa del Duque de Portland donde 
me dijo el ministro de Estado que había pensado nuevamente que un paquete 
fuese a La Coruña y el otro a Gijón, para saber más breve noticias de España.

Dende a chegada dos primeiros paquebotes, A Coruña e Gijón pasaron a 
ser o nexo entre os dous países e a orixe de case todas as informacións sobre Espa-
ña que circulaban por Londres8. Cómpre sinalar, no entanto, que a cidade galega 
terminou por impoñerse en interese para os ingleses sobre a asturiana, pois foi o 
porto en que os británicos desembarcaron tropas e onde se concentrou unha gran 
cantidade de oficiais e axentes gobernamentais do goberno da súa Maxestade.

Daquela, ás ribeiras do Támese chegaron cunha cadencia constante as 
publicacións galegas, principalmente o Diario e La Gazeta da Coruña e de San-
tiago, que apareceron citados decote en todas as publicacións ao longo de 1808 
baixo a epígrafe de Spanish Papers. Se observamos, por exemplo, o caso do diario 
vespertino máis forte, The Sun, mentres noticias da Gazeta de Oviedo e a Minis-
terial de Sevilla apareceron publicadas en 15 e 8 ocasións ao longo de 1808, res-
pectivamente, as informacións dos diarios e gacetas da Coruña e Madrid foron 
traducidas 20 e 35 veces. No caso do matutino líder da oposición, The Morning 
Chronicle, o diario citou informacións do Diario de la Coruña no mesmo período 
nun total de 26 ocasións9, en datas que coinciden coa chegada dos paquebotes 
a Falmouth.

6 Meijide Pardo, Antonio, Correos marítimos entre Falmouth y La Coruña (1689-1815), A Coruña, 
Librería Arenas, 1990. 

7 Arquivo Histórico Nacional (AHN). Estado. Atado 71. B. «Comunicaciones cambiadas entre el 
Reino de Galicia y su Enviado en Londres, D. Francisco de Sangro», p. 39. Carta datada o 22 
de xullo.

8 Tamén hai unha referencia á importancia desta canle informativa na Gazeta de Londres de 1808, 
p. 1017.

9 O xornal londiniense citou o diario galego como fonte das súas informacións os seguintes días: 
21 de xullo; 5, 6, 10, 13, 19 de agosto; 12, 15, 16 de setembro; 8, 18, 27 e 28 de outubro; 1, 14, 
18, 21, 25 de novembro; 2, 3, 16, 20, 29 e 30 de decembro; 2 e 23 de xaneiro de 1809.
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É necesario sinalar que non todos os xornais ingleses tiveron a mesma 
«sorte» á hora de facérense con publicacións galegas. A súa orientación política 
influíu no apoio que recibiron dos axentes que traballaban para Whitehall. Entre 
os que si recibiron facilidades do Goberno estaban The Morning Post, The Sun 
e The Courier, auténticos heraldos dos tories no poder. Ningún deles contou 
con axentes en España, pois xa tiñan asegurado o apoio do Post Office. Entre os 
diarios opositores que atoparon máis atrancos destacou The Morning Chronicle, 
órgano máximo en prensa dos whigs e que contou co apoio dos políticos da opo-
sición, en especial dos Holland, que cando chegaron a Galicia no inicio do seu 
periplo español foron o seu contacto na península e os favoreceron con xornais e 
ata con algunha crónica escrita dende A Coruña polo seu bibliotecario, médico 
e secretario persoal, o doutor John Allen. Para rematar, estaban os «independen-
tes», representados por The Morning Herald e The Times. Ningún tomou partido 
e, malia seren máis favorables aos tories, tivéronse que gobernar para conseguir 
noticias. A única saída era enviar axentes á península, entre os que sobresaíu 
Henry Crabb Robinson10.

Henry Crabb Robinson chegou á Coruña o 31 de xullo de 1808, cidade 
que había abandonar a mediados de xaneiro xunto ás tropas de Sir John Moore. 
Durante os seus seis meses de estadía na capital atlántica escribiu para The Ti-
mes un total de 35 crónicas e traduciu un bo número de xornais españois, entre 
os que destacaban as publicacións galegas. Este feito non só o coñecemos pola 
lectura dos números de The Times, senón tamén grazas ao diario de Robinson 
e ao seu libro de gastos. Así no seu diario aparece: «O meu único traballo nos 
seguintes cinco meses e medio era recoller noticias e envialas con cada embarca-
ción que deixase o porto, e pasaba o tempo entre a recepción e transmisión dos 
avisos a traducir documentos oficiais e escribir comentarios»11.

A misión era semellante á que desenvolvera na súa correspondencia en 
Altona, en 1807, onde informou sobre os efectos en Centroeuropa da vitoria de 
Napoleón en Jena. Na devandita localidade fronteiriza o escritor inglés apren-
dera o oficio de enviado especial; estudara en conciencia os diarios franceses e 
alemáns e mesmo lle enviara un memorando a Walter sobre como mellorar a «se- 
cción» internacional do diario, o que lle valeu un ascenso á súa volta. Pero Galicia 
era un problema para Robinson. De entrada, o políglota apenas coñecía a lingua 

10 Para máis detalles, consúltese a tese doutoral: La prensa inglesa en los comienzos de la Guerra 
de la Independencia. Henry Crabb Robinson y la Corresponsalía de The Times en España (1808-
-1809), Valencia, Universidad CEU Cardenal Herrera, 2006.

11 Arquivo persoal de Henry Crabb Robinson na Doutor William´s Library (DWL) de Londres. 
Reminiscences, p. 397.
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(dominaba o francés, o alemán e o latín) e durante un tempo dedicouse a estudala 
axudado dun exemplar do Quixote en inglés que levou consigo e que ía comparan-
do cunha edición española. Así mesmo, a súa formación alemá e francesa estaba 
moi lonxe dos costumes daqueles españois aos que apenas comprendeu.

O seu primeiro contacto profesional sería co Diario de la Coruña. O xor-
nalista inglés refire nas súas memorias: «Púxenme inmediatamente en contacto 
co editor dun miserable periodiquiño diario; del obtiven xornais de Madrid e 
panfletos»12. O enviado de The Times refírese a Manuel Pardo de Andrade, un 
dos promotores da prensa galega e cuxas noticias se acabaron publicando en 
moitos diarios ingleses13.

O Diario de la Coruña, como outros xornais españois da época, tratou den-
de o principio de afervoar a sociedade coruñesa a través de noticias e discursos 
patrióticos. Aínda que non tivo un efecto decisivo na campaña, si representou 
un avance na difusión de ideas e no espertar político dos coruñeses. A xuízo da 
historiadora Piñar García Pinacho: «A priori debemos reconocer que la prensa, 
objetivamente, no es determinante en el desarrollo de los sucesos militares y 
políticos de la Guerra de la Independencia, aunque pensamos que sí fue algo 
más influyente en el contexto social. Al margen de esta premisa, es un hecho que 
la Prensa nace como institución en España justo en esta etapa histórica y que 
los españoles aprendieron enseguida las técnicas propagandistas que Napoleón 
utilizaba en toda Europa y, por extensión, en España»14.

Robinson visitou en varias ocasións a Fray fue, como era coñecido Pardo 
de Andrade, para que lle deixase diarios que chegaran doutros puntos de España 
e o instruíse sobre o que narraban. O traballo de análise dos textos que chega-
ban a aquela diminuta redacción debía de ser portentoso. O historiador Miguel 
Artola cita un artigo publicado no Diario de Málaga no que se facían eco da gran 
cantidade de diarios que circulaban polas cidades españolas: «Si usted se pro-
pone leer todo lo que se publica, bueno o malo, tiene que comenzar a las siete 
de la mañana, en que se derraman los ciegos [que tenían el privilegio de la venta 

12 DWL. Reminiscences, p. 396.

13 Xa no prólogo de Andrés Martínez Salazar da obra de Pardo de Andrade, Los guerrilleros gallegos 
de 1809. Cartas y relaciones escritas por testigos oculares y publicadas en los años de 1809 y 1810 
(A Coruña, Andrés Martínez, 1892, tomo I) aparece o seguinte: «Muchos de los trabajos polí-
ticos del Sr. Pardo de Andrade, insertos en su Diario, fueron traducidos (con elogios a su autor) 
y reproducidos en el Ambigú, Thimes (sic) y otras gacetas inglesas». Feito que constatamos na 
tese doutoral antes citada. 

14 García Pinacho, Pilar, «Fuentes periodísticas de los Episodios Nacionales en la Guerra de la 
Independencia», en Miranda Rubio (coord.), Fuentes documentales para el estudio de la Guerra 
de la Independencia, Pamplona, Eunate, 2002, p. 415.
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otorgado en 1614 por Felipe IV, pero sólo para prensa oficial] por todo el lugar, y 
no acabar hasta las once de la noche»15.

Robinson deixounos no seu Spanish Expenses16 que xornais compraba e a 
cales estivo subscrito. O 4 de agosto figura que gastou 10 reais en subscribirse 
unha semana ao Diario de la Coruña e outros dous reais máis no último exemplar 
daquela data da Gazeta de la Coruña. Para estar aínda máis ao cabo dos avatares 
españois chegou a pagar 10 reais polo número da Gazeta de Madrid correspon-
dente ao un de maio. Non hai máis entradas ata o 19 de outubro, en que se abona 
un mes á Gazeta de la Coruña por 10 reais e o 26 do mesmo mes subscríbese 
por un mes ao Telégrafo Político y Literario de la Coruña por 16 reais17. En to-
tal, durante a súa estadía na Coruña, Robinson gastou 246 reais na compra de  
xornais.

Tanta lectura deixou en Robinson un xuízo claro sobre a prensa española 
e, xa que logo, sobre a galega. No seu 12º artigo escrito na Coruña e publicado o 
12 de outubro de 1808 en The Times contoulles aos seus compatriotas: 

A falta de novas déixame espazo para contestar varias cuestións que me en-
viastes hai varias semanas e que me vin obrigado a adiar ata agora. Desexades 
saber algo sobre as gacetas españolas, a súa respectabilidade e o creto que se 
lles pode dar, xa que case todas as vosas noticias proceden necesariamente 
delas.

O primeiro que teño que sinalar é que de certo saberedes como este gran nú-
mero de xornais é unha novidade e un luxo para este país. O antigo goberno de 
España recorreu de forma profusa e consciente, máis ca calquera outro poder, 
á máxima do Senado británico de que «o pobo non sabe nada de leis, salvo 
obedecelas». O espírito desta doutrina, que en gran parte é certa, aplicábase 
aquí en todo o relativo aos asuntos de Estado, tanto estranxeiros coma locais. 
O pobo non ten o dereito de saber máis ca o xusto para obedecer as ordes dos 
seus amos. De acordo con isto, as informacións políticas despachábanselles 
en reducida cantidade; e para previr a neglixente admisión de noticias vas ou 
perniciosas, os instrumentos de distribución eran os menos posibles. Por con-
seguinte, con anterioridade ás revolucións do pasado mes de maio, Madrid era 

15 Artola, Miguel, Los orígenes de la España Contemporánea, tomo I, p. 248, citado por María Cruz 
Seoane e María Dolores Saiz, Historia del periodismo en España, Madrid, Alianza Editorial, 
1998, vol. II, p. 25.

16 DWL. Spanish Expenses. Atado 10. III. Documento 7a e 7b.

17 Este diario liberal apareceu o 23 de setembro de 1808. As súas materias eran noticias de Es-
paña, unha sección doutrinal e movemento do porto. Era abertamente hostil aos invasores e 
aos seus seguidores. Santos Gayoso, Enrique, Historia de la prensa gallega (1800-1986), Sada 
(A Coruña), Ediciós do Castro, 1990, p. 28.
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a única cidade onde se publicaba un xornal18, coa excepción de Barcelona19, 
onde a Gazeta de Madrid20 era reimpresa cunha folla para avisos locais. E o 
resto de reinos e provincias de España, xunto coas populosas cidades de Cádiz, 
Sevilla, etc., non tiñan coñecemento de asuntos políticos, agás os que lles che-
gaban da capital dúas ou tres veces á semana. Os efectos de tal retraemento 
de todos os asuntos públicos foi decisivo; e consecuentemente, a indiferenza 
e apatía de parte do pobo, considerando que eles non tiñan nada que ver cos 
asuntos públicos, fixéronlles ser meros espectadores dos estragos e agresións 
dos franceses, o que deixou o país a piques da ruína. Cando ao final, o pobo foi 
espertado do seu letargo, e en apenas un intre realizou uns esforzos heroicos 
que aínda hoxe seguimos a admirar, e a unión de varias provincias quedou 
rota, cada insignificante capital de provincia converteuse na sede dun goberno 
provisional, que, sen dubidalo, unha das primeiras medidas que tomou para 
manter a furia patriótica do pobo foi darlle a coñecer que os seus esforzos eran 
secundados en toda a nación. Todas as imprentas do país se requisaron, e onde 
había unha Xunta do Goberno, decontado apareceu un xornal. En todos os 
casos, polo tanto, as gacetas están baixo a supervisión dos xuíces locais, e todo 
o que nelas aparece son noticias do Goberno, no máis extenso uso do termo. 
Pero ao mesmo tempo hai igual número de noticias populares que son o mellor 
reflexo da voz pública e dos sentimentos do pobo. Non temades porque crea-
des que vos chegan falsos sentimentos da nación Española, porque non existe 
noutro país un Goberno, ou unha colección de gobernos, máis populares ca os 
que hai en España.

Poida que cada declaración pública de guerra dos gobernos provinciais contra 
os franceses fose precedida dunha pequena e momentánea rebelión contra os 
propios gobernos. O pobo deulles pulo aos seus Maxistrados; poucos feitos 
coñecemos nos que se matase aos que se creu que estaban ao servizo de Fran-
cia; pero en xeral, vendo que os seus Maxistrados estaban de acordo con eles 
en todos os puntos do sentimento nacional, volvéronse tan obedientes como 
o foron cos gobernos anteriores. Deste xeito, a prensa española, malia estar 
totalmente baixo o dominio do Goberno, segue a ser unha representación veraz 
da vontade nacional; e todo a pesar de que os gobernos, malia compartiren 
un odio común polos franceses, en moitos asuntos domésticos sosteñen dife-
rentes opinións. Xa que logo, hai unha gran variedade de opinións, como se 
podía esperar dunhas persoas que ata agora foran indiferentes á política, e o 

18 En 1791 publícase un Decreto de Carlos IV que suprime todos os xornais españois agás os 
oficiais e o Diario de Madrid. Gómez Aparicio, Pedro, Historia del periodismo español: desde la 
Gaceta de Madrid (1661) hasta el destronamiento de Isabel II, Madrid, Editora Nacional, 1967, 
vol. I, pp. 33-34; 44. 

19 O 6 de abril de 1792 publícase unha cédula de Carlos IV que lle concede o Privilexio Real de 
Publicación ao Diario de Barcelona. Ibidem, vol. I, pp. 14; 48-49.

20 Comezou a súa andaina en 1661. Dende o 18 de xuño de 1808 saíu diariamente, e o 9 de agos-
to, os martes e venres, como antes. Deixou de publicarse o 30 de novembro, e o 6 de decembro 
apareceu controlado polo Goberno de Xosé I. O xornal da Junta foi, tras a caída de Madrid, a 
Gazeta Ministerial de Sevilla. Gómez Imaz, Los periódicos..., p. 160.
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gran punto de discusión refírese á organización do goberno provincial e aos 
límites da futura Monarquía. Mais debe recoñecerse que ata nos máis despó-
ticos países sempre existe a certeza de que hai unha pequena clase de homes 
(precisamente aqueles que en tempos de revolucións toman o liderado) que, 
a pesar de todos os atrancos no camiño cara á liberdade, lograrán actuar con 
sentido e raciocinio. Mesmo a Inquisición autoriza libros prohibidos de segun-
da clase. Non omitirei que observei no último exemplar da Gazeta de Madrid 
un Edicto que pon de manifesto a supremacía dos xornais da metrópole sobre 
os das provincias, baixo o peculiar acordo de que os xornais das provincias non 
deben ser máis baratos ca os da capital21.

Faleivos ata agora da significación política das Gacetas, máis ca da súa calida-
de como periódicos. Sobre este último capítulo debo dicir que non poden ser 
considerados excelentes. Os Editores non fan intento ningún por ilustrar ou 
escolmar as noticias que comunican. Os artigos son copiados duns a outros, 
e, xa que logo, un le os mesmos parágrafos ao longo de varias semanas. Sei 
que os Editores dos Xornais Ingleses non están ao tanto disto, porque recollen 
só os últimos artigos sen atender á topografía de España, polo que confirman 
informacións dubidosas que son copias de falsidades. Para acabar de falar da 
veracidade dos xornais españois, só teño que dicir que se parecen a moitos 
outros que vin: conteñen verdades a medias.

Sobre a calidade dos diferentes xornais, non pretendo facer unha comparación 
acertada sobre eles; son certamente moi parecidos aos xornais doutros países. 
A Gazeta de Madrid está mellor dirixida ca as outras, pola súa situación privi-
lexiada e pola experiencia dos seus traballadores. El Correo de Salamanca ten 
pretensións literarias, como indica o feito de que está asentado pola Universi-
dade. A Gazeta de Oviedo supera ás demais en manter vivo o aborrecemento do 
pobo cara aos franceses. É a que seguramente cite feitos máis improbables.

Desacostumados como están os españois a ler noticias, algo que é unha nece-
sidade diaria para ingleses, franceses e alemáns, o que len impresiónaos máis 
que aos doutras nacionalidades. Os efectos causados polos xornais son incal-
culables. Circulan en gran cantidade, a pesar de que, como todos os artigos 
novos, son caros, e lense con gran fervor. Teñen en si mesmos o efecto desta 
revolución política nacional, e poden, se son sabiamente dirixidos, ser a causa 
doutra revolución no pensamento. Que sorpresa, por exemplo, ver prexuízos 
relixiosos e fanatismo mesturados con grandes eloxios da nación Inglesa: «son 
valentes, xenerosos, sabios...», prodigan todas as virtudes posibles para acabar 
dicindo que son, despois de todo, «máis almas perdidas ca herexes». 

21 «De orden superior se advierte que para que no causen perjuicios perniciosos en toda la nación 
las lisonjeras noticias que se publican en gazetas y papeles sin el debido examen, y sin la au-
tenticidad necesaria, pudiendo ser este artificio de nuestros enemigos […] También previene 
haberse notado que la venta de tales papeles (que los más son de poca utilidad) se venden a 
precios que no corresponden a su tamaño y mala letra, siendo de todos modos gravosos al pú-
blico». Gazeta de Madrid, venres 19 de agosto, p. 1054. Diario de Madrid, martes 30 de agosto, 
pp. 122-3. 
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Como se pode observar neste artigo, para Robinson os novos diarios como 
os galegos non eran de salientar pola súa calidade nin contido, pois dicían «a ver-
dade a medias», senón polo significado político que tiñan de espertar conciencias 
durmidas: «Pero á vez hai igual número de noticias populares que son o mellor 
reflexo da voz pública e dos sentimentos do pobo». 

Non só Robinson desconfiaba dos novos xornais. Charles Stuart, encarga-
do dos correos e de informar ao Foreign Office sobre o que acontecía na Coruña, 
alertou nunha carta ao secretario de Estado George Canning sobre a natureza 
dos xornais españois: «Non inclúo diarios nin gacetas da Coruña porque a Xunta 
me dixo que gran parte das gacetas non oficiais poden conter información que 
non se apoia en datos sólidos»22. Ata ese momento, Charles Stuart obedecera cos 
ollos pechados as ordes que Canning lle deu o 6 de xullo de 180823:

Debido á carta que achegamos de parte da súa Maxestade, escribinlles aos 
Deputados de Galicia para informalos de que vostede figura como encargado 
de levar a bo fin as comunicacións entre este país e España. Amparándose nes-
te traballo, vostede expresará o seu desexo de recibir do Goberno galego toda 
información de sucesos militares ou doutros asuntos de importancia que poida 
obter, pero debe deixar vostede claro que non ten potestade para iniciar rela-
cións políticas [...] Durante a súa residencia na Coruña, vostede confiaranos 
toda a información do que aconteza noutras provincias españolas e o que lle 
transmita o Goberno galego, e intentará procurar o máis acertado coñecemen-
to da situación a través de calquera canle, o cal deberá serme remitido a través 
dos barcos correo que en breve se establecerán entre Falmouth e A Coruña 
[...] Se desafortunadamente os sucesos de España parecen desfavorables, e o 
exército francés avanza cara a Galicia, vostede procurará asegurar a súa integri-
dade tomando refuxio en calquera barco de guerra da súa Maxestade.

Malia a desconfianza, o diplomático enviou, antes de deixar a cidade ga-
lega, un total de 37 despachos en que informaba da situación de Blake, dos pro-
blemas políticos de Galicia coa formación da Xunta e a polémica desatada polo 
arcebispo de Santiago, noticias das Xuntas, como funcionaban as Cortes, etc. 
Moitas das súas informacións acabaron na prensa. Sobre os seus envíos é inte-
resante salientar que o axente incluía en cada misiva un informe sobre as novas 
en circulación, cartas e proclamas da Xunta de Galicia e exemplares da gaceta 
local, proba de que o que publicaban os xornais galegos era de vivo interese en 
Inglaterra. Así, nunha das súas primeiras cartas de xullo, Charles Stuart escribiu: 
«Intentei por todos os medios conseguir toda a información dispoñible sobre o 

22 National Arquives (NA). Stuart de Rothesay Papers /Spain. To and from Foreign Office. July-
-August 1808. FO 3429. Doc. 206.

23 Ibidem, pp. 327-333.
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desenvolvemento das operacións militares. Hai demasiada información contra-
ditoria. No envío atoparán un resumo das diferentes informacións públicas e 
privadas que recibiu a Xunta e dous exemplares da Gazeta local»24.

A pesar da desconfianza nas publicacións galegas, o temor de non ofrecer 
noticias frescas obrigaba a publicar todo o que aparecía nas gacetas españolas, o 
que provocou que os editores se enfrontasen pola falta de rigor nas informacións. 
Para ilustrar o exposto vale o editorial que publicou James Perry, director de The 
Morning Chronicle, o 4 de agosto de 1808, onde desmentiu as esaxeracións de La 
Gazeta de Oviedo sobre a vitoria dos patriotas en Bailén e se laiaba de que a prensa 
inglesa se fixese eco de tan «monstruosas esaxeracións sen ningún tipo de escrú-
pulo e sen se apercibir da posibilidade de que fosen absurdas. Este non é o xeito 
de gañar apoios para a causa da liberdade». Ao día seguinte, e apoiándose nas pu-
blicacións galegas, significaba: «Os extractos que ofrecemos hoxe das Gacetas de 
la Coruña, acompañadas doutras informacións, mostran os disparates e desatinos 
das noticias esaxeradas que circulan pola cidade e que todo bo home desexaría, 
pero que todo home formado diagnosticaría como falsidades e imposturas».

Hai que entender que os diarios se viron excedidos pola actualidade e polo 
reto de traducir dun idioma que apenas coñecían. Tamén o Goberno tivo as súas 
dificultades. O 30 de agosto de 1808, e ante a grande avalancha de xornais que 
Stuart enviaba sen traducir ao Foreign Office, George Canning escribiulle unha 
carta en que manifestaba: «Ante os grandes inconvenientes que padecemos na 
nosa oficina polo tempo que nos leva a tradución dos numerosos xornais que 
nos chegan ultimamente dende diversas partes de España, pídolle que todos 
os diarios no devandito idioma que no futuro nos envíe vaian acompañados de 
traducións destes»25.

O propio editor de The Sun plasmou nas súas memorias que, en boa me-
dida, as informacións do «Continente» dependían das noticias e periódicos que 
chegaban a través de empresarios, homes de negocios e viaxeiros. Os funciona-
rios de Exteriores facían o posible por servir as máis fidedignas noticias, pero os 
seus recursos eran moi limitados: «Os Boletíns das campañas alemás [de Napo-
león] eran particularmente complexos e difíciles de seguir. Mencionábanse de-
cote lugares dos que non tiñamos coñecemento, e máis dunha vez vinme xunto 
ao subsecretario de Exteriores axeonllado e gateando sobre un gran mapa no 
chan intentado descubrir as posicións de Bonaparte»26. Se isto ocorría coas noti-

24 Ibidem, p. 5.

25 NA. FO 3429, p. 527.

26 Jerdan, William, Autobiography, London, Arthur Hall, Virtue & Co., 1852, vol. I, p. 88.
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cias de Centroeuropa, é fácil imaxinar que sucedía coas procedentes de España 
nun ministerio cuxo persoal contaba en 1807 cun secretario de Exteriores, dous 
subsecretarios, unha ducia de contables e uns poucos oficiais dedicados a diver-
sas cuestións, no caso do Departamento de Guerra era incluso menor27.

Podemos concluír que as gacetas galegas tiveron unha grande importan-
cia no coñecemento da Guerra da Independencia no primeiro ano do conflito.  
A canle Falmouth-A Coruña abriulles aos ingleses a posibilidade de saber o que 
acontecía en Galicia e por extensión en España. Aínda que os políticos e os edi-
tores desconfiaban do seu contido, a demanda de novas fixo que os diarios ingle-
ses publicasen longas columnas encabezadas pola epígrafe Spanish Papers, onde 
se traduciron centos de noticias publicadas en Galicia e que servían os Corunna 
Packets. Ademais deste servizo, e como salientaron tanto o correspondente de
The Times como Charles Richard Vaughan, a prensa galega significou un paso 
de xigante na transmisión de ideas, o nacemento da opinión pública e en espertar 
no pobo o interese polos asuntos políticos.

27 Muir, Rory, Britain and the defeat of Napoleon. 1807-1815, Newhaven and London, Yale Univer-
sity Press, 1996, pp. 11-14. 
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PALABRAs NOVAs PARA TEMPOs NOVOs.
APROXIMACIóN AO LÉXICO IDEOLóXICO E POLÍTICO 

DO PRIMEIRO XORNALIsMO GALEGO (1808-1814)

Xosé Ramón Barreiro Fernández
Real Academia Galega

I. A LINGuA DO CAMBIO

«Ao introducir nun pobo novas ideas e novos hábitos é forzoso introducir 
novas palabras», así se expresaba o xornal revolucionario francés L’Ami des pa-
triotes. Toda revolución política implica unha revolución ideolóxica e léxica. E iso 
sucedeu en Francia dende 1789, como testemuña a extraordinaria investigación 
lexicográfica e lexicométrica francesa, e sucedeu en España entre 1808 e 18141.

Nos procesos de aceleración da historia en que en poucos anos un país 
percorre un tramo que, noutras circunstancias, tardaría séculos en percorrer, 
altérase radicalmente a representación do mundo e dos seus valores, a visión do 
poder e a articulación de todo o aparato convencional creado para a explicación 
e comprensión da sociedade. Por iso é necesario facer un recambio conceptual e 
léxico ou dotar os vellos vocábulos dunha nova significación.

Pero a linguaxe ten ademais outra función: a da representación do poder. 
Todo cambio radical enfronta a grupos, a partidos, por iso uns e outros desen-
volven especiais estratexias da linguaxe e quen gañe a batalla das palabras pode 
gañar normalmente a posición política dominante, posto que o seu discurso pasa 
a ser o discurso autorizado, ou mellor aínda, é o discurso que ten autoridade2.

Pode servirnos de referencia o que sucedeu en Francia. Como recente-
mente escribiu nun espléndido traballo o profesor Ramón Maiz3, na Francia 

1 Lamentablemente ninguén se atreveu en España con este tema. Certamente é un reto que 
parece superior ás forzas dunha soa persoa: son miles os folletos e libros que foron publicados 
neste período, máis de cincocentos xornais, mais as Actas das Cortes, as Memorias, impresos 
soltos, etc. A medida que avanza a dixitalización dos xornais e dos demais impresos, será posible 
un estudo do léxico, do que hoxe se carece. O único traballo de que dispoñemos é a meritoria 
investigación de M.ª Cruz Seoane, El primer lenguaje constitucional (Las Cortes de Cádiz), Ma-
drid, Ed. Moneda y Crédito, 1968.

2 García de Enterría, E., La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras 
la Revolución Francesa, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 29.

3 Maiz, R., Nación y Revolución: La teoría política de Emmanuel Sieyès, Madrid, Tecnos, 2007, 
p. 79; do mesmo autor, Emmanuel Sieyès. Escritos y Discursos de la Revolución, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
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revolucionaria fora tamén preciso superar o horizonte lingüístico do Antigo Réxi-
me para a construción dun marco teórico. O abade Sieyès, en cuxa obra concen-
tra Maiz a súa investigación, recoñecía, en palabras do profesor Maiz, 

[...] que el vocabulario político de la época sigue siendo tributario de viejos 
términos deudores, a su vez, de obsoletos conceptos −«la langue a surveau à la 
chose»− y el lenguaje de los privilegios continúa configurando el horizonte de 
recepción lingüística de las nuevas ideas [...].

e por iso o abade tentou dotar a nova Francia dunha nova linguaxe política.

Debemos agardar algo parecido en Galicia ou en España? Sería unha va 
pretensión polas seguintes razóns:

−  A Ilustración española e galega, tan ideolóxica e politicamente conserva-
dora e tan servil do poder absoluto do monarca, non propiciara un debate 
nacional sobre o poder monárquico nin sobre o poder aristocrático e ecle-
siástico. Se en Francia a Ilustración posibilitou a revolución, en España 
derivou no despotismo ilustrado. Consecuentemente, non se verificara un 
recambio léxico de carácter fondamente innovador4.

−  O recurso lóxico a unha conceptualización da nova orde ideolóxica e polí-
tica de acordo co modelo francés parecía contraindicado nun momento de 
dominación militar francesa e cando a tacha de afrancesado parecía algo 
nefando na mentalidade popular, habilmente alimentada polos defensores 
do Antigo Réxime, cuxo obxectivo era expulsar os franceses e recuperar 
integramente a vella orde. A pesar destes obstáculos e carecendo os in-
telectuais doutros referentes5, foi preciso acudir ao modelo e ao léxico 
revolucionario francés para evitar a logomaquia inicial.

−  Ata 1810, é dicir, ata a constitución das Cortes, España careceu dun po-
der centralizado, dun poder que, a través da lexislación e dos seus comu-
nicados, marcase tanto o modelo político como un léxico propio. Ata 1810 
o poder estaba atomizado en distintas Xuntas provinciais ou Xuntas dos 
reinos, cada unha delas formada por persoas de significación ideolóxica e 

4 Álvarez de Miranda, P., Palabras e ideas. El léxico de la Ilustración temprana en España, Madrid, 
Real Academia Española, 1992. Magnífica e laboriosa investigación que, lamentablemente, só 
chega ata 1760.

5 O outro modelo que se lles ofrecía aos intelectuais de España era o inglés, sobre o que escribiu 
unha importante monografía o profesor Moreno Alonso, M., La forja del liberalismo en España: 
los amigos españoles de Lord Holland (1793-1840), Madrid, Congreso dos Deputados, 1997.
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política moi dispar. Para unhas, aludir á soberanía do pobo era un crime, 
o que para outras era unha necesidade urxente. En tal situación, e depen-
dendo destas Xuntas o control da prensa, xa se comprende o cauteloso 
papel dos xornalistas na utilización de novos conceptos. A constitución da 
Xunta Central non eliminou a autonomía das distintas Xuntas, que segui-
ron controlando nos seus respectivos territorios todo o que se publicaba.

−  Nesta situación, só ilustres personalidades, suficientemente recoñecidas, 
poderían rachar a atmosfera medorenta na que ideoloxicamente estaba 
instalado o país, liderando distintas saídas ideolóxicas e arrastrando a opi-
nión pública. Pero non as tivemos. Jovellanos, perdido nunha neboeira de 
dúbidas e de temores, foi incapaz de liderar a opinión pública, a pesar do 
afectuoso acoso ao que o sometía Lord Holland.

Ata que comezou a destacar un grupo intelectual, liderado por Manuel 
José Quintana e formado por J. Álvarez Guerra, Isidoro Antillón, Eugenio de 
Tapia e José María Blanco, entre outros, que fundaron o xornal Semanario Patrió-
tico, que apareceu o 1 de setembro de 1808 en Madrid, que se trasladou a Sevilla 
e finalmente a Cádiz e que pechou o 19 de febreiro de 1812, o mesmo día en que 
se promulgaba a Constitución española. Xa cumpriran a función rexeneradora 
que pretenderan ao fundalo6.

Tamén Lord Holland apoiou este grupo e influíu na liña política que o 
xornal adoptou dende o primeiro momento.

O Semanario Patriótico converteuse no mentor político do liberalismo es-
pañol e a súa influencia foi extraordinaria, tamén en Galicia, aínda que menos 
que noutros lugares7.

6 Moreno Alonso, M., El «Semanario Patriótico» y los orígenes del liberalismo español, Madrid, 
1991.

7 Tiña Quintana en Galicia fieis seguidores e admiradores, os chamados «quintanistas», pero 
tamén grandes detractores e non só por razóns ideolóxicas. Non se esqueceron en Galicia os 
durísimos apóstrofos que lles dedicou aos galegos no ano 1809 cando os franceses ocuparon 
Galicia: «Andad, miserables, puesto que no habéis tenido ni fuerzas para vencer ni valor para 
morir; vivid en buena hora, arrastrad el carro de vuestro opresor; vivid sin bienes, sin libertad, 
sin honra; vivid para sacrificar esa vida, si tal puede llamarse, en las aras de su ambición insa-
ciable. Él os diezmará a millares y ya que no quisísteis pelear valientemente como hombres él 
os enviará a la muerte como reses», cfr. Dérozier, A., Quintana y el nacimiento del liberalismo 
en España, Madrid, Rurner, 1978, p. 476. Que en Galicia non se esqueceran dos insultos de 
Quintana testemúñao o discurso que o 17 de novembro de 1814 le ante Fernando VII frei 
Manuel Martínez, delegado de Galicia para saudar o Rei, e no que destaca que os galegos foran 
escarnecidos «por el furibundo proclamista» que escribiu «con la hiel de la infamia y con no 
menos orgullo que ignorancia».
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En Galicia non había intelectuais que puidesen realizar esta función.  
Manuel Pardo de Andrade8 e Juan Bautista Camiña, que foron os grandes im-
pulsores do xornalismo galego entre 1808 e 1810, eran persoas cultas, de gran 
paixón patriótica, que coñecían os principios do liberalismo, pero carecían desa 
forza intelectual necesaria para desconstruír a ben trabada lóxica en que se 
apoiaba todo o sistema do Antigo Réxime galego, e moito menos para edificar un 
modelo alternativo para a nosa sociedade.

A partir de 1810 constituíuse na Coruña un importante grupo intelectual 
formado por Valentín de Foronda, encargado de Negocios do reino de España 
ante os Estados Unidos de América, que retorna en novembro de 1809 e decide 
refuxiarse na cidade da Coruña, onde desenvolve unha intensa actividade intelec-
tual en favor do liberalismo9; Antonio de la Peña, de Valladolid, tamén refuxiado 
nesta cidade; Félix Enciso Castrillón, da Secretaría do Xefe Político; Pacheco Ber-
múdez, médico, e Caietano Villamil, profesor da Escola Náutica. Estes, a través 
do xornal El Ciudadano por la Constitución, un dos periódicos máis ideolóxicos de 
España no seu momento, ampliaron, desenvolveron e, sobre todo, aplicaron a Ga-
licia os grandes principios liberais. Non obstante, o seu labor foi, en certo modo, 
sucursalista con respecto á construción do novo modelo ideolóxico e político.

Non deben, pois, estrañar, as dúbidas, cautelas e mesmo contradicións 
do xornalismo liberal no período 1808-1810. A dificultade de explicarlle ao pobo 
a soberanía nacional, cando no seu mundo de representacións simbólicas só o 
Rei era soberano, de facerlle entender que as Cortes (neste caso sen a presenza 
física do Rei) podían reestruturar todo o sistema político e limitar substancial-
mente o poder monárquico, que os bens da Igrexa podían ser nacionalizados e 
as xurisdicións suprimidas, etc. determina un tipo de discurso xornalístico pouco 
preciso, doutrinalmente falando, que non delimita suficientemente as áreas de 
poder das Cortes e do Rei; un discurso confuso para non espertar sospeitas ante 
unha sociedade un pouco perplexa por tantos cambios, e, sobre todo, para non 
darlle argumentos ao xornalismo absolutista.

Os servís ou absolutistas tíñano moito máis doado: ademais de baseárense 
na tradición ben asentada no imaxinario popular, e que utilizaron como arma para 
denunciar os intentos de «desespañolizar» e «descatolizar» a sociedade, dispuñan 
de todo un repertorio que lles proporcionaba a literatura apoloxética e antirrevolu-

8 Saurín de la Igesia, M.ª R., Manuel Pardo de Andrade y la crisis de la Ilustración (1760-1832), 
A Coruña, Galicia Editorial, 1991.

9 Barrenechea, J. M., Valentín de Foronda, reformador y economista ilustrado, Vitoria, Deputación 
Foral de Navarra, 1984. A fasquía preferentemente económica de Foronda que se estuda no 
libro elude ou dá escasa información sobre a súa ideoloxía política.
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cionaria escrita a partir da Revolución Francesa. Cada unha das medidas progre-
sistas anunciadas nos xornais liberais atopaban a inmediata réplica nos prontua-
rios apoloxéticos. O recurso, ademais, ao populismo máis basto, mobilizando os 
fieis para defender a Deus e o Rei, supostamente atacados e insultados, propor-
cionáballes evidentes vantaxes, xa que ese pobo, ao que se lle atribuía nada menos  
que a soberanía nacional, amosaba menos interese na defensa da súa soberanía que 
na defensa das súas crenzas e ritos.

Tiñan, ademais, os absolutistas, unha infraestrutura importante: os fondos 
necesarios para fundar xornais e publicar folletos e proclamas, fondos sen dúbida 
procedentes das institucións eclesiásticas máis comprometidas, como o arce-
bispo Múzquiz, o cabido de Santiago –aínda que nada disto se puido probar–, 
imprentas propias, como a montada na Coruña por frei Juan Chacón (que había 
ser mercada polo cabido de Santiago no ano 1815, dato si comprobado documen-
talmente), e un reducido número de escritores e intelectuais, como M. Freire 
Castrillón, frei Manuel Martínez Ferro (futuro bispo de Málaga), frei Nicolás de 
Castro e un equipo de predicadores (frei Vicente de Santa María, o beneditino 
Higuerela, o dominico Bentín), que convertían os púlpitos en tribunas políticas, 
como reiteradamente denunciaban os liberais.

II. O NOVO LÉXICO IDEOLóXICO E POLÍTICO

1. AS FONTES

Non tivemos os galegos a preocupación necesaria para conservar as fontes 
hemerográficas desta primeira etapa do xornalismo galego. Poucas son as cole- 
ccións completas que se conservan dalgún dos xornais e o investigador ten que 
facer o via crucis de procurar os exemplares conservados en distintos arquivos e 
bibliotecas. Do xornal Gazeta de la Coruña, impreso polos franceses durante a 
ocupación de Galicia, ninguén vira nin un só exemplar ata que demos con cinco 
números conservados nun expediente. Do Telégrafo só se conserva un número na 
Real Academia Galega. Do Diario de Santiago e do Diario General de Santiago 
(1814) non apareceu nin un só exemplar10. De El Estandarte e de El Archiperiódi-

10 Referímonos ao Diario de Santiago do ano 1814. Tampouco puidemos consultar os 18 números 
do xornal Apéndice al Primitivo Diario de Santiago que chegou a ver Odriozola. Só vimos un 
exemplar. O Apéndice foi un xornal que dirixiu Freire Castrillón, subvencionado polo arcebispo 
e dependente da Xunta de Santiago. A cabeceira parece aludir ao primeiro ou primitivo Diario 
de Santiago que imprimía Vila e dependía da Xunta de Santiago. A Xunta Superior de Galicia, 
na súa loita coa Xunta compostelá, pasara a controlar o Diario de Santiago. Foi entón cando 
apareceu o Apéndice como continuador do primitivo Diario de Santiago, controlado pola Xunta 
de Santiago e oposto tanto á Xunta Superior como ao liberalismo que empezaba a aparecer nos 
xornais. Era de saída irregular.
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co só atopamos un exemplar do primeiro. Os esforzos que tivo que realizar a pro-
fesora Saurín de la Iglesia para conseguir dúas colección completas do Semanario 
Político e de El Ciudadano por la Constitución aparecen reflectidos na introdución 
á edición facsimilar11 e son unha crónica de obstinación, aventura e fortuna.

Engádaselle a todo isto que dos xornais conservados só están dixitalizados 
e dispostos para a utilización dun traballo desta índole seis xornais e non com-
pletos. Por conseguinte, foinos preciso recorrer á lectura directa dos conserva-
dos, páxina a páxina, nun labor que nos tempos que corren xa non parece moi 
recomendable.

2. O LÉXICO DO NOVO SISTEMA POLíTICO

A nación

Escribe o historiador Jover:

La nación es en el xvii español un conjunto de individuos, o mejor, de familias, 
que tienen una apreciable comunidad de origen, de patria, de costumbres, de 
lengua y aún de indumentaria. Es una entidad tan natural, tan fundamental-
mente geográfica, como la tierra misma que la sustenta, con la que forma una 
unidad. La nación organizada políticamente será un principado, república o 
reino –reinos, dicen siempre refiriéndose a los de España, nuestros escrito-
res–; sólo un conjunto de varios reinos, es decir, de varias naciones unidas en 
las tareas de una empresa común, en la común dependencia de un monarca, 
forma una monarquía12.

Xa no século xviii o vocábulo experimenta unha evolución. Sen perder o 
seu orixinal sentido de grupo de xente cunha orixe común (e por iso Sarmiento 
e outros autores como Somoza de Monsoriu poden referirse á nación dos gale-
gos, dos biscaíños, etc.), o vocábulo nación comeza nalgúns autores a expresar  
«la conciencia de una nueva forma de coexistencia política», escribe Maravall13, 
e dun sentimento de pertenza común a unha monarquía ou reino. O termo na-
ción estará nunha fase «protonacional» dende a perspectiva política. Álvarez de 
Miranda demostra esta afirmación de Maravall ofrecéndonos un repertorio xa 

11 Semanario Político, Histórico y Literario de la Coruña, 2 tomos, A Coruña, Fundación Pe-
dro Barrié de la Maza, 1996. Introdución e elaboración de María Rosa Saurín de la Iglesia;  
El Ciudadano por la Constitución, 2 tomos, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 1996. 
Introdución e elaboración da mesma Saurín de la Iglesia.

12 Jover, J. M., «Sobre los conceptos de monarquía y nación en el pensamiento político español del 
siglo XVII», Cuadernos de Historia de España, XIII, 1950, pp. 101-150.

13 Maravall, J. A., «El sentimiento de nación en el siglo xviii: la obra de Forner», La Torre, 57, 
1967, pp. 25-56.
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importante de autores que asumen esta nova acepción. O sorprendente é que no 
período entre 1808 e 1814 a acepción política de nación é xa bastante común. 

A acepción tradicional de nación á que se refería Jover desaparece prac-
ticamente dos xornais galegos. Nunha ocasión, o xornal Diario de Santiago (DS) 
emprega a voz «nación» para referirse máis que a un Estado á procedencia xeográ-
fica. E así di dos alemáns que viven en Italia: «Todos los de esta nación que viven 
en Florencia, Liorna y más pueblos fueron arrestados por los franceses» (DS, 5 de 
decembro de 1808). Noutro xornal refírese a «nación» como provincia ou reino  
e engade acto seguido que afortunadamente xa se superou esta etapa e provincias 
e reinos «componen hoy juntas la nación española» (El Ciudadano por la Constitu-
ción [EC], 17 de novembro de 1812). 

O vocábulo «nación» pasa a significar ou o estado español ou o pobo español.

No primeiro caso «nación» é o que hoxe entendemos por Estado español, é 
dicir, un suxeito xeográfico, sociolóxico, histórico e político que se ergue en armas 
contra o invasor (Diario de la Coruña [DC], 16 de agosto de 1808; 22 de agosto 
de 1808), que experimenta unha revolución que «no envilece a la nación» (DC, 12 de 
setembro de 1808) porque o obxectivo da revolución non é alterar o sistema senón 
expulsar os franceses. Como suxeito de dereito, fálase dos «bienes de la nación» 
(Diario de Santiago [DS], 23 de xullo de 1808), do «jefe de la nación española» (DS, 
11 de xullo de 1808), «usos y costumbres de la nación» (DS 29, de xullo de 1808).

O vocábulo «nación» aplícaselle a España, pero tamén a Inglaterra, a Portu-
gal, a Nápoles e a Francia (DS, 2 de decembro de 1808; 31 de outubro de 1808; 5 
de setembro de 1808 e 30 de setembro de 1808). 

Máis aínda, o uso do vocábulo «nación» como equivalente a España entra 
na linguaxe oficial, e desa maneira o conde de Floridablanca, presidente da Xunta 
Central, chámalle a España nación (Proclama do 1 de outubro de 1808, DS, 20 de 
outubro de 1808) e o Rei de Inglaterra, no discurso que pronuncia ante os Lores, 
di que:

La nación española, luchando noblemente contra la tiranía y usurpación de la 
Francia, no puede ya ser considerada como enemiga de la Gran Bretaña. (DS 
30 de xullo de 1808).

Este uso xenérico da palabra «nación» como equivalente a España non é o 
único. Hai outra acepción, de maior calado ideolóxico e político: «Nación», como 
equivalente a pobo español.

Nos xornais máis progresistas foi pouco a pouco penetrando estoutra 
acepción, e así dise que é «la voz nacional», é dicir, a voz do pobo a que está 
testemuñando o odio contra os invasores (DC, 3 de outubro de 1808), e que é o 
pobo quen atesoura o «carácter nacional», porque o pobo non fora corrompido, 
como si o foran a Corte e os cortesáns (DS, 30 de decembro de 1808), e mesmo 
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se fala das distintas «clases de la nación», é dicir, dos grupos sociais que consti-
túen a nación (DS, 31 de agosto de 1808).

O afán de fixar o concepto de «nación» como equivalente ao pobo ten unha 
evidente intención ideolóxica: a de ensombrecer a figura do Rei como único depo-
sitario da soberanía de España, trasladando ao pobo o depósito desta soberanía.

Compróbase esta intención cando se insiste na necesidade de substituír 
os nomes de «Real Exército» e «Armada Real» porque nin o exército nin a arma-
da son do Rei, senón da nación (El Patriota Compostelano [PC], 17 de xullo de 
1811). Tampouco se debe tolerar que se fale ou escriba a expresión «los domi-
nios de S. M.», advertindo que: 

[...] el tiempo y la costumbre ha arraigado de tal modo entre nosotros ciertas 
ideas, es tan vago, tan inexacto cuanto se piensa comúnmente sobre las rela-
ciones naturales que ligan al ciudadano con la sociedad, y su dependencia de 
la autoridad, que no se puede descuidar nada que pueda determinarlo. Creo 
que el tenor de estas fórmulas dan una idea exacta del lugar donde reside el 
poder y de los conductos por donde se exerce.

O texto é suficientemente preciso e débese, sen dúbida, ao catedrático da 
universidade Juan B. Camiña (PC, 16 de agosto de 1811 e 14 de xullo de 1811).

Aproveitando a guerra, a mobilización emocional que suscitou e a ausen-
cia do Rei, os xornalistas liberais manteñen con moita habilidade a dobre acep-
ción da palabra «nación». Por unha parte, significa a unión do Estado, unión que 
é preciso manter custe o que custe, pero, por outra parte, pensando na recons-
trución do Estado, insisten en que é o pobo o depositario da soberanía. Por iso, 
en último termo, nación é igual a pobo soberano.

Por que se chegou á guerra? Pola malversación que o Rei fixo da soberanía 
que o pobo lle cedera. Agora o pobo recupera esta soberanía e pode, a través dos 
órganos creados, reconstruír o Estado.

Para facer efectivo este obxectivo era necesario ensombrecer pouco a 
pouco o papel do monarca, situándoo no lugar que lle corresponde: o titular dun 
poder que o pobo, a nación, lle confire e coas limitacións que lle impoña.

A soberanía e o pobo

Como sucede tantas veces, a praxe antecede á teoría. Toda a problemática 
sobre a soberanía e, sobre todo, a urxencia por resolver este problema está deter-
minada por un feito singular: a saída de Fernando VII para Francia, a cesión da 
monarquía que este fai en favor do seu pai, Carlos IV, e a posterior cesión dos 
dous a Napoleón. Isto produciu tal perplexidade que non se sabía quen era o Rei 
de España ata que a sociedade española iniciou a guerra contra Napoleón apos-
tando, por unha especie de plebiscito emocional, a favor de Fernando VII. 
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A disolución de todo o aparato político administrativo (xa que os Consellos 
ou suspenderon as súas funcións ou aceptaron a dinastía napoleónica) produciu a 
aparición dunha serie de Xuntas por toda España que se constituíron no único po-
der político e administrativo recoñecido. Pero, como se lexitimaba este novo poder 
aparecido un pouco espontaneamente? Iso foi o que determinou a necesidade de 
afondar no concepto de soberanía. 

Os xornais foron os encargados de lexitimar o poder das Xuntas apelando 
aos principios da soberanía popular. É certo que esta soberanía se exercía en 
representación do Rei ausente, pero o verdadeiramente revolucionario está no 
feito de que se constitúa unha representación popular soberana aínda que actúe 
vicariamente en nome do Rei. É dicir, que con anterioridade á constitución das 
Cortes, o pobo asume o principio de soberanía. 

Para levar adiante este proxecto tiñan que prescindir de toda referencia 
aos principios da revolución francesa e, sobre todo, eludir sempre a incómoda 
referencia ao monarca, porque eran conscientes de que no imaxinario popular a 
referencia ao Rei tiña unha evidente capacidade mobilizadora.

Defenden a lexitimidade da constitución das Xuntas que tiñan «la repre-
sentación de la legítima soberanía del Reino» e quen se atrevese a disputarlles 
esta lexitimidade será un sedicioso e un traidor (DC, 16 de xullo de 1808), por-
que «sólo el pueblo debe autorizar y reconocer (a) los que por su elección tienen 
derecho legítimo de reinar» e, se alguén quere usurpar ese dereito, debe o pobo 
«rechazarlo y resistir» para defender a súa «independencia y soberanía» (DC, 16 
de outubro de 1808). Habilmente, o autor do texto, posiblemente Pardo de An-
drade, introduce a soberanía popular para animar o pobo a defender o dereito de 
independencia e para loitar contra os usurpadores (os franceses) pola soberanía 
e independencia da nación.

Polo xeral «se ha confundido el soberano poder con la soberana persona 
del Monarca», identificando ambos os conceptos (PC, 17 de xaneiro de 1811). 
Por iso, ante a ausencia do Rei, o poder foi

[...] sustituido por gobiernos populares [...] se vieron después obligados estos 
poderes a resignar (os poderes) en la Junta Central; ésta en la antigua Regencia 
y la Regencia en las Cortes. 

Desta forma 
[...] la soberanía que el pueblo había depositado en sus manos (sirvió) para 
expeler a los enemigos y constituir la nación14, para constituirla de un modo 

14 Introduce aquí o autor do texto un matiz moi interesante: a nación non é constituída ata que li-
bremente defina o seu réxime político futuro, é dicir, a nación non é España; constitúese cando, 
recuperando a súa soberanía radical, crea un poder delegado que sería o «poder constituínte» 
encargado de deseñar o modelo socio-político e, nese instante, constituiríase a nación.
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correspondiente a los sacrificios que había hecho por conquistar las prerroga-
tivas y derechos de un pueblo libre, abandonado de su soberano y de sus jefes. 
(PC, 15 de agosto de 1811).

O autor do texto ten moito interese en comprobar a lexitimidade de todas 
as institucións creadas, como produto dunha decisión soberana inicial do pobo.

Hai un matiz na consideración da soberanía no que os autores nin re-
paran nin desenvolven. Cando se trata de lexitimar a constitución da Xunta de 
Galicia, dise que esta ostenta «la legítima soberanía del Reino» (DC, 16 de xullo 
de 1808), pero do reino de Galicia. Por conseguinte, subxace unha concepción 
da soberanía non vinculada necesariamente ao suxeito nación ou España, senón 
ao suxeito reino ou Galicia. Pero a medida que se foi impoñendo un concepto 
hipercentralizado da soberanía, tal matiz quedou no esquecemento, como vere-
mos máis adiante.

O concepto da soberanía penetrou sen dificultades na cultura política es-
pañola, pero unha soberanía radicada no pobo. Ante as acusacións procedentes 
do sector absolutista, que denuncian o sucursalismo ideolóxico da revolución 
francesa, responden os liberais que «no es ésta una doctrina nueva en España, 
es cosa reconocida y sentada por los autores nacionales y extranjeros» (PC, 12 
de decembro de 1811). Hai unha clara referencia á chamada escola xurídica 
hispana, á que Grocio citaba con admiración, e que ten neste caso no P. Suárez 
o seu máximo expoñente ao defender unha radical soberanía popular transferida 
posteriormente polo pactum subiectionis ao monarca, pero sen perder o pobo esta 
soberanía in radice. 

No tema da soberanía hai cuestións nucleares e periféricas ás que os xor-
nais galegos lles prestaron atención.

Valentín de Foronda suxeriu a cuestión delicada do suxeito da soberanía. 
Defende que cada cidadán ten «una fracción de soberanía» que non se limita 
cando concorre cos demais cidadáns a formar a soberanía nacional, porque esa 
fracción se agranda ao entrar na unión das distintas fraccións (PC, 21 de xuño 
de 1811); tese que foi de inmediato refutada no propio campo liberal a través 
dun folleto15 en que se defende que a soberanía reside no corpo da nación, aínda 
que non poida confundirse coa nación mesma, porque é algo previo á súa cons-
titución. A soberanía non consiste na unión das distintas fraccións senón nunha 
potestade inherente ao propio corpo social e infraccionable.

15 Ideas Instructivas y Censorias a las tres cosas propuestas con título de «Problemas» por D. Valentín 
Foronda, Santiago de Compostela, 1811, p. 7.
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O feito de que a Constitución de 1812 definise no seu artigo 3 que «la 
soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta 
exclusivamente el derecho de establecer leyes fundamentales» non resolveu os 
problemas do suxeito da soberanía. Para moitos xornalistas a soberanía nacional 
sempre forma parte do corpo social e o poder soberano das Cortes só se refire ao 
exercicio desta soberanía (PC, 17 de xullo de 1811).

O tema, non obstante, máis complicado era o da relación entre a sobera-
nía da nación e o poder real.

As Cortes decidiron 

[...] mantener en el trono a su legítimo Rey el Sr. D. Fernando VII de Borbón, 
lo reconocieron, proclamaron y juraron por tal16 [...]. Es cierto también que el 
Sr. D. Fernando VII, en el hecho mismo de haber salido del territorio español, 
sin el consentimiento expreso de la nación, perdió el derecho que tenía a la 
corona [...] (pero) la nación generosa y amante de un príncipe tan desgraciado, 
quiso siempre conservársela y mantenérsela. (EC, 17 de setembro de 1812).

É dicir, que Fernando VII volverá gobernar porque así o dispuxo a vontade 
xeral dos cidadáns, pero non porque tivese un título de soberano anterior e inde-
pendente desta vontade xeral.

Non hai en España soberanía compartida porque o Rei só presidirá o po-
der executivo (PC, 21 de xuño de 1811).

Nun texto dialóxico, probablemente da autoría de J. B. Camiña, explícase 
a mesma doutrina: 

– De esa manera ¿Seremos todos soberanos y no habrá más Rey? 

– Nada menos que eso. Rey siempre lo tendremos, porque nosotros somos 
el soberano (y no soberanos como V. M. dice, pues no lo es cada uno de 
nosotros sino la nación tomada en general o colectivamente) necesitamos 
dar nuestro poder a un gobierno que nos rija [...] (pero) teniendo nosotros 
un rey no por eso dejamos de ser el soberano o dueño de España. (Gazeta 
Marcial y Política de Santiago [GM], 22 de abril de 1812).

Insiste na mesma idea González Senra nun artigo publicado en galego:

España non é do Rei, senón dos españoles, que por esto mesmo o Rei non vén 
a ser máis que un veciño da Nación a quen todos os demais lle damos unha 
encomendación. (GM, 5 de febreiro de 1812).

16 Fixémonos en como se elimina toda referencia aos títulos de Maxestade ou Alteza para, sim-
plemente, cualificalo de D. Nesta cuestión os liberais eran moi puntillosos porque «al aprender 
las voces las ligamos a la idea colectiva del objeto a que están consagrados», e aínda que os 
regulamentos alteren os tratamentos das autoridades, tardarase en «desarraigar los abusos» (PC, 
14 de agosto de 1811).
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Mentres os xornais liberais perfilaban os conceptos e medían ou delimita-
ban as responsabilidades do poder soberano, os xornalistas absolutistas negaban 
radicalmente o principio da soberanía nacional:

La democracia en este sentido es un sueño [...] la soberanía del pueblo [...] es 
una abstracción inútil, inventada o promovida por los ambiciosos. (Correo de 
la Comisión Provincial de Santiago [CC], 30 de abril de 1812).

Isto quere dicir que son os non situados no Antigo Réxime os que inventan 
a soberanía nacional para varrer os empregados da vella administración e usurpar 
eles estes oficios.

Máis terminante era o xornal Estafeta de Santiago

[...] la doctrina de la soberanía del pueblo conduce a no tomar precauciones 
contra el poder y por esto es perniciosa a la libertad [...] está pendiente del 
arbitrio, capricho y despotismo de la mayoría de las Cortes, sin ningún poder 
establecido que modere la precipitación o contenga la injusticia en que puede 
incurrir todo cuerpo que decreta por mayoría de votos [...]. (ES, 4 de setembro 
de 1813).

Argumentación que non deixa de sorprender porque sempre parecerá máis 
xusta unha decisión dun colectivo plural que a decisión unipersoal do Monarca.

Pero os xornais antiliberais tampouco gastaron moito tempo na refutación 
destas ideas porque, como dicía un xornal, non eran máis que «hilos de araña», 
fáciles de desfacer cando chegase a España o Monarca, como así sucedeu (CC, 
19 de xaneiro de 1812).

Unha das cuestións máis delicadas que presentaba a soberanía e a futura 
definición do réxime político español era a de conxugar as unidades históricas e 
culturais (os antigos reinos, principados e provincias) coa unidade nacional. Xa o 
feito de que a soberanía se definise como unha potestade inherente o todo o corpo 
social parecía eliminar calquera outro concepto da soberanía no que se puidesen 
conciliar os dereitos dos reinos e a unidade nacional. E nesta cuestión os liberais 
galegos amosaron un entusiasmo hipercentralista que nada tiña que lles envexar 
aos ideólogos de Cádiz.

O Semanario Patriótico, o xornal liderado por Quintana, xa advertira no 
ano 1808, cando tan afastada parecía a posibilidade de constituír Cortes e pro-
mulgar unha constitución, do carácter centralista do futuro réxime político espa-
ñol. A constitución futura:

[...] haga de todas las provincias que comprenden esta vasta Monarquía una 
nación verdaderamente una, donde todos sean iguales en obligaciones, iguales 
en cargas. Con ella deben cesar a los ojos de la ley las distinciones de valen-
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cianos, aragoneses, castellanos, vizcaínos: todos deben ser españoles ¡y quien 
hoy día no se ensoberbece de llevar este nombre! (Semanario Patriótico, 22 de 
setembro de 1808).

O xornalismo liberal galego seguiu servilmente este rumbo.

Nun xornal compostelán lamentaba o autor dun inxusto artigo contra a 
Xunta de Galicia que a guerra de liberación non se iniciase en Madrid (si que se 
iniciou) e que dende Madrid non se dirixise a guerra (a capital estaba ocupada 
polas tropas francesas):

Una de las desventajas de la revolución española es no haber empezado en la ca-
pital, comunicándose desde allí y dirigiendo la de las provincias. El movimiento 
de éstas no pudo tener unidad sino en su objeto. Rotos los lazos de dependencia 
y comunicación, que hacen concurrir las partes de un Reino con el centro de 
sus operaciones, la máquina se descompone en una porción de fragmentos que 
organizándose cada uno de por sí a su manera, pierden gran parte de la fuerza 
que debería darles el común enlace. (PC, 2 de xaneiro de 1811).

O texto apunta en forma moi clara contra unha concepción compartida da 
soberanía, como a que se exerceu, de feito, non só en Galicia, senón tamén en 
todos os territorios onde se constituíron Xuntas. O autor está seducido por unha 
concepción centralista.

Na mesma onda sitúase o xornal liberal da Coruña El Ciudadano por la 
Constitución:

El llevar a efecto esta real orden (refírese á do 26 de xaneiro de 1801 sobre a 
unificación dos pesos e medidas) no creemos presente grandes dificultades si 
nos desnudamos de este espíritu de provincialismo que la ignorancia y un mal 
entendido interés o un error perjudicial a la mutua unión e ilustración nacio-
nal han extendido y conservan entre nosotros. Galicia es una de las provincias 
de España en que más domina este apego, no a los usos nacionales sino a las 
prácticas arbitrarias y locales. (EC, 10 de marzo de 1813).

Máis comprensivos coa nosa historia e cultura se mostraron os xornalistas 
absolutistas, quizais por estar moito máis apegados á terra e á tradición. O in-
telectual Freire Castrillón, que cando prescindía da grosaría tabernaria coa que 
adornaba as súas crónicas revelaba ser un pensador orixinal, deunos unha inter-
pretación da soberanía nacional que podería conciliar os distintos intereses.

Para el o Estado é «[...] una federación de cuerpos intermedios [...] de 
cuerpos separados que ahora componen la monarquía». Unha serie de indicado-
res testemuñan a autonomía destes corpos intermedios: o clima, os accidentes 
xeográficos, os costumes «y sobre todo el idioma que indican la antigua indepen-
dencia y parece que señalan el carácter y demarcaciones de cada uno».
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Os distintos reinos, principados e provincias están unidos en forma fe-
deral á monarquía. Por iso, conclúe Freire, no suposto de que desaparecese a 
monarquía e se establecese unha república terían que manifestar os reinos se 
querían permanecer unidos ou non ao resto dos demais reinos (ES, 1 de maio de 
1813). Lamentablemente, este artigo non tivo continuación nin que saibamos o 
autor proseguiu nesa liña17.

Constitución e Cortes

Hai unha cuestión en que todos, liberais e absolutistas, están conformes: 
negarlle valor á constitución redactada en Baiona e promulgada o 6 de xullo de 
1808. Non ten valor porque foi unha constitución imposta por Napoleón (DS, 
27 de xuño de 1808, e EC, 7 de setembro de 1812), redactada á marxe das nece-
sidades da nación e asinada por unha serie de notables que non posuían ningún 
tipo de representación (PC, 20 de xullo de 1809; Diario de la Coruña [DCD], 
17 de novembro de 1809; 7 de decembro de 1809 e 28 de agosto de 1809). Foi 
cualificada como unha constitución «infame» (DCD, 28 de novembro de 1811). 
Os galegos presentes en Baiona, o marqués de Bendaña e o alcalde de Casa y Cor-
te Luis Marcelino Pereira18 foron declarados traidores á patria. Só o xornal afrance-
sado Gazeta de la Coruña lle deu publicidade á Constitución de Baiona, poñéndoa 
como modelo para España (Gazeta de la Coruña [GCF], 1 de febreiro de 1809).

Nunha primeira etapa, entre 1808 e 1809, os xornalistas galegos, aínda os 
máis progresistas, falan con moita cautela dunha futura constitución.

Hay en España un gran número de hombres ilustrados que piensan libremente 
y desean ver gobernado su país por una constitución que afiance los derechos 
de la nación. (DC, 17 de outubro de 1808).

Fixémonos na forma de expoñer o pensamento atribuíndollelo a «hombres 
ilustrados», pero no mesmo parágrafo o xornalista engade dúas frases que revelan 
o seu pensamento: «Este Reyno contiene también muchas personas que han 
aprobado las diferentes escenas de la Revolución Francesa», como indicando 

17 Ao defender estas atrevidas teses, Freire Castrillón buscaba tamén rendibilidade política. 
Escribe este artigo no ano 1813 cando acaban de celebrarse as segundas eleccións para as Cor-
tes de Cádiz cun éxito total para os candidatos absolutistas. A súa intención é que os deputados 
de cada un dos antigos reinos e provincias só representen a estas, de maneira que unha decisión 
das Cortes puidese ser bloqueada en Galicia pola oposición dos nosos deputados impedindo a 
súa execución.

18 Sobre a participación do Marqués e de Pereira na Constitución, cfr. Actas de la Diputación 
General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808, Madrid, 1874.
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que os que piden unha constitución son os mesmos que aprobaron a Revolución 
Francesa. Pero aínda engade outro parágrafo: que en Galicia hai moitos da «fa- 
cción inglesa [...] muy activa y muy poderosa en los puertos de mar y su influjo se 
extiende hasta Madrid» (DC, 17 de outubro de 1808), o que significa que a favor 
dunha constitución están os que apoiaron a Revolución Francesa, pero tamén os 
que apoian unha constitución de tipo inglés ou a Constitución dos Estados Uni-
dos. O autor, seguramente Pardo de Andrade, non parece estar moi convencido 
da necesidade neste intre dunha constitución.

Preferían os xornalistas galegos que a atención da sociedade estivese ex-
clusivamente concentrada na guerra contra os franceses porque un proxecto 
constitucional podía ser un motivo de discordia entre as distintas opcións ideo-
lóxicas que xa comezaban a manifestarse.

«Se habla mucho de constitución, de leyes fundamentales, cortes, repre-
sentación nacional, soberanía del pueblo» pero iso non debe paralizar os esforzos 
para expulsar os franceses (DS, 25 de outubro de 1808).

Cando a Xunta de Aranjuez se pronuncia en favor da restauración da mo-
narquía «bajo los auspicios de una constitución» (DC, 13 de outubro de 1808), 
algún xornal lembra que o único encargo que as Xuntas lle deron á de Aranjuez 
foi o de acabar coa guerra e

[...] cuando los enemigos aún ocupan una parte de nuestro territorio, tratar de 
formar una nueva constitución, sería añadir a la agitación presente bien cal-
mada, las que naturalmente exciten la diversidad de opiniones y partidos que 
necesariamente habría en tal caso (DC, 9 de outubro de 1808).

Non eran, pois, os xornalistas galegos neste momento moi favorables a 
elaborar unha constitución.

Pero cando a opinión pública, liderada polo Semanario Patriótico, comeza a 
presionar para que se faga unha convocatoria de Cortes co obxectivo principal de 
darlle a España unha constitución, o discurso dos xornalistas galegos, sen amosar 
un grande entusiasmo, xa asume a idea dunha constitución. Unha constitución 
que debe ser «larga y liberal» (DCD, 19 de outubro de 1809), na que se reflictan

[...] las leyes fundamentales de un pueblo [...] que fijen las relaciones del 
soberano con el Estado [...] y los pactos recíprocos entre los que exercen la 
soberanía y el pueblo que la ha confiado (DS, 11 de outubro de 1808). 

Por iso a Constitución non debe ter máis obxecto que fixar «la recíproca 
conservación de la propiedad, libertad y seguridad y, por fin, la felicidad general» 
(Semanario Político, Histórico y Literario de la Coruña [SP], n.º 7, p. 148).
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Cando se iniciou a discusión da constitución nas Cortes, intensificáron-
se os ataques procedentes do sector absolutista, fundados en dous argumentos:  
a ausencia do monarca que debería sancionar a nova constitución, argumento de 
pouca solidez para os que lle negaban á constitución valor ningún, e a inutilidade 
desta constitución, porque España xa tiña constitución.

Os xornalistas liberais caeron na trampa porque tamén eles defenderan 
nun principio que España xa tiña constitución. Nalgúns xornais de signo liberal 
acusaran no ano 1808 aos que cualificaban «de vieja y decadente nuestra cons-
titución» (DC, 2 de agosto de 1808) e defendían con fervor «nuestra antigua 
constitución y legítima dinastía» (DC, 3 de outubro de 1808). A partir de 1810 
tiveron que reformular o seu pensamento e pasaron sen escrúpulos a defender 
un novo texto constitucional.

Os que se mostraron remisos a aceptar a nova constitución foron os abso-
lutistas. Para eles a constitución histórica de España xa fixaba en forma clara que 
a soberanía residía na persoa do Rei, que as Cortes só podían ser convocadas por 
este e conforme á tradición en tres brazos ou estamentos, que lles concedía aos 
súbditos o dereito de representación e súplica e que definía a relixión católica 
como a única en España19 (DCA, 22 de febreiro de 1814; 30 de abril de 1814 e 
ES, 1 de setembro de 1813).

Os xornais liberais defenden agora a necesidade da constitución, unha 
«sabia constitución sobre la que deberemos levantar el edificio social» (DCD, 16 
de outubro de 1810), confeccionada polas Cortes, órgano depositario da sobera-
nía nacional, «órgano para expresar la voluntad general de la nación» (EC, 17 de
setembro de 1812). As Cortes «son el apoyo de la libertad, la principal áncora  
de la independencia, el solo freno del poder arbitrario y el único lazo de unión 
entre ambas Españas» (refírese a América) (EC, 17 de decembro de 1812).

Xa promulgada a Constitución no ano 1812 entramos nunha nova fase, a 
da exaltación ou vilipendio. Para os liberais a Constitución é o código sagrado, o 
principio da nosa liberdade e independencia. Para os absolutistas non é máis que 
«un centón o taracea de párrafos de Condillac, cosidos con hilo gordo»20 funda-

19 Non foron só os absolutistas os que se opuxeron a un novo texto constitucional. Jovellanos, 
despois de defender durante anos que en España non había constitución, agora acepta unha 
constitución pero que unicamente se fundamentase nos dereitos historicamente adquiridos 
polos distintos corpos sociais mais a monarquía. Tanto el como Antonio de Capmany senten un 
certo pánico ante a vaga revolucionaria que pode penetrar en España a través da mesma cons-
titución. Cualificar este pensamento de liberal moderado parécenos unha xentileza para estes 
dous ilustres patriotas.

20 Freire Castrillón, M., Diccionario razonado, manual para inteligencia de ciertos escritores que por 
equivocación han nacido en España, Santiago, 1813, p. 6.
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do na «voluntad general del pueblo», engadindo con ironía un autor da mesma 
maneira que foi vontade xeral a que levou a Aarón a adorar o becerro de ouro, e 
a do pobo de Xerusalén, que elixiu a Barrabás e mandou crucificar a Cristo (CC, 
16 de abril de 1812).

O cidadán e os dereitos da persoa

O concepto de cidadán vai paralelo ao percorrido que fai o dereito subxec-
tivo cara á gran conquista da persoa. 

Los derechos de libertad se erigen así en el centro mismo del orden social y 
político. La idea del derecho subjetivo, que comenzó como un simple instru-
mento técnico de los juristas, pasa a ser, en su forma de derechos de libertad, 
innatos primero, políticos después, una pieza esencial en las ideas políticas 
que hierven en el final del Antiguo Régimen y que postulan una realidad prác-
tica, iluminada y esperanzadora21.

Era preciso atopar un novo vocábulo que substituise con garantías xu-
rídicas e políticas os xa en desuso «vasallo» e «súbdito». Impúxose a palabra 
«ciudadano», que tivo grande éxito no léxico decimonónico de España, como 
testemuña Paz Battaner22.

De todas as maneiras, o vocábulo «ciudadano» tiña un dobre sentido: 
popular e xurídico-constitucional. Popularmente, o cidadán era o membro da 
comunidade, o veciño do pobo español. Pero dende unha perspectiva constitu-
cional, o cidadán era quen tiña a plenitude dos dereitos políticos, mentres que 
o «español» era quen tiña os dereitos civís. Distinción moi importante e na  
que apenas repararon os xornalistas galegos.

1. A liberdade e cidadán

É o principio radical no que se apoian os dereitos fundamentais da persoa:

Libertad es el derecho de obrar y decir cuando (non se incorra) en daño ni 
ofensa a algún individuo de la sociedad y de vivir baxo el gobierno de leyes, 
voluntariamente recibidas que no se opongan al bien y felicidad del que las 
obedece, (ou máis brevemente) el derecho a hacer todo cuanto no se oponga a 
las leyes de la sociedad. (EC, 5 de xaneiro de 1811).

21 García de Enterría, E., La lengua de los derechos, p. 65.

22 Battaner Arias, M. Paz, Vocabulario político-social en España (1868-1875), Madrid, Real Acade-
mia Española, 1977, pp. 325-326.
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Da liberdade radical derivan os dereitos fundamentais:

−  O dereito á vida «porque la vida y existencia del ciudadano es sagrada»  
(SP, n.º 19, p. 436).

−  O dereito á liberdade civil, condenando o comercio de persoas  
(PC, 5 de maio de 1811).

−  Dereito á integridade física, proscribindo a tortura como proba xudicial 
(PC, 6 de maio de 1811; EC, 19 de setembro de 1813; PC, 10 de maio 
de 1811 e 14 de xuño de 1811).

−  Dereito a non ser encarcerado sen mandato xudicial previo e dereito a 
ser defendido (SP, n.º 19, p. 434).

−  Dereito a manifestar, escribir e publicar as propias ideas, ou dereito á 
liberdade de prensa, que veremos máis adiante.

−  Dereito á representación política e á participación na vida política  
(SP, n.º 6, pp. 124-125; PC, 8 de xuño de 1811).

−  Dereito a non ser perseguido polas ideas relixiosas  
(GM, 18 de abril de 1812).

−  Liberdade económica  
(EC, 3 de febreiro de 1813 e 8 de xaneiro de 1813).

O xornalismo absolutista, pechado no seu círculo teolóxico conforme ao 
cal os dereitos fundamentais son concesión de Deus e interpretados polo maxis-
terio eclesiástico, non engade elemento ningún de progreso.

A pesar da súa proximidade á palabra citoyen, de tan revolucionarias reso-
nancias, a palabra «ciudadano», que xa estaba no léxico de Jovellanos e posible-
mente doutros autores23, foi acollida sen reservas polo xornalismo galego na súa 
equivalencia a «español» (SP, n.º 5, p. 115; n.º 43, p. 1011 e n.º 46, p. 1084). 
Noutras ocasións, o «ciudadano» aparece coa significación do home novo, do 
español civilmente formado, que sae desta conxuntura sociopolítica (DS, 8 de 
xaneiro de 1809; PC, 2 de xaneiro de 1811) e, finalmente, aparece o vocábulo 
«ciudadano» equivalente «al hombre libre, esclavo de la ley y no sujeto al capri-
cho o arbitrariedad de otro hombre» (EC, 25 de setembro de 1812).

23 Jovellanos refírese «al buen ciudadano y buen patriota» nos Apéndices a la Memoria en defensa
de la Junta Central (en Seoane, M.ª C., El primer lenguaje constitucional español (Las Cortes de 
Cádiz), Madrid, Moneda y Crédito, 1968, p. 113), e nos seus escritos refírese aos deberes e 
obrigacións do cidadán, cfr. Barás Escolá, F., El reformismo político de Jovellanos (nobleza y poder 
en la España del siglo xviii), Zaragoza, Universidad de Zaragora-Prensas Universitarias, 1993.
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Moi atentos estaban os xornalistas para impedir a utilización dos vocábu-
los malditos, como «vasallo» e «súbdito». E cando algunha autoridade eclesiás-
tica publicaba un edicto convocando candidatos para cubrir algunha praza, se 
por despiste ou intencionadamente aparecían as palabras «señor jurisdiccional», 
«señor» ou «vasallos», podía estar seguro o bispo que saía para Cádiz unha de-
nuncia e nos xornais a crítica correspondente.

Os xornais absolutistas, pola súa parte, facían chacota do vocábulo «ciu-
dadano» e cualificaban a palabra de 

[...] traje mezquino que sustituye a la honrada capa española que abrigaba, 
defendía y daba autoridad. Cualquiera pobrete hoy se hace un citoyen (CC, 
16 de abril de 1812).

Tamén ironizaba o xornal El Sensato (ESE) pola utilización desta palabra 
(19 de abril de 1813).

O tema da liberdade é tratado con certa frivolidade. Freire Castrillón de-
fine a liberdade desta forma:

Libertad: En este sentido filosófico es el poder del hombre a decir, hacer, pensar, 
escribir o imprimir libremente sin freno ni sujeción a ley alguna todo lo que le de 
la gana. Dar a Dios el culto que quiera y como quiera o no dárselo; tener derecho 
a ser católico, deísta, ateísta, moro, judío sin que nadie se lo estorbe24.

O mesmo autor define a liberdade e valóraa así: «La facultad de hacer cada 
uno cuanto se le antoja sin más límite que la libertad ajena, es servidumbre»25.

2. A igualdade

É o dereito «de ser atendido, protegido y vindicado por las leyes, sin dife-
rencia de ningún otro miembro de la sociedad» (PC, 5 de xaneiro de 1811).

É un concepto radicalmente laico porque a igualdade non procede da 
nosa condición de ser fillos de Deus, senón que se trata dunha igualdade que 
nace da nosa propia natureza. Trata de eliminar as situacións privilexiadas das 
que gozaban algúns grupos. Por iso a igualdade que fora desterrada polo despotis-
mo, como escribiu D. Juan García Losada, cura de Ventosa, foi agora «resucitada 
para felicidad del pueblo español» (PC, 16 de xaneiro de 1811).

24 Freire Castrillón, M., Diccionario, p. 14.

25 Freire Castrillón, M., De la libertad: discurso sexto, Santiago de Compostela, Oficina de don 
Juan Francisco Montero, 1812, p. 3.
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Tan importante consideraba este dereito Pardo de Andrade que defendeu a 
necesidade de constituír un tribunal «conservador del derecho del ciudadano que 
pueda reclamar contra todo vejamen y agravio que a su persona se le haga, sin las 
formalidades del derecho», moción ben intencionada, pero que non cabía no dis-
positivo legal co que se estaba dotando o novo Estado (SP, n.º 13, pp. 289-290).

Os xornalistas insistiron en que esta igualdade radical, que só afectaba 
aos dereitos fundamentais da persoa, nada tiña que ver coas desigualdades so-
ciais nacidas da riqueza, da ciencia e cultura e da posición que cada un ten na 
sociedade. A igualdade non pretendía unha uniformidade das condutas nin das 
situacións.

A pesar destas advertencias, foron acusados polos absolutistas de defen-
deren un igualitarismo antisocial.

Cuanto registro en la tierra, cuanto siento dentro de mí, todo me dice, apenas 
abro los ojos, que no hay ni independencia, ni igualdad entre los hombres, 
que la naturaleza repugna este estado y que, por el contrario, ella es la que 
prescribe la desigualdad y la mutua dependencia para la conservación de los 
hombres26.

O autor de tan luminoso xuízo foi frei Rafael de Vélez, futuro bispo de 
Santiago, que estaba considerado como unha das «luminarias» do pensamento 
absolutista de España.

Nun ton máis doméstico, escribiu Freire Castrillón sobre a igualdade:  
é un «cierto jarabe lamedor o almíbar para engañar a los niños golosos»27.

3. A propiedade

A defensa da propiedade como un dereito natural significa un avance cua-
litativo no proceso de substantivación do subxectivismo xurídico, iniciado, de 
acordo con algúns autores, na Idade Moderna, recollido e ampliado por Locke 
e transportado á modernidade pola Revolución Francesa ata constituír a pedra 
angular da concepción xurídica burguesa.

O xornalismo galego da época revela unha non habitual precisión concep-
tual nesta cuestión.

26 Vélez, Rafael de, Apología del Altar y del Trono, Madrid, Imprenta de Cano, 1818, t. II, pp. 17 
e 136.

27 Freire Castrillón, M., Derechos del hombre: discurso III, Cádiz, Imprenta de la Junta Superior de 
Gobierno, 1811, p. 5.
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Se a propiedade foi cualificada de «sagrada» (en expresión pouco feliz) foi 
por considerar que a propiedade é unha proxección da persoa e, nese senso, tan 
sagrada como a propia persoa. Pero non toda a propiedade goza desa considera-
ción: só a propiedade que é o produto do traballo humano. 

Las leyes civiles no pueden, sin quebrantar la justicia natural, poner límites o 
restricciones al uso de todas aquellas cosas que se deben a la industria y traba-
jo del hombre. (EC, 6 de outubro de 1813).

Fixémonos nos matices que introduce o texto: a xustiza natural impón que 
o produto do traballo humano non pode estar limitado por leis «civiles». É dicir, 
que se perfila un dobre concepto de propiedade: a natural e a civil. A primeira 
é o produto do traballo da persoa, a segunda consiste nunha convención, nun 
acordo adoptado pola sociedade en virtude do cal se lle poden poñer límites á 
propiedade.

A propiedade civil afecta a todo aquilo que non procede directamente do 
traballo e industria do home. É a lei civil quen determina as formas de acceso á 
propiedade (por herdanza, troco, compra, prescrición, etc.) e nese campo a lei 
civil pode lexislar –sempre de acordo coa sociedade, que é, en definitiva, a que 
lexisla a través das Cortes– limitando, ampliando, etc., a propiedade. Pero as leis 
civís nada poden con respecto á chamada propiedade natural.

El derecho a percibir la renta del colono por la heredad o tierra que les ha 
dado en arriendo, lo debe solamente a la voluntad de la sociedad que así lo  
ha dispuesto y en cual (sic) se protege y a esa voluntad y disposición general de 
la sociedad debo también el derecho que tengo a heredar las tierras o posesio-
nes que al morir dexasen mis padres o abuelos. (EC, 27 de outubro de 1813).

Partindo desta distinción, os xornais liberais defenden a necesidade de 
facer unha reforma agraria en Galicia, reforma que pode e debe facer o Gober-
no porque non afecta á propiedade natural, senón á civil (SP, n.º 23, p. 537), 
e porque as rendas e beneficios que producen as terras sosteñen unha clase 
social (a fidalguía) instalada na «holgazanería, vanidad y soberbia», conduta que 
«desalienta a la industria» (EC, 6 de outubro de 1813). Son dereitos que proce-
den do «despotismo y de la violencia».

Os liberais reclaman, ademais, a reversión das xurisdicións ao Estado «y 
dexando como propiedad territorial, las territoriales» (EC, 20 de decembro de 
1812), afirmación pouco meditada, porque se a reversión da xurisdición é algo ló-
xico e necesario nun Estado moderno, o retrouso engadido «dexando la propiedad 
territorial, las territoriales» non significaba máis que un despoxo, que foi o que 
sucedeu no ano 1837 cando se promulga a lei de desvinculacións, lexislando  
que se presumía, caso de non probarse o contrario, que quen exercese a xuris-
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dición era tamén o propietario das terras. Foi así como se acumularon os lati-
fundios en poucas mans por esta inxusta lei que xa fora preanunciada no xornal 
galego El Ciudadano por la Constitución vinte e cinco anos antes.

Tamén os xornalistas liberais defenderon a privatización das terras comu-
nais (EC, 13 de febreiro de 1813).

Prescindiron os intelectuais e xornalistas absolutistas da distinción entre pro-
piedade natural e propiedade civil, un artificio ben montado polo liberalismo para 
defender a propiedade privada e poder entrar a saque na propiedade da Igrexa.

Como anunciaran as Cortes a pretensión de nacionalizar os bens das fun-
dacións, lembraba un xornal absolutista que «ningún gobierno, por mucho que 
cavile en extender su poder, jamás podrá en justicia apropiarse de los bienes de 
las fundaciones que pretende abolir» (CC, 5 de abril de 1812).

Defenderon estes xornais os dereitos do clero a percibir os décimos (ES, 
16 de xuño de 1813; 26 de xuño de 1813 e 4 de agosto de 1813), o dereito dos 
párrocos a percibir as chamadas «oblatas» dos seus fregueses (ES, 15 de maio de 
1813; 4 de agosto de 1813; 12 de xuño de 1813 e 9 de novembro de 1813), e ao 
voto de Santiago28.

Se o dereito «determina la propiedad de la tierra perpetua e intransferible 
como uno de los derechos más sagrados y útiles al bien general de la sociedad» 
(ES, 5 de maio de 1813) toda a lexislación das Cortes é nula. A propiedade é, 
pois, sagrada e aínda que o propietario abusase desta nunca poderá ser despoxa-
do da súa propiedade (ES, 25 de maio de 1813).

4. A liberdade de prensa

Temos que recoñecer que o vocábulo «periódico», como substantivo, non 
existía no léxico español no século xviii29. Falábase de «papeles periódicos», de 
«escritos periódicos», pero a palabra periódico non aparece nin no Diccionario 
de la Real Academia Española (ed. de 1780) nin nos escritos literarios do momen-
to. Si que aparece na edición de 1822 do Diccionario da Academia30.

28 Nas Cortes, o 25 de febreiro de 1812 o deputado galego Alonso López leu unha representación 
pedindo a abolición deste voto. O tema foi discutido na sesión do 12 de outubro de 1812.  
O voto foi abolido.

29 Álvarez de Miranda, P., Palabras e ideas, p. 442.

30 Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, Madrid, Imp. Nacional, 1822, 
p. 623.
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María Cruz Seoane atopa a primeira referencia no «Prospecto» do Sema-
nario Patriótico, o xornal de Quintana31. Pero é indubidable que o vocábulo xa 
funcionaba usualmente porque en xullo de 1808, con anterioridade á aparición 
do citado Prospecto, é xa usado con toda normalidade en Galicia: «Por descontado 
en los más de los periódicos que en el día se imprimen en nuestra Península» 
(DC, 9 de xullo de 1808).

Como equivalentes ou mesmo sinónimos a «periódico» e «periodista» apa-
recen outros vocábulos como «diario», «diarista» (DS, 20 de marzo de 1808; 12 
de outubro de 1808; PC, 11 de agosto de 1811; EC, 24 de decembro de 1813), 
«papelista» (EC, 4 de abril de 1813), ou xa cunha intención insultante «papelu-
cheros» (ES, 21 de xullo de 1813), onde o autor deu «deprecio a los papeluche-
ros sofistas».

a) O atraso na aparición dos xornais en Galicia

Nun lúcido artigo, posiblemente Juan B. Camiña explica no xornal que 
dirixe, El Patriota Compostelano, as causas do atraso na aparición dos xornais 
en Galicia. Faino con lucidez, pero tamén cunha pinga de crítica corrosiva, moi 
propia da súa pluma32:

En todas las naciones florecientes han servido los diarios, las gazetas y demás 
papeles públicos para extender a todos los ángulos de los pueblos las buenas 
ideas y las sólidas máximas de los intereses nacionales [...]. La España ne-
cesitaba desde mucho tiempo el auxilio de estos conductores literarios. Sin 
embargo ¿Quién creería que en todo el Reyno de Galicia no se viese un pe-
riódico hasta la nueva época de la gloriosa revolución?33 Bien sabemos que 
pocos aprobarán el uso de estos papeluchos por varios motivos: 1º, porque se 
escandalizan de que en medio pliego de papel se hable de cosas que hasta 
hace poco no se leían sino en los tomazos de a folio; 2º, porque la mayor parte 
de los hombres de letras no quieren que se hagan comunes u que lleguen a 
las manos del artesanado los conocimientos sabios y literarios, creyendo que 
entonces pierden ellos mucho de su reputación y autoridad; 3º, porque los 
egoístas que no son bobos tienen el mayor interés en que el pueblo sea sordo, 
ciego y mudo; 4º, porque muchos pobres de espíritu o de entendimiento se 
aturden con quatro periódicos (me equivoqué son cinco con el Sensato futuro) 
que hay en toda Galicia no sabiendo en su alcance cómo puedan ser todos 
ellos útiles y necesarios.

31 Seoane, M. C., El primer lenguaje, p. 146.

32 El Patriota Compostelano, 11 de agosto de 1811.

33 Ou non estaba ben informado ou non considerou que El Catón Compostelano (1800) fora real-
mente un xornal.
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Certamente resulta sorprendente o atraso co que o xornalismo entrou en 
Galicia e, ademais das razóns que con intención dialéctica enumera Camiña, ou 
quen fose o autor do citado artigo, habería que engadirlles outras, como a moi 
reducida poboación urbana, a elevada taxa de analfabetismo e, sobre todo, a 
torva presenza dunha Inquisición, moi atenta a perseguir todo conato de pensa-
mento alternativo. Tampouco as institucións ilustradas, como o Real Consulado, 
as Sociedades Económicas de Santiago e Lugo ou a Academia de Agricultura 
amosaron o máis mínimo interese por fundar un xornal ou unha publicación que, 
polo menos, recollese os seus debates e investigacións.

Capítulo á parte merece a Universidade, pechada nos seus saberes, te-
merosa pola veciñanza dunha Inquisición que, saltando sobre os privilexios que 
posuíu a Universidade, penetrou na biblioteca reservada para coñecer que libros 
se conservaban nese cuarto pechado e abriu expedientes contra os profesores 
que se aventuraban a entrar neste cuarto.

Era aquela unha sociedade instalada nunha tranquila mediocridade, que 
nada tiña de áurea, cunha universidade especializada en expender títulos uni-
versitarios que capacitaban os fillos dos fidalgos para ingresaren na administra-
ción e nos beneficios eclesiásticos, e o que menos lle interesaba era dar ás a un 
pensamento libre que levase a crise ao corazón dunha sociedade que pretendía 
vivir nunha especie de pax gallaica sen outras pretensións que as de reproducir o 
modelo de sociedade en que estaban comodamente instalados.

Non faltaron, non obstante, intentos, como o de Pardo de Andrade cando 
pretendeu fundar na Coruña o xornal El Curioso Herculino (1797), pero foi pre-
cisamente a falta de apoios o que imposibilitou a súa publicación.

b) Xornalismo e opinión pública

Semella que o sintagma «opinión pública» non aparece rexistrado no léxi-
co da Ilustración. Si aparecen os sintagmas «opinión popular», «opinión común», 
«voz popular» en Feijoo, Jovellanos e noutros autores cunha carga pexorativa, en 
canto que a opinión do pobo era vulgar ou pouco informada34.

A nova expresión está moi relacionada coa soberanía do pobo, ou sobera-
nía nacional. É dicir, que dende o momento en que o pobo é considerado como 
depositario da soberanía a súa opinión é determinante. Como síntoma desta rá-
pida transición (de ser unha opinión vulgar a unha opinión determinante) están 

34 Álvarez de Miranda, P., Palabras e ideas, pp. 580-582.
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algúns textos de Jovellanos do ano 1810 nos que o ilustre intelectual xa ten un 
elevado concepto da opinión pública35.

Os xornais teñen unha dobre responsabilidade: por unha parte, deben es-
tar moi atentos para captar as demandas do pobo e as súas necesidades, pero, por 
outra parte, deben alimentar esta opinión xeral para evitar que se debilite ou se 
distraia dos obxectivos máis urxentes. Os xornalistas galegos teñen confianza na 
opinión pública ou xeral cando esta se ten que pronunciar sobre os temas funda-
mentais do Estado, pero para os demais asuntos a opinión pública debe ser con-
tinuamente orientada. Non se paran os xornalistas a explicar esta contradición, e 
todo parece indicar que hai unha utilización interesada do elemento «popular», 
habilmente denunciada polos xornais absolutistas. Se a opinión pública ou popu-
lar é débil e infantil e por iso ten que ser orientada, como é posible pensar que é 
ao mesmo tempo madura para definir o modelo de Estado?

Temos testemuñas que acreditan estas diferentes visións.

O redactor de La Gazeta Marcial testemuña que 

[...] 16 meses ha que estoy oyendo el eco de la opinión pública y recogiendo 
especies que califican el poco cuidado que ha habido en fixar el orden de todos 
los ramos de la administración (GM, 4 de abril de 1812).

É dicir, que é a opinión pública a que lles debe marcar aos políticos a ruta 
que deben percorrer nos asuntos de Estado. Pero o mesmo xornal indícanos que 
é obrigación dos xornalistas exercer «un poderoso influjo en la opinión» para 
que esta non se desmande (GM, 6 de maio de1812). O antecesor deste xornal, 
El Patriota Compostelano, insiste na mesma idea: grazas aos xornais estendéronse 
a todos os pobos «las buenas ideas y las sólidas máximas de los intereses nacio-
nales» (PC, 11 de agosto de 1811).

Para os xornalistas absolutistas a opinión pública é un invento moi ben uti-
lizado polos liberais, que refundan o Estado de acordo cos seus intereses, pero 
supostamente obrigados por unha opinión pública, voz da soberanía popular. Por 
iso a «opinión pública» non é máis ca un «rebaño conducido por los corifeos de la 
Filosofía» (CC, 16 de abril de 1812). Para Freire Castrillón a opinión pública son 

[...] los delirios y sueños de los filósofos porque nada dicen, nada desean sino 
lo que dice y desea la nación. Así que opinión pública es un género almace-
nado en casa del Semanario Patriótico en donde se vende por arrobas o por 
quintales al moderadísimo precio de un sí a todo lo que él dice. No puede 
darse género alguno a precio más equitatativo36.

35 Álvarez de Miranda, P., Palabras e ideas, pp. 581-582.

36 Freire Castrillón, M., Diccionario, p. 16.
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Para este autor, o «pueblo» non é máis que unha «colección de figuras o 
muñecones que traen los titiriteros a cuestas, según los filósofos», e o «público» é 
«el concurso de oficinistas, periodistas, e inquilinos de los cafés y más desocupa-
dos que asisten al teatro a los cuales llaman los cómicos: respetable público»37.

c) Liberdade de prensa e censura

A liberdade de prensa e a eliminación da censura previa proceden do de-
creto das Cortes do 10 de novembro de 1810. Que sucedeu antes? Foron as 
xuntas constituídas a partir de xuño de 1808 as que recapitularon todo o poder, 
incluído o control dos impresos.

A Xunta de Galicia concedeu no ano 1808 diversas licenzas para a publica-
ción dalgúns xornais e nomeou censores, case sempre eclesiásticos. Ao careceren 
os censores dunha norma que regulase a liberdade de prensa, xa se comprende 
que as marxes da censura variasen de acordo co temperamento de cada un deles, 
o que explica a diferenza entre uns xornais e outros.

Ao desaparecer a Xunta en xaneiro de 1809, e unha vez que os franceses 
abandonan o territorio galego, é dicir entre xullo de 1809 e a aparición da lei 
de imprenta en novembro de 1810, descoñecemos quen exerceu o control de 
prensa. A partir da nova lei de prensa formouse unha Xunta de Censura que tiña 
como función emitir ditames sobre os xornais denunciados, impoñer as multas e 
proceder á retirada dos exemplares censurados.

Cómpre ter en conta o que antecede para interpretar axeitadamente os 
textos e as actitudes dos xornais galegos.

Pardo de Andrade, director do xornal Diario de la Coruña, que depen-
día economicamente da Xunta de Galicia, móstrase inicialmente tan prudente e 
cauteloso (el, que logo abusou canto quixo da lei de prensa) que dá a sensación 
de que estaba moi advertido pola Xunta sobre a necesidade de controlar a opi-
nión pública. Con evidente falsidade chega a escribir que «nuestras sabias leyes 
jamás prohibieron ni prohiben la impresión de todos los escritos y tareas de los 
literatos y sabios que tengan por objeto la pública felicidad», xustificando as 
prohibicións para evitar publicacións innecesarias (DC, 3 de setembro de 1808). 
Sendo favorable á liberdade de prensa, lembra que a prensa «siembra y propaga 
ideas y opiniones [...] engendra, pues, la diversidad de impresos, varias y diversas 
opiniones», e todo iso é perigoso nun momento en que deben estar unidas as 

37 Ibidem, pp. 19-20.
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persoas e as ideas. Conclúe que a liberdade de imprenta «es el mejor de todos los 
establecimientos y es el más perjudicial de todos» (DC, 3 de setembro de 1808). 
Pardo de Andrade está sometido a unha ríxida censura que o obriga a ocultar o 
seu pensamento.

Cando funda no ano 1809 o Semanario Político, aínda que mantén unha 
excesiva prudencia, aposta claramente pola liberdade de prensa: 

Es libre todo ciudadano de escribir y proponer todo lo concerniente al mejor 
éxito de la causa que defendemos, todo lo que contribuye al buen orden del 
Estado, seguridad de éste, bien y alivio del público [...]. Puede también mani-
festar los vicios de la legislación y proponer el remedio y, finalmente, hay liber-
tad de tratar y escribir sobre todo objeto de pública felicidad, pero es preciso 
que los escritores se hagan cargo de las circunstancias en que nos hallamos y que 
reflexionen que antes que meternos en reformas, debemos tratar primero de 
echar los enemigos de casa. (SP, n.º 9, pp. 201-202).

Unha vez promulgada a lei de liberdade de imprenta abríronse de par en 
par as portas (que era o que Pardo de Andrade tanto temía), e os xornais galegos, 
todos sen excepción ningunha, entraron nunha dinámica de debate enriquece-
dor da opinión pública, pero que deixou tamén un certo pouso de confusión e 
atordamento na sociedade.

Para o xornal liberal El Patriota Compostelano, a liberdade de prensa é o 
exercicio dun dereito natural 

[...] a expresar sus pensamientos y comunicarlos al público, guardando siem-
pre decoro, maduración y todas las demás virtudes inherentes a cualquier  
acción humana. (PC, 12 de xullo de 1811).

A Gazeta Marcial, continuadora do xornal El Patriota Compostelano, cua-
lifica de «bendita» a liberdade de prensa (GM, 13 de outubro de 1812) porque 
«autoriza a todo ciudadano para decir verdades, por amargas que sean, con tal 
que cedan en beneficio de la patria» (GM, 18 de agosto de 1812),

El Ciudadano por la Constitución defende o dereito radical á liberdade de 
prensa, porque nada hai máis contrario aos intereses da nación que o silencio 
sobre os erros dos gobernos (EC, 10 de setembro e 25 de setembro de 1812). Por 
iso se opón totalmente ao decreto da Rexencia que reclamaba a censura previa 
para as publicacións de carácter relixioso (EC, 15 de xullo de 1813).

Os absolutistas, que se opoñen sistematicamente aos dereitos de liberdade 
de prensa, utilízana para censurala. A liberdade de prensa «puede ser la ruina  
del estado» (CC, 29 de decembro de 1811) porque «mientras no hubo libertad de 
imprenta estábamos todos acordes y sabíamos qué es lo que quería la nación», 



112

pero os xornalistas, constituídos en intérpretes da opinión pública, confundiron 
e mesturaron todo (CC, 19 de decembro de 1811). Os dereitos dos homes, os 
pactos sociais e os principios do dereito natural eran xa sobradamente coñeci-
dos en España. O que a liberdade de prensa trouxo foron os ataques ao Rei, á  
relixión e aos seus ministros (CC, 19 de xaneiro de 1812). Leva vixente a liberdade 
de prensa varios anos «y aún no estamos de acuerdo en qué consiste» (CC, 2 de 
febreiro de 1812).

A liberdade de prensa só produce «la discordia, el improperio, la calumnia. 
Las páginas de ciertos papeles rebosan de dicterios y frases gruesas que ofenden 
al decoro y dignidad de la nación» (ES, 18 de agosto de 1813). Seguramente para 
salvar o decoro nacional, Freire Castrillón cualifica os xornais liberais de «sucios 
vertederos», a liberdade de prensa de «prostituta», e o que escriben os liberais de 
«garrullada de esbirros» (ES, 21 de xullo de 1913).

3. A SEMÁNTICA DO CAMBIO: REVOLUCIóN, INSURRECCIóN,  
CONMOCIóN

Polo seu oficio foron os xornalistas os primeiros en apercibirse de que era 
necesario reflectir nunha expresión, no posible breve e significativa, o cambio 
radical que estaba experimentando o país. Unha expresión que relacionase e 
empatase a guerra contra os franceses e o proceso de transformación ideolóxica 
e política.

Os xornalistas utilizaron distintos vocábulos razoando as súas vantaxes  
e inconvenientes e estiveron moi atentos ao que escribían os demais, xornalistas e 
non xornalistas, ata chegar a unha especie de consenso, que nunca foi unánime.

A palabra «revolución» tivo, nun principio, escasos adeptos porque, ade-
mais da resonancia francesa, parecía unha invitación ao cambio total. Revolución 
«es un espantoso nombre que cubre de palidez y miedo a los hombres sensatos 
y civiles» (DC, 3 de outubro de 1808) e porque «aleja del amor al soberano, a la 
religión y a las leyes» (DS, 13 de setembro de 1808).

Tampouco a palabra «innovación» compracía os xornalistas da primeira 
época, «con mucha razón decía un discreto que en algunos escritos innovar y 
revolucionar eran sinónimos» (DC, 3 de outubro de 1808).

Algúns apostaban pola palabra «conmoción»: 

No puede oírse sin desagrado que se de el odioso nombre de revolución a lo 
que se verifica en España [...] ha de graduarse de justa y necesaria conmoción. 
(CG, 21 de novembro de 1808).
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Non era só en Galicia mal valorada a palabra «revolución». Conta Alcalá 
Galiano que un deputado absolutista dixo con graza nas Cortes: «Nosotros no 
estamos en revolución, nos han revuelto»38, o que foi aproveitado polo xornal 
Semanario Patriótico para comentar que a expresión do deputado demostraba 
«que aún no había habido bastante revolución en España y en desear que la 
hubiese».

O célebre deputado Mexía, na sesión de Cortes do 20 de decembro de 
1810, dixo: «Yo siento no el que haya de haber revolución, sino el que no la haya 
habido», palabras pronunciadas en medio dunha algarada nas Cortes que lle 
impediu concluír o discurso.

O lector poderá, pois, observar que a palabra «revolución» suscitaba apoios 
entusiastas e rexeitamentos igualmente ruidosos.

Pardo de Andrade, intelectual e xornalista, que era confuso cando quería 
e moi claro cando lle interesaba, enfoca así a cuestión: 

[...] (a revolución) es una agitación popular contra un poder legítimo o ilegí-
timo. La primera sólo es disculpable cuando es la tiranía y crueldad del que 
manda tan exagerada que ataca la existencia y propiedad de los individuos de 
un Estado sin razón y sin justicia, violando el más sagrado de los derechos 
de la sociedad […] (por conseguinte, só neste caso é lexítima a revolución).  
La segunda es siempre justa de parte del pueblo pues a él sólo le toca autorizar 
y reconocer los que por su elección tienen derecho legítimo de reinar y siem-
pre que alguno sin más derecho que la fuerza quiera usurpar la soberanía (DC, 
16 de outubro de 1808). 

Neste texto Pardo de Andrade só cualifica de revolucionaria e lexítima 
a guerra contra os franceses pola pretensión de Xosé I de usurpar a monarquía 
española, pero habilmente elude a segunda cuestión de se se lle pode chamar 
revolucionario ao cambio radical que se propón para España. Ben é certo que es-
cribe isto no ano 1808, cando aínda os cambios estaban en fase de preparación, 
pero nesa altura xa o Semanario Patriótico enfocara toda a súa actividade a favor 
dun cambio radical para España.

Co tempo foise uniformando a semántica arredor da palabra «revolu-
ción», que unhas veces aparece sen matices (PC, 1 de abril de 1810) e outras 
como «revolución gloriosa» (DCD, 13 de decembro de 1809, e PC, 15 de agosto 
de 1811).

38 Seoane, M. C., El primer lenguaje, p. 41.
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4. O LÉXICO DA DIVERSIFICACIóN IDEOLóXICA E POLíTICA

1. Os filósofos39

A interpretación da Revolución Francesa elaborada pola apoloxética cató-
lica francesa e italiana40 fundábase no principio de que esta revolución era unha 
etapa máis na loita do Mal contra o Ben. O Mal utiliza en cada unha das etapas 
os seus instrumentos máis eficaces para a destrución da Igrexa e da monarquía, 
que son as dúas fortalezas do Ben no mundo.

Os instrumentos utilizados polo Mal na Revolución Francesa foron tres: 
o xansenismo, a masonaría e a nova filosofía, é dicir, todo o pensamento non so-
metido á Igrexa.

Neste elemental e alucinante esquema que, inventado en Francia e Italia, 
foi incorporado sen cambio ningún, mellor dito, foi plaxiado pola apoloxética es-
pañola41, xa podemos observar que ocupa un lugar principal o novo pensamento 
(científico e filosófico) que está representado polos filósofos, expresión que alude 
a todo intelectual liberal.

Para identificar case fisicamente os que militaban na «filosofía», os apo-
loxetas católicos encerrábanse nunha especie de linguaxe hermética, para inicia-
dos, da que participaban todos os incontaminados pola nova filosofía.

Reaparece esta interpretación xusto cando nas Cortes de Cádiz os depu-
tados deseñan un novo modelo de Estado para España. A tentación era grande e 
os absolutistas non dubidaron en reutilizar este esquema para explicar a «revolu-
ción» que se operaba en España. Como dos xansenistas e dos masóns non sabían 
moito, concentraron todo o seu esforzo na denuncia do pensamento liberal, que 
era o dos filósofos inimigos da Igrexa e, por conseguinte, instrumentos do Mal.

Con estes antecedentes xa se comprende o que era para un absolutista, 
como Freire Castrillón, a filosofía e o filósofo:

Filosofía: ciencia del charlatanismo o sea fluxo de hablar de todo sin entender 
de nada. Es muy común en nuestros días y versa comúnmente sobre materias de 
religión, que descifra con una risita, un gesto o un ademán de desprecio42.

39 Sobre o léxico «filósofo» e «filosofía» na Ilustración, cfr. Álvarez de Miranda, P., Palabras e ideas, 
pp. 454-464.

40 Coas obras de Nonnotte, Bergier, Valsecchi, Mozzi, etc., repertoriadas na obra de Herrero, J., 
Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, 1971.

41 A teoría da conspiración do Mal contra o Ben introdúcese en España xa no século xviii coas 
obras de Fr. Fernando de Zeballos, P. J. Rodríguez, e amplíase no século xix coas obras do 
P. Vélez e do P. Alvarado, o coñecido como Filósofo Rancio, estudados por J. Herrero na citada 
obra. Nestas obras a filosofía e os filósofos ocupan un lugar destacado por formar parte desa 
suposta triloxía da conspiración.

42 Freire Castrillón, M., Diccionario, p. 9.
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Dos filósofos dá dúas versións:

Filósofos: se llaman aquellos hombres que nunca pudieron llegar a estudiar 
las facultades mayores, aunque sean bachilleres en todas ellas [...]. En su vida 
ha leído más (que) el conciso o semanario patriótico43 y esto al compás de los 
sorbos del café o té, pero háblese delante de él de cualquiera materia y en to-
das partes se muestra tan profundo legislador como teólogo, tan teólogo como 
médico, político, naturalista etc.

Filósofos: los más finos, son los que hacen alarde de no reconocer ley alguna 
divina y procuran rasgar y aun destruir todas las leyes humanas44.

Os filósofos (o lector debe interpretar sempre filósofo como liberal) son 
«impíos» (CC, 9 de abril de 1812) e só pretenden coa súa filosofía destruír a 
relixión (CC, 31 de maio de 1812). O abade de Villafranca del Bierzo, Simón de 
Rentería, moi ofendido pola crítica adversa que lle fixeron os xornais liberais á 
súa tradución da obra do abade Barruel45, escribe dos filósofos: 

Detesto la licencia y aborrezco el despotismo filosófico porque es el más inhu-
mano y el más infame y porque lleva consigo la persecución y destrucción de 
la religión. (ES, 21 de xullo de 1813).

No xornal absolutista El Sensato denúncianse os 

[...] pretendidos filósofos cuyos dogmas impresos son la epidemia de la so-
ciedad, el oprobio de la religión y cuyas costumbres son muy semejantes a 
sus principios [...] hombres corrompidos en su espíritu, frívolos [...] mujeres 
pervertidas por la irreligión (ESE, 22 de abril de 1813).

Os filósofos, di o mesmo xornal, deben ser «amadores de la verdad y van a 
buscarla a las fuentes de la mentira» (ESE, 8 de xullo de 1813).

Non se amedrentaron con estes xuízos os liberais, que aceptan o reto e non 
dubidaron en profesarse filósofos ou liberais. Porque os filósofos son amantes da 
razón e «el tribunal de la razón y de Dios es el mismo» (DS, 29 de decembro 
de 1808) e considéranse «tan liberales y filósofos» como os antigos, que concilia-
ron a filosofía coa necesaria renovación ideolóxica (GM, 17 de febreiro de 1812), 
porque a filosofía é a razón ilustrada.

43 El Conciso, xornal liberal que apareceu o 24 de agosto de 1810 e durou en Cádiz ata o 24 de 
decembro de 1813, en que pasou a Madrid, onde reaparece o 17 de xaneiro de 1814 e dura ata 
o 11 de maio de 1814. Xornal moi ben escrito, estaba dirixido por Ogirando e nel colaboraron  
J. Robles e Manuel Pérez Ramaje. Do Semanario Patriótico xa falamos en páxinas anteriores.

44 Freire Castrillón, M., Diccionario, p. 9.

45 Barruel, A., Compendio de las memorias para servir a la historia del jacobinismo, tradución de 
Simón de Rentería Reyes, Villafranca del Bierzo, Pablo Miñón, 1812, 2 tomos.
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Pardo de Andrade canta á razón e á filosofía, que son a luz do mundo, 
nesta estrofa coa que remata un soneto:

Forma la lei sabia filosofía, 
la razón rige, la virtud impera:
lucífugos ¡huid! Que viene el día 
(EC, 13 de febreiro de 1813)

2. Liberais e servís

Podemos aceptar, en principio, a versión que nos dá o conde de Toreno 
sobre a orixe e o nome dos partidos liberal e servil:

El público, insensiblemente, distinguió con el apellido de «liberales» a los que 
pertenecían al primero de los dos partidos, quizá porque empleaban a menudo 
en sus discursos la frase de «principios e ideas liberales», y de las cosas, según 
acontece, pasó el nombre a las personas. Tardó más tiempo el partido contrario 
en recibir especial epíteto, hasta que al fin un autor de despejado ingenio ca-
lificole de «servil», Don Eugenio Tapia, en una composición poética bastante 
notable y separando maliciosamente con una rayita dicha palabra, escribióla 
de este modo «ser-vil»46.

En realidade, durante este período non houbo dous, senón tres partidos, 
porque ademais do liberal e servil estaba o partido afrancesado, que ao estar 
inhabilitado para formar parte da vida política só aparece nos xornais en forma 
sempre hostil: os afrancesados eran «débiles o malvados» (DC, 4 de setembro 
de 1808), que ao se afrancesaren «dexaron en el mismo instante de tener dere-
cho al sagrado nombre de español» (DC, 29 de outubro de 1808), «renegados 
españoles» (PC, 1 de abril de 1811), «hombres ilusos, vendidos por ambición al 
enemigo» (DS, 14 de decembro de 1808), «infames, deshonra eterna de nuestro 
tiempo» (DC, 29 de outubro de 1808).

Aínda que o vocábulo «partido» entrou moi cedo na linguaxe xornalística 
galega, empregáronse outras palabras para significar, máis ou menos, o mesmo: 
«pandilla» (sempre con carácter crítico), como cando os liberais dicían que «los 
enemigos de la Constitución no hallarán abrigo para sus pandillas» (GM, 18 de 
agosto de 1812). Ademais de «pandilla» tamén falaban das «pandillotas» dos 
servís (GM, 6 de febreiro de 1813).

Por liberais e absolutistas tamén é empregado o vocábulo «facción», por 
suposto para cualificar os adversarios. Os absolutistas teñen «sentimientos fa- 

46 Tomado de Seoane, M.ª C., El primer lenguaje, pp. 156-167.
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ccionarios», constitúen «cuadrillas de facciones cuyo objeto es destruir las Cor-
tes y echar a rodar la libertad» (GA, 22 de setembro de 1812) e son «facciosos 
que usan ardides osados [...] para suscitar revoluciones y comprometer a los 
pueblos» (GM, 12 de novembro de 1812).

Por uns e outros son tamén cualificados de «gavillas», «convalachados» ou 
que forman parte de «parcialidades» (DC, 21 de decembro de 1808, e GM, 12 
de febreiro de 1813).

A expresión «facción antimonárquica» utilízana os absolutistas para referir-
se aos liberais (ESE, 28 de abril de 1814), e tamén son cualificados os liberais de 
«quintanistas» ou seguidores do Seminario Patriótico de Quintana (primitivo Dia-
rio de Santiago –que non vimos–, citado por DS, 20 de decembro de 1808). Pola 
súa banda, este xornal, Diario de Santiago, respóndelles que Quintana voa tan alto 
que «ingenios vulgares y lechuzas (no pueden) remontarse a censurarle».

Pero foron as palabras «liberal» e «servil» as que definiron os dous partidos 
políticos, radicalmente contrapostos, na nosa primeira historia contemporánea.

As primeiras referencias ao partido liberal, expressis verbis, non as atopa-
mos ata 1810, aínda que xa dende 1808 aparece a voz «liberal» como expresión 
de progreso: o goberno debe ser «justo y liberal» (DS, 23 de agosto de 1808), 
de principios filantrópicos e liberais (PC, 11 de novembro de 1809, e DCD, 14 de 
novembro de 1809) e a constitución debe ser tamén «liberal» (DCD, 19 de outu-
bro de 1809). Non obstante, non atopamos a voz «liberal» vinculada a un partido 
ata 1810, máis ou menos cando tamén aparece o «partido servil».

Ata 1810 a coexistencia de servís e liberais foi posible grazas a unha de-
cidida vontade de monopolizar cada un dos bandos a gran corrente da opinión 
pública. Os xornais procuraban non marcar excesivamente os seus perfís ideo-
lóxicos e utilizaron un discurso envolvente no que as alusións políticas aparecían 
enmarcadas dentro da tradición hispánica (corrompida polo Despotismo) á que 
era necesario retornar. Moi conscientemente buscábase o apoio da opinión pú-
blica a un proxecto reformista pero sen estridencias aparentes e, sobre todo, a un 
proxecto propio sen contaminacións revolucionarias.

Ese discurso contemporizador do sector liberal viña condicionado tanto 
pola mesma opinión pública, masivamente conformada pola Igrexa, como pola 
presenza dunha prensa absolutista, moi minoritaria, que se manifestaba a través 
dun xornal, Apéndice al primitivo Diario de Santiago, que saía irregularmente e 
que estaba redactado por M. Freire Castrillón.

A aparición do Semanario Patriótico en Madrid, proseguido logo en Sevilla 
e Cádiz, revolucionou as estratexias duns e doutros. Os xornais absolutistas deca-
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táronse de que o xornal de Quintana abría unha fenda ao apostar claramente pola 
revolución ideolóxica e puideron advertir que os xornais liberais renunciaban á 
prudencia e cautela que mantiveran para radicalizar o seu discurso na liña do 
xornal de Quintana.

Todo iso coincide coa formación das Cortes e co proxecto de redactar 
unha nova constitución. A partir deste momento desaparece a estratexia da  
coexistencia e iníciase a estratexia da confrontación. Os absolutistas galegos pre-
séntanse ante a opinión pública con moitos efectivos: fundan sete xornais entre 
1810 e 1814 (Exacto Correo, El Postillón, Diario de la Coruña a la Aurora, Los 
Guerrilleros –os catro da Coruña–, Correo de la Comisión Provincial, El Sensato, 
Estafeta de Santiago –os tres de Santiago–) e presentan unha fronte poderosa 
ante o avance do liberalismo.

Os liberais, xa desenmascarados, tamén presentan un formidable exército 
con xornais tan belixerantes como El Ciudadano por la Constitución (A Coruña), 
El Patriota Compostelano e o seu continuador Gazeta Marcial y Política (Santia-
go), Boletín Patriótico (A Coruña), Diario Cívico Patriótico (Santiago), El Cartel 
(Santiago).

Uns e outros non reparan nos medios. Hai artigos, mesmo prolongados 
discursos, repletos de sabedoría xurídica e canónica, impregnados de non co-
múns coñecementos da economía política, pero tamén caeron todos na tentación 
do insulto e da persecución persoal, da sospeita e da inxuria.

Vexamos por enriba o ton dalgúns artigos que testemuñan esta estratexia 
da confrontación ideolóxica e persoal.

Os liberais «son hombres que no perdonan medio, por inícuo que sea a fin 
de propagar sus perversas ideas y engañar al honrado pueblo español» (ES, 31 de 
xullo de 1813). Son auténticos demos dispostos a acabar coa Igrexa: 

Los liberales poseídos del Demonio o más bien de una legión de demonios matu-
tinos [...] quieren reformar los abusos de algunos ministros, quitando a la Iglesia 
sus bienes, y nosotros, los serviles, nos resistimos. (ES, 12 de xuño de 1813).

Os absolutistas asumen con compracencia o cualificativo de servís: 

Por serviles queremos que se entienda los que respetan las legítimas autorida-
des eclesiásticas y civiles, y a su Rey y a su Papa. (ES, 29 de maio de 1813). 

Mentres que os liberais

[...] presumen que la abolición del Santo Oficio es una puerta franca para to-
dos los errores políticos y religiosos y que la Constitución es un salvo-conducto 
para sacudir todo yugo y dar libertad a todas las pasiones y caprichos. (ES, 26 
de maio de 1813).
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A «seita liberal»

es un sistema inventado en Cádiz el año 12 del siglo xix, fundado en la igno-
rancia, absurdo, anticlerical, antimonárquico, anticatólico y exterminador del 
honor nacional. (ESE, 1 de xullo de 1813).

Chégase facilmente á inxuria, aínda que teñen os xornalistas absolutistas 
sumo coidado en non personificar as acusacións:

Sabe todo el mundo que los señores liberales casi nunca oyen misa, casi nun-
ca reciben los sacramentos, nunca ayunan, nunca rezan el rosario, no saben 
santiguarse [...] frecuentan los cafés, las tertulias, los juegos prohibidos y viven 
encenagados en los vicios obscenos y monstruosos.

Son ademais francmasóns «que quieren introducir un general republica-
nismo y acabar con la religión» (ESE, 22 de maio de 1813)47.

Se aos liberais

[...] el clero y la nobleza les llenara la panza, les pagase la casa, vestido y cal-
zado, con algunos cuartejos para el liberal refocilo, tendrían tantos apologistas 
como Godoy. (CC, 16 de abril de 1812).

Os liberais son, ademais de todo isto, «jacobinos»:

Gente perdida, demócratas rabiosos que quisieron para perdernos afrancesar-
nos, desfanatizarnos o descatolizarnos que es todo uno; que los Pirineos se 
allanaran y que llegásemos a perder nuestra antigua fe y disciplina, nuestras 
costumbres graves, honestas y religiosas y quitar a los maragatos sus zaragüe-
lles48, a los segovianos sus coletes49 y a todos los españoles nuestra preciosa 
olla y el arroz con leche50.

Os «jacobinos» 

[...] aunque son verdaderamente tigres se comprehenden, según el sistema de 
Linneo, en la clase de gato ferocísimo e indomable que siempre está agitado 
de una sed ardiente de sangre, pero de sangre humana51.

47 O texto, sen dúbida redactado por un crego, presenta unha especie de prontuario moral para a 
vida cotiá dos auténticos católicos galegos: misa, comuñón, rezo de rosario, abstinencia e xaxún 
na Coresma e, dende logo, nada de visitar cafés nin faladoiros.

48 Refírese aos calzóns anchos e cerrados abaixo que constituían un elemento da indumentaria 
maragata.

49 Debe referirse ao coleto, ou prenda de roupa, normalmente de coiro, que chegaba ata a cintura.

50 Freire Castrillón, M., Diccionario, p. 12.

51 Freire Castrillón, M., Diccionario, p. 12.
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Os liberais, que non tiñan vocación de mártires, empregaron as mesmas 
armas: chámanlles aos servís «perillanes y pandillistas» (GM, 6 de febreiro de 
1813), «facciosos» e «siervos», «partido infame» (EC, 13 de novembro de 1812, 
6 de febreiro de 1812 e 15 de decembro de 1813).

Dados os liberais á utilización das poesías populares para enaltecer os seus 
ídolos, pero tamén para insultar os inimigos, vexamos algunha destas composi-
cións antiabsolutistas:

Tratad de ser liberales
que a los que acaban en iles
la lengua les niega la honra
aunque tengan muchos miles.
(EC, 24 de febreiro de 1813)

De que me venga un servil
con su monita de requiem52

a decir que un liberal
es lo mismo que un hereje
¿Qué se infiere?

..............................................

Y de que al ver mi letrilla
alguno me llame hereje, 
jacobino, frac masón
con otros mil perendengues
¿Qué se infiere? 

(EC, 20 de decembro de 1812)

Los enemigos de nuestra libertad y de nuestra Constitución, o llámense servi-
les, no perdonan medio de contradecirla. Para ello hacen causa común, como 
los judíos, reuniendo sus capitales como medio único de corromper los cora-
zones débiles, escudándose en cuanto pueden en la santa religión que sacrí-
legamente profanan. Estos, que debían ser arrojados de la sociedad que los 
sostiene y que parece debían ser aniquilados por todo español, han fomentado 
o echado a correr la voz de que las nuevas Cortes destruirán el grande edificio 
de la Constitución; que los señoríos serán restablecidos; que volverán a resta-
blecer las rentas provinciales; que mudarán la Regencia y la pondrán en unas 
manos fuertes que tapen la boca a los que enseñan y defienden la verdad y 
que para el logro de este restablecerán la Inquisición y quitarán la libertad de 

52 No uso eclesiástico «monita» significa a advertencia que, oralmente ou por escrito, unha autoridade 
eclesiástica competente lle fai a alguén pola súa conduta desaxustada. O feito de que se diga «monita 
de réquiem» alude a que a advertencia implica unha grave ameaza.
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imprenta, como los únicos medios de sacrificar impunemente a los hombres e 
impedir que los demás lo sepan y que puedan precaverse. (EC, 26 de xaneiro 
de 1814)53.

Nunha das coplas publicadas contra os servís podemos ler:

Son los serviles vivientes
por consonancia reptiles
por eso son venenosos
y odian los paxaros libres.
Se arrastran ante los reyes,
se agachan si los embisten,
se enroscan, silvan y saltan
para que nadie los pise

.............................................

Tratad de ser liberales
que a los que acaban en iles
la lengua les niega la honra
aunque tengan muchos miles 

(EC, 24 de febreiro de 1813)

Os servís son 

[...] enemigos de la libertad de las Españas, trastornadores del orden y rebel-
des al soberano, ya que no han podido encender la guerra civil, tumultuando 
al pueblo baxo el aparente y especioso pretexto de religión, se han mofado de 
las leyes y le han insultado de un modo el más vil e indigno, no ya de hombres 
que se precian de cristianos católicos, apostólicos, romanos, sino hasta de los 
hombres más villanos y desalmados. No haría más un cobarde y soez foragido. 
(EC, 1 de maio de 1813).

53 Para interpretar este longo parágrafo debe ter en conta o lector que se celebraron no ano 1813 
novas eleccións a Cortes. Os absolutistas galegos conseguiron controlar as eleccións valéndose 
de todo tipo de recursos, non excluídos os ilegais, de forma que obtiveron 15 dos 16 deputados 
galegos. Presumindo quizais que no resto do Estado sucedese o mesmo e, por conseguinte,  
que o absolutismo ía ter maioría nas Cortes, os xornais do bando servil anunciaron as reformas 
que tal maioría impoñería nas Cortes: eliminación ou reforma da Constitución, restablecemen-
to dos señoríos e da Inquisición, etc. Todos estes cálculos resultaron errados porque o partido 
ou bando liberal obtivo a maioría nas Cortes. Por iso a súa estratexia posterior foi presionar o 
Rei, cando retornou no ano 1814, para que recuperase o poder absoluto, cerrando as Cortes, 
suspendendo a Constitución, etc.
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As ORIXEs IDEOLóXICAs DA OPOsICIóN FRANCEsA 
(MAIO, XuñO E XuLLO DE 1808).  

O BIsPO DE OuRENsE D. PEDRO DE QuEVEDO

Jesús de Juana López
Universidade de Vigo

Sen entrar nunha narración máis polo miúdo dos sucesos históricos que 
se desenvolven ao longo dos meses de maio e xuño de 1808, hai que lembrar 
que o día 10 do primeiro o Consello de Castela daba a noticia da abdicación de 
Fernando VII e do nomeamento de Murat como tenente xeneral do Reino por 
Carlos IV, co que a Xunta de Goberno desaparecía na práctica ao conferirlle 
os seus poderes ao duque de Berg. Mentres este se encargaba de crear unha 
opinión favorable ao futuro rei José Bonaparte, Napoleón dáballe instrucións ao 
seu irmán para que estivese o día 1 de xuño en Madrid: «A nación, por medio do 
Consello Supremo de Castela, pídeme un rei. É a vós a quen destino esta coroa 
[...] España non é o que o Reino de Nápoles; trátase de 11 millóns de habitantes, 
máis de 150 millóns de ingresos, sen contar coas inmensas rendas e as posesións 
de todas as Américas […] (e) Estando en Madrid, estades en Francia; Nápoles é 
a fin do mundo […]»1.

O manifesto da Xunta de Goberno do 3 de xuño, xunto cunha chamada 
á pacificación, constitúe xa unha auténtica declaración programática do equipo 
colaboracionista (Azanza, Ceballos, Amorós, etc.). O 6 de xuño Napoleón pecha-
ba a crise dinástica proclamando o seu irmán José, nese momento rei de Nápoles 
e de Sicilia, como rei de España e das Indias. Tamén foi o emperador, a instancia 
de Murat, o que deu as instrucións para reunir o 15 de xuño unhas cortes ou 
asemblea de deputados (denominada ao final Deputación Xeral de Españois) 
en Baiona, formada por 150 membros, que representaba aos tres estamentos, 
coa intención de crear un grupo influente de apoio ao novo rei e de impulsar as 
reformas necesarias para o país.

Por outra banda, D. Pedro Benito Antonio de Quevedo e Quintano, que 
era como realmente se chamaba, foi preconizado bispo de Ourense o 15 de abril 
de 1776; sucedeu no goberno desta diocese a D. Alonso Francos Arango e alcan-
zou o capelo cardinalicio o 19 de novembro de 18162.

1 Cit. en Artola, M., La España de Fernando VII, Madrid, Espasa, 1999, p. 95.

2 Fernández Alonso, B., Crónica de los Obispos de Orense, Ourense, Imp. del «Derecho», 1897, 
pp. 543-561.
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Nacera en Villanueva del Fresno, Badallouce, o 12 de xaneiro de 17363 
no seo dunha familia da pequena nobreza que, ademais de piadosa, gozaba de 
importantes bens materiais, como observan os seus biógrafos e reflicten os estu-
dos e carreiras que proporcionará aos seus cinco fillos. Don Pedro de Quevedo 
comeza a súa formación con estudos de Gramática Latina e Fundamentos de 
Humanidades no colexio da Compañía de Jesús de Badallouce. Aos 11 anos os 
seus pais envíano ao colexio dos Xesuítas de San Bartolomé e Santiago de Gra-
nada, onde estuda seis anos de Filosofía Aristotélica e Teoloxía Eclesiástica e 
obtén o grao de bacharel por esa universidade. Pasou en 1754 a Salamanca, onde 
ingresa no Colexio Maior de Cuenca, e ao ano seguinte, con 19, licenciouse en 
Teoloxía pola Universidad de Ávila.

O seu principal biógrafo, o deán Bedoya, resaltará como «na idade en que 
outros principian os estudos sacros, el tíñaos concluídos»4. Incorporouse a conti-
nuación en labores docentes na Universidad de Salamanca e, dous anos despois, 
en 1757, aos 21 anos de idade, obtivo a coenxía de lectoral en Zamora. En 1760 
gañou a de maxistral na catedral de Salamanca, á cal se reincorporou, doutorouse 
despois, e no seu claustro chegou a alcanzar os cargos de vicechanceler e xuíz de 
estudos. Pasou 19 anos de cóengo e de profesor en Salamanca, con fama de estu-
doso, caritativo, etc. e outras virtudes tales que chegaron aos oídos do rei Carlos 
III, que o propuxo para ocupar a vacante cadeira da diocese de Ourense, non sen 
insistencias varias pola negativa de D. Pedro para aceptar tan alta dignidade.

O 13 de agosto de 1776 entraba humildemente en Ourense ao lombo dunha 
mula e sen máis compañía que o criado que xa o servía en Salamanca. Morreu 
o 28 de marzo de 1818 e, nos 42 anos que durou o seu pontificado, realizou a 
actividade pastoral propia e esperada do seu cargo: distinguiuse pola frecuencia 
e a altura da súa predicación, polo aforro en gastos e a súa fervente caridade cos 
pobres, polas visitas pastorais ás numerosísimas parroquias da diocese (unhas se-
tecentas), estableceu á súa conta unha casa de expósitos, unha escola obradoiro 
para orfas, o Seminario Conciliar de San Fernando no antigo e baleiro colexio de 
Xesuítas, etc. Da consideración que o seu traballo mereceu á xerarquía eclesiásti-
ca dá conta o ofrecemento que por dúas veces lle fixeron para ocupar a apetecible 
cadeira arcebispal de Sevilla; en ambas as dúas ocasións rexeitounas. 

3 O seu principal biógrafo é: Bedoya, J. M., Retrato histórico del Excmo. Sr. Dn. Pedro de Queve-
do y Quintano, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1835. Tamén poden verse: López 
Aydillo, E., El obispo de Orense en la Regencia de 1810, Madrid, Fortanet, 1918; Baralla Salas, 
E., «El obispo Quevedo, perfil humano, político y relixioso», Estudios Extremeños, XXXIII, 2, 
1977, pp. 369-424; Martínez Coello, A., El obispo de Orense D. Pedro de Quevedo y Quintano, 
Ourense, Imp. «La Industrial», 1987.

4 Bedoya, J. M., op. cit., p. 8.
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O que nos interesa máis nestes momentos en que xorden os dous primei-
ros diarios de Galicia, o Diario de Santiago e o Diario de la Coruña, é a súa nota-
bilísima actuación político-social e divulgativa dos principios fundamentais que 
van xustificar a revolución española e a guerra contra o francés, baseados nun 
depurado e contaxioso patriotismo, nunha defensa acérrima do rei Fernando e da 
patria española, e nunha profunda ideoloxía reaccionaria, o que lle faría −entón 
e despois− ser moi coñecido, encomiado, admirado e, tamén, deostado.

Xa antes da carta de renuncia a Baiona (que comentaremos despois), Que-
vedo, nunha epístola5 que manda a Carlos IV para que se suspendan as ordes 
de enviar ás illas de Mallorca e Canarias aos clérigos emigrados franceses (ordes 
que non cumpriu), asinada en data tan temperá como o 19 de maio de 1798, xa 
dicía, entre outras moitas cousas interesantes, que os ministros de Xesucristo 
foron, «e son, o obxecto máis odioso» da Asemblea Nacional primeiro e da con-
vención despois e «agora da república francesa en que reinou e reina o espírito 
dunha insensata filosofía que se declarou contra todo xénero de relixión, e mira 
a verdadeira e soa obra de Deus, a relixión cristiá, como oposta e irreconciliable 
co ben dun Estado». E pregunta despois ao monarca se «por condescendencia 
cos que se honran co símbolo detestable da rebelión, do rexicidio, da irrelixión 
e aínda da apostasía […] mandará saír de España aos que non perderon a súa 
patria, os seus bens e canto podía interesarlles sobre a terra, senón polo seu celo 
pola verdadeira relixión e a fidelidade que deben a Deus e debían ao seu rei».

E o que resulta realmente sorprendente é a predición que a seguir fai o 
bispo do que vai ocorrer ¡dez anos máis tarde! Nada pode estrañarnos da súa acti-
vidade literaria e política a partir de 1808 se xa en maio de 1798 expresaba ao rei 
que: «na primeira ocasión e con calquera pretexto que tome a república francesa 
para invadir a nación, dominala, inspirala das súas máximas absurdas e conducila 
á irrelixión e ao odio ao reinado, se una co exército ou exércitos republicanos, e 
forme as cadeas da dependencia e escravitude co especioso título de liberdade, 
que desterre tamén o verdadeiro culto de Deus […]».

Advirte ao monarca que non quere facer un exercicio de elocuencia nin 
de adornos literarios, senón que se contenta sinxelamente con expor «o que cre 
digno das máis serias reflexións» e, aínda que indica que o trono ten excelentes 
ministros e conselleiros con notables coñecementos e luces nestas e noutras 
materias, insiste en que «un bispo debe soster os dereitos da relixión, e un fiel 
vasalo debe clamar cando lle parece ver o lume que vén incendiar e reducir a 
cinzas o cetro e a coroa». 

5 Carta do bispo Quevedo a Carlos IV do 19 de maio de 1798. En Bedoya, J. M., op. cit.,  
pp. 256-260.
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A observación dos feitos acaecidos en Francia, mais a política expansio-
nista republicana de compoñente xirondino e a influencia directa da ideoloxía 
antirrevolucionaria que emanaba dos sacerdotes franceses exiliados en Ourense 
facían efecto no noso bispo, que temía pola súa relixión, polo seu rei e pola súa 
patria porque, dicía cun indubidable ton de receo, «Pódese contar coa amizade 
da república francesa?». E a continuación empeza a enumerar os −para el− in-
cumprimentos de Bonaparte co Papa en relación aos territorios pontificios e ás 
partidas económicas achegadas pola Igrexa. Logo dá mostras de ter un exacto e 
amplo coñecemento da situación europea e dos cambios relacionados coa in-
fluencia francesa, e do estado de sometemento en que quedaron os habitantes 
de Módena, e os venecianos e xenoveses, os que −pregúntase− «Fixéronse máis 
libres porque se fixeron escravos da gran nación?» (Francia). E logo comenta 
que tamén podería mencionar a Suíza, Nápoles ou Toscana. E insiste: «Pódese 
contar cunha república chea de ambición e de soberbia?». E cando termine a súa 
guerra con Alemaña, a súa amizade con España vaille impedir «estender cara ao 
occidente a súa dominación, e decretar que deben ser os termos da súa república 
o océano e o Mediterráneo?». As ambicións de Napoleón de dominar España, 
polo seu potencial humano e económico, e Portugal, pola súa alianza con In-
glaterra, ponas en coñecemento de Carlos IV e dos seus ministros D. Pedro de 
Quevedo dez anos antes de que se pretenda materializalas.

Con non pouca retranca dille ao rei que «o bispo, señor, non intenta falar 
de política [...] (porque) as súas luces son curtas».

E se se atreve a opinar e a advertilo é porque «as obrigas de bispo e de vasalo, 
o máis fiel e recoñecido de V. M. non lle permite deixar de clamar á V. M. que 
teme que queira, esta república filosófica e apóstata, acabar coa relixión, co 
culto, coa monarquía e co trono de España. Teme (ao seu parecer xustamente) 
que aumenten cada día as súas pretensións […] e que cheguen a un extremo 
en que non poidan xa acceder a elas; entón, minada xa a fe e a fidelidade 
de moitos españois fascinados cos seus escritos […] cun exército tan pouco 
numeroso trasladan a España a liberdade que deron aos outros estados […]. 
Estes temores debería ocultalos?

Despois despídese co protocolo habitual, pedindo ao Señor que garde «a 
católica real persoa de V. M. para ben da Igrexa e do Reino». Datada en Ourense, 
o 19 de maio de 1798, e asinada por Pedro, bispo de Ourense. 

Así pois, a defensa da patria, a relixión e o trono ante a ameaza revolucio-
naria e anexionista francesa, que se farán evidentes en 1808 e que se xenerali-
zarán por practicamente todo o país, empézaas o bispo de Ourense moitos anos 
antes, e manifesta o seu receo e preocupación ao monarca advertíndolle que 
cando se espallen as novas ideas e moitos españois estean de acordo con elas 
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(os futuros afrancesados), a «república filosófica e apóstata», cun exército non 
moi numeroso, pode acabar coa relixión, coa monarquía española e coa indepen-
dencia do propio país, e trasladar a España −di cunha axustada e irónica dobre 
intención− «a liberdade que deron a outros estados».

A popularidade e o prestixio que alcanza o bispo Quevedo fai que, ás veces, 
Carlos IV o utilice como «reservado» conselleiro. Como cando o 6 de outubro 
de 1806 lle consulta sobre a conveniencia −xa que se tiña a convicción da impo-
sibilidade da súa defensa− da emancipación de América en réxime de vasalaxe 
feudal con España, e de establecer cinco vicerreinados hereditarios gobernados 
por membros da familia real. Ademais dunhas interesantes consideracións sobre o 
tema, que agora non veñen ao caso, o que é rechamante é que dous anos antes dos 
acontecementos de maio de 1808 aproveita esta misiva ao monarca para lle dicir, 
nunha digresión que o bispo considera «case forzosa», que hai moitas dificultades 
para defender os dominios de América, pero «Están seguros os de España mes-
mo? Quen deterá […] os que adulan e saúdan xa os seus admiradores como o 
emperador de Occidente?». As pretensións de Napoleón respecto a España, que 
se farán claras e manifestas en 1808, exponllas con meridiana clarividencia o noso 
bispo ao rei con dous anos de antelación, cando di que, unha vez que o emperador 
estea tranquilo pola parte do norte e mediodía de Europa,

non estenderá as súas miras ás columnas de Hércules en Cádiz; e non verá que 
dominando a España, o plus ultra (sic) que lle serve de brasón (América) será 
en todo ou en gran parte o resultado desta conquista? Poderá V. M. confiarse 
sen perigo en prendas de amizade, en tratados ou en seguridades de palabras? 
Polo menos, non esixirá que a España e a Portugal coas súas Américas sexan 
estados confederados ao modo dos do Rhin, e veñan a ser feudais e tributarios 
do seu imperio?

Nun tempo en que ninguén sospeitaba das avesas intencións napoleóni-
cas respecto á dinastía española, xa o bispo Quevedo avisa o monarca de cal é o 
obxectivo final de Bonaparte e ponlle exemplos do que tamén lle pode suceder a 
el. Por iso, a continuación, pregúntase: «E parará aquí? Á augusta familia de Bor-
bón debe sempre asustalo polos seus dereitos o trono de Francia. A ocasión de 
que se valeu para destronar e afastar do trono de Nápoles o augusto irmán de V. 
M. e toda a súa descendencia, que indica? […]. Só o de España poderá subsistir 
coa política, coas forzas e coa preparación necesarias dirixidas por un goberno 
vixiante, atento e solícito de asegurarse o amor dos pobos».

E non só fai unha correcta lectura dos propósitos de Napoleón respecto 
a España, das súas colonias e da súa dinastía real, senón que o insta a que, para 
poder sobrevivir a esta ameaza, se prepare e traballe no desenvolvemento da na-
ción. «O estado secular esixe a maior reforma», di, e aínda que se atreve a indicar 
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algún tema relativo á economía e á facenda conclúe que: «os sabios e xustificados 
ministros de V. M. non dubido que nos achen» (as reformas necesarias). Noutro 
fragmento posterior ratifica quen, na súa opinión, ten a culpa de todo o que está 
ocorrendo, das inseguridades mentais e do acoso á relixión e dos cambios e in-
certezas nas monarquías e territorios establecidos no Antigo Réxime: «[…] Non 
pode dubidarse de que a revolución francesa todo o trastornou e dela proveñen 
en gran parte os males que padecemos»6.

O 24 de maio publicouse na Gaceta de Madrid a convocatoria da reunión 
de Baiona que se celebraría o día 15 de xuño «para tratar alí da felicidade de toda 
España, recoñecer todos os males que o anterior sistema ocasionou, e as reformas 
e remedios máis convenientes», como rezaba o texto. Por razóns ideolóxicas e 
por fidelidade aos Borbóns, pero sobre todo polo masivo levantamento que xa se 
estaba producindo nas provincias, a maior parte dos designados escusaron a súa 
participación e houbo que buscar novos deputados e repartir credenciais aos es-
pañois que estaban en Baiona; reuníronse ao final o día da apertura 65 deputados, 
que alcanzarían a cifra de 91 o 7 de xullo, data da clausura da Asemblea. Segundo 
Sanz Cid7, dos 50 deputados que correspondían ao estamento do clero acudiron 
16, e dos 24 representantes das cidades con voto en Cortes só a metade.

A máis soada destas ausencias foi a do bispo de Ourense, D. Pedro de 
Quevedo, polos razoamentos que expuña na súa renuncia e a publicidade que se 
fixo dela. Pode ser que o noso bispo aceptase ideoloxicamente o corporativismo 
do Antigo Réxime reflectido na organización institucional que proclama o texto de 
Baiona, a confesionalidade católica do Estado e aínda ata o pragmatismo napo-
leónico, pero de ningún xeito os principios liberais e a declaración de dereitos 
individuais, o que suporía unha profunda transformación da organización social 
(superación de privilexios, liberdade persoal, inviolabilidade do domicilio, liber-
dade de imprenta, etc.) nin, por suposto, o cambio de dinastía. 

Na carta8 de renuncia á Asemblea ou Deputación Xeral que se ía reunir 
en Baiona, dirixida á Xunta de Goberno e datada o 29 de maio de 1808, e que 
é contestación á que lle remitiron o día 19 comunicándolle o seu nomeamento, 
o noso bispo empeza xustificando a súa inasistencia en virtude da súa avanzada 
idade (73 anos) e «unha indisposición actual» que lle impide unha viaxe tan lon-

6 Carta do bispo Quevedo a Carlos IV do 6 de outubro de 1806. En Bedoya, J. M., op. cit.,  
pp. 291-301.

7 Sanz Cid, C., La Constitución de Bayona, Madrid, 1922, pp. 70-71.

8 Carta do bispo Quevedo á Xunta de Goberno do 29 de maio de 1808. En Bedoya, J. M., op. cit., 
pp. 304-307.
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ga (naturalmente son escusas, porque dous anos despois, e polo tanto máis vello, 
foi a Cádiz a presidir a rexencia do Reino e a participar nas sesións das Cortes). 
A pesar diso, polo interese da nación e os designios do emperador e rei (de Italia) 
toma a liberdade de facer presente o que «diría e protestaría na Asemblea de 
Baiona, se puidese concorrer a ela».

E ben que o dixo e protestou, porque a importancia fundamental desta 
carta dirixida a D. Sebastián Piñuela, secretario da Xunta de Goberno, é que por 
vez primeira –que eu saiba− se manifestan argumentos e razoamentos de tipo 
patriótico e ideolóxico que se esgrimirán a partir de entón e que se plasmarán 
en moitos escritos e periódicos posteriores (Diario de Santiago e Diario de la 
Coruña, por exemplo) e en moitas das proclamas e manifestacións diversas das 
Xuntas de Defensa que se empezan a crear neses últimos días de maio por todo 
o territorio nacional por impulso dos movementos e levantamentos populares.  
O contido esencial desta é o seguinte:

1)  Nega, xa de entrada, as atribucións legais que poida ter Napoleón para 
influír na política da nación e para propor unha solución «aos males de 
España», porque non ten capacidade xurídica nin política. «Trátase −di− 
de mellorar a sorte da nación e a monarquía: pero […] hai medio aprobado 
e autoridade firme e recoñecida pola nación para isto?».

2)  E quen a ten, que é a familia real española, atópase internada e presa en 
Francia, lonxe dos seus dominios, nun territorio onde os seus parentes («a 
primeira rama», di o bispo −Luís XVI e a súa esposa−) foron eliminados 
pola «violencia dunha revolución insensata e sanguinaria».

3)  Logo cuestiona a validez das renuncias, porque non se fixeron libremente, 
senón forzadas e rodeadas de presións e forzas e sen o consello dos seus 
asesores. Polo tanto, non se fixeron como un común acto hereditario fa-
miliar, senón que «resultan sospeitosas a toda a nación […] e delas pende 
toda a autoridade de que xustamente pode facer uso o emperador e rei» 
e esixirían, para que tivesen validez, que se ratificasen estando os reis e 
infantes que as fixeron libres de toda coacción e temor.

4)  Quevedo propón que os monarcas e a súa familia sexan devoltos a Es-
paña, que se convoquen logo Cortes Xerais e que a nación mesma, «coa 
independencia e soberanía que lle compete, procedese a recoñecer polo 
seu lexítimo rei o que a natureza, o dereito e as circunstancias chamasen 
ao trono español». Levar adiante este plan cubriría de gloria o «modera-
do, xusto, magnánimo, benéfico Napoleón o Grande» (intencionadamente 
eloxia con adxectivos favorables a Bonaparte).

5)  Nótese que nada se di, como fiel vasalo que é, da debilidade e indignidade 
dos Borbóns por aceptar esta trampa e deixar a Napoleón como árbitro dos 
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preitos monárquicos españois. Nin tampouco da submisión para aceptar 
as súas imposicións con actitudes máis ben servís.

6)  Despois, abertamente, tamén por vez primeira, tacha a Napoleón como 
un opresor dos monarcas e da nación española, á que ten escrava pola 
violencia e a forza dun potente exército «que foi admitido como amigo, ou 
por indiscreción e timidez ou seica por unha vil traizón».

7)  E logo pregunta, quen fixo tenente gobernador do Reino o duque de Berg? 
(Murat). Non foi feito o nomeamento en Baiona de Francia por un rei que 
está «en mans −di− de lados imperiosos (é dicir, presionado) pola forza e o 
poder?». E logo segue mostrando de xeito sarcástico a incongruencia «e arti-
ficiosa quimera» de nomear por tenente do seu reino a un xeneral que manda 
un exército que o ameaza «con renunciar inmediatamente a súa coroa?».

8)  Outro argumento que se vai a utilizar despois, no discurso patriótico, é 
a denuncia da xogada de Napoleón co débil rei español, cando insinúa a 
súa sospeita de que «só quixo volver ao trono Carlos IV para quitárllelo 
aos seus fillos?» Termina este parágrafo dicindo que nin en España, nin 
en toda Europa, hai unha persoa sincera que non estea escandalizada por 
estes «actos extraordinarios e sospeitosos, por non dicir máis».

9)  E por se non quedase todo claro, escribe unha especie de conclusión e 
resumo en que afirma que «a nación vese como sen rei, e (claro) non sabe 
a que aterse». As renuncias (volve insistir) dos seus reis e o nomeamen-
to de Murat fixéronse en Francia e polas presións dun Emperador que 
se empeñou (di con indubidable sorna) en facer «feliz a España e darlle 
unha nova dinastía» porque a actual é incapaz de producir príncipes cos 
mesmos talentos que a familia do (e outra sarta de epítetos) «invencible, 
o vitorioso, o lexislador, o filósofo, o grande emperador Napoleón». E a 
todo isto −di− «a Suprema Xunta de Goberno sen liberdade, e o mesmo 
sucédelles aos conselleiros e aos tribunais da corte».

10)  En consecuencia, ante esta situación exclama: «Que confusión! Que caos 
e que manancial de desgrazas para España!». Esta confusión non a pode 
evitar unha asemblea convocada fóra do Reino e cuns membros que non 
teñen liberdade, nin (en expresión moi galega) «aínda non téndoa, crerse 
que a tivesen».

 E por riba, se aos «movementos tumultuosos que poden temerse dentro 
do reino (que xa se estaban producindo) se xuntasen pretensións de prín-
cipes e potencias estrañas, socorros ofrecidos ou solicitados e tropas que 
veñan a combater dentro do seu seo contra os franceses e o partido que os 
siga, que desolación e que escena poderá concibirse máis lamentable?». 
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Por iso, manifesta, esta proposta de Napoleón poderá (á nación) «antes 
que curala, causarlle os maiores desastres».

11)  E termina pedindo que estas reflexións e temores se fagan á Xunta Su-
prema e ao propio emperador, do que espera que, recoñecendo que «non 
pode estar a saúde de España en escravizala, non se empeñe en curala 
encadeándoa, porque non está tola nin furiosa. Establézase primeiro unha 
autoridade lexítima e trátese logo de curala».

12)  Logo segue a despedida coas consideracións de amor á patria, afecto á au-
gusta familia real e respecto a Napoleón. E a data do 29 de maio de 1808.

Esta misiva, que o bispo Quevedo eleva a Napoleón a través da Xunta 
Suprema de Goberno, na que rexeita a legalidade da actuación napoleónica e 
cuestiona as súas pretensións e os medios utilizados, vai provocar un terremoto 
político de grande envergadura nuns momentos en que todo o país se estaba 
levantando en armas, e converterase no factor decisivo, xunto coa súa actividade 
antifrancesa e a súa pertenza á Xunta Superior de Galicia, para a súa elevación 
política posterior ao ser nomeado con gran consenso presidente da rexencia, o 
máis alto cargo neses momentos da política nacional.

O propio conde de Toreno, co que o noso bispo discutiría reiteradamente, 
reflicte a impresión profundísima e duradeira que o escrito do prelado produciu 
en España, o que lle conferiu unha clamorosa popularidade e do que se fixeron 
numerosísimas copias impresas e manuscritas que circulaban por todo o país. 
Textualmente chegará a dicir que 

quen avantaxou a todos en resistencia foi o reverendo bispo de Ourense, don 
Pedro de Quevedo e Quintano. A contestación deste prelado ao chamamento 
de Baiona, obra sinalada de patriotismo, uniu á solidez das razóns un atreve-
mento ata entón descoñecido para Napoleón e para os seus secuaces […]. 
Como no seu contido sentaron as doutrinas máis sas e os argumentos máis 
convincentes a favor dos dereitos da nación e da dinastía reinante, recomenda-
mos moi particularmente a lectura de tan importante documento, do cal a letra 
inserimos en nota á parte […]. Así foi como aquela contestación penetrou moi 
alá en todos os corazóns, causando impresión profundísima e duradeira…9.

A edición e difusión desta carta foi inmediata e xeral, como se pode apre-
ciar no Diario de Santiago que, no número 4, do 6 de xuño de 1808, fala das 
novas que chegaron de Ourense o día 3 e de que «los estrechos límites de este 

9 Toreno, Conde de, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, cit. por Martínez 
Coello, A., op. cit., p. 60, nota 4.
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diario no nos permiten por ahora […] dar un extracto de la admirable respuesta 
que el Ilmo. prelado dió a la Junta Gubernativa de Madrid, en la que se excusa 
para no asistir a la Junta de Baiona: es una carta digna de los Atanasios y Cri-
sóstomos: se está imprimiendo a toda prisa en la casa de Aguayo»10. 

Da importancia e divulgación −mesmo internacional− desta carta dá con-
ta tamén o Diario de la Coruña o 12 de xullo de 1808 ao inserir a noticia de que 
dúas «Gazetas inglesas, el Staar, o Estrella, (sic) y el Correo de Londres (sic), am-
bas con fecha 30 de junio» publicaban literalmente o texto do bispo de Ouren-
se11. E o mesmo indica a nota de correccións duns irrelevantes erros que poucos 
días despois, o 24 dese mes, se facía doutra misiva asinada o día 20 (nótese a 
proximidade das datas) polo bispo e mandada publicar «por orden del Reyno»  
(a Xunta Suprema da Coruña)12. 

Esta nova carta13, de tons e argumentos patrióticos e antinapoleónicos, é 
a que lle dirixe o bispo de Ourense o 20 de xullo de 1808 ao Supremo Consello 
de Castela, na que contesta á que recibira do seu secretario, D. Bartolomeu Mu-
ñoz, asinada o 11 de xuño, na que o informaba do nomeamento que Napoleón 
fixera do seu irmán José, rei de Nápoles, como rei de España e das Indias o día 
6 de xuño, e inseríase a xustificación deste en que era necesario terminar xa o 
interregno en que estaba sumido o país. Tamén se encargaba que se publicase a 
devandita proclamación de forma axeitada.

O noso bispo non vai deixar pasar a ocasión para dicirlles ao emperador, 
ás máis altas institucións españolas e ao pobo en xeral, pois divulgarase tamén 
escrita por todo o país, como a de Baiona, que todo o que se está a facer «carece 
de fundamento e de solidez, polo que non poderá xamais subsistir». Lembra que 
os inconvenientes desta tentativa xa os presentou na carta que enviou á Xunta de 
Goberno na que renuncia á súa asistencia ao congreso de Baiona, «e como esta 
se imprimiu sen noticia miña […] non é necesario, ao facela tan pública, repetila 
aquí». Pero non só os repite, senón que os amplía. De entrada xa di que todo o 
que se acordou e aprobou en Baiona é nulo «pola falta de liberdade dos dous 
reis», pola violencia usada para provocar as renuncias ao trono e «polo ningún 
concurso da nación, a máis interesada en actos desta natureza».

10 Diario de Santiago, n.º 4, do 6/VI/1808, p. 3.

11 Diario de la Coruña, n.º 21, do 12/VII/1808, p. 4.

12 Diario de la Coruña, n.º 34, do 24/VII/1808, p. 4.

13 Carta do bispo Quevedo ao Supremo Consello de Castela do 20 de xullo de 1808. En Bedoya, 
J. M., op. cit., pp. 308-313.
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E logo volve dicir a Napoleón como se deben facer as cousas para que te-
ñan validez e sexan asumidas polo pobo español. A solución é que volvan os reis e 
a familia real «para que libres en España e en cortes xerais dos seus reinos fixesen 
o que lles parecese e a nación deliberase, e tivese polo seu rei lexítimo a quen nas 
circunstancias a natureza e o dereito chamasen ao trono español».

Se non se fai así o bispo prognostica unha guerra «funestísima» de incal-
culables consecuencias, e os seus temores xa se empezaron a verificar coa alarma 
de case todas as provincias, e «a nación enteira (está) xustamente indignada polo 
que se fixo cos seus reis e infantes e polo que se proxectaba contra ela, (e) non é 
xa unha nación aliada e amiga do goberno francés, que compra a paz e a aparente 
amizade co diñeiro […] (senón que) é unha nación armada e inimiga declarada».

E toda a súa vea patriótica sae en termos categóricos cando lle di a Napo-
león que o que non conseguiu cunha «política fraudulenta» non o intente coa forza 
porque, ameaza o bispo, «a España sería o túmulo de case todos os conquistadores 
e quizais do propio Napoleón: e non poderá este, aínda sobrevivindo, dominar es-
pañol ningún, e quedarán todos sepultados antes entre as ruínas da súa patria».

Napoleón debía estar asombrado polo atrevemento, pola insubmisión e 
polo fervor patriótico deste bispo de afastada e pequena diocese ao que sen dúbi-
da non debía dar moita importancia.

Outro argumento que discute é ese suposto baleiro de poder ou «inte-
rregno imaxinario» −chámalle o prelado− que alega Napoleón para xustificar o 
cambio dinástico; porque cando Fernando VII pasou a Baiona «pensando atopar 
un protector e amigo verdadeiro no emperador Napoleón, estaba recoñecido por 
toda España polo seu lexítimo monarca». E se o Consello de Castela e a Suprema 
Xunta de Goberno tiñan autoridade era porque emanaba do poder de Fernando 
VII. «Quen pois fixo cesar este reinado? El subsiste sen dúbida contra todas as 
actas de Baiona e de Burdeos». E a forza e as «argucias» do emperador e dos 
conselleiros de Carlos IV «non poden facelas lexítimas, e a España míraas con 
horror». Polo tanto, non é «o interregno o que se debe facer cesar». O que esixen á 
xustiza, a boa fe e a magnanimidade de Napoleón «é que faga cesar a opresión e o 
estado infeliz en que puxo a Fernando VII, que lle restitúa o seu reino, que o ama 
e está armado e resolto a soster a súa causa, empeñados todos os seus vasalos en 
sacrificaren por ela os máis preciosos intereses e derramaren todo o seu sangue».

O número 1 de El Patriota Compostelano do 16 de xullo de 1809 recollería 
axustadamente esta idea cando di sen paliativos que «Quando peligra la Patria no 
hay medios que no deban usarse para su libertad»14.

14 El Patriota Compostelano, n.º 1, do 16/VII/1808, p. 3.
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Logo adula a Napoleón por se cambiase de opinión e fixese caso ás súas 
observacións, porque é «propio dun sabio mudar de consello recoñecido o erro». 
E nunha formulación que logo seguirá a historiografía nacionalista ao longo do 
século xix, D. Pedro de Quevedo argumenta que Carlos IV, como calquera rei, 
non ten máis dereito ao trono español que o da herdanza e a transmisión pola súa 
descendencia, e non pode renunciar e traspasar a coroa de España a Napoleón 
privando deses dereitos, non só aos seus fillos, senón aos seus irmáns e a outros 
membros da familia real. Aínda que esta renuncia fose voluntaria, que non o é, 
non tería valor. Polo que de nada serve que Napoleón, pola súa vez, renuncie 
aos seus dereitos a favor do seu irmán José, porque «é indubidable que ningún 
tivo xamais, nin ten, a coroa de España. Só podería e pode ter os da forza», que 
é a que usou para lograr as renuncias de Carlos IV e Fernando VII coa «entrada 
de máis de cen mil homes no reino, pola ocupación de prazas fronteirizas e pola 
astucia e circunvención». Textualmente dirá:

Nas propias renuncias e na carta do Sr. rei D. Carlos IV como na exhortación 
dos infantes áchanse probas incontrastables da violencia. Carlos IV confesa 
que se viu como sorprendido e receoso dos designios hostís do emperador 
Napoleón cando as súas tropas se dirixiron cara á corte, […] (e) dille ao seu 
fillo, o Sr. D. Fernando VII, que non podía xa ser rei de España, porque as 
tropas francesas a ocupaban, e díxolle o gran Napoleón que non o recoñecería 
xamais por rei de España: e exhórtase aos españois a que se suxeiten á vontade 
do emperador para escusar o sangue que se derramaría doutra sorte, e pola 
dificultade de resistirse. O amor dos seus vasalos e o desexo de evitar os seus 
males move ás renuncias, e é toda a causa delas. Pero os males que se temen, 
de onde poden vir senón da forza armada de Napoleón en España, e do seu 
empeño en pór a coroa nas tempas do seu irmán, rei de Nápoles […]?

Para que se entenda mellor o atropelo político e xurídico que, en opinión 
do bispo, se ía cometer cos Borbóns españois pon logo como exemplo a mesmí-
sima dinastía bonapartista e a nación veciña. Se un herdeiro do Imperio, pola 
súa propia vontade («sen a autoridade ou consentimento da nación francesa», 
advirte), renunciase á coroa imperial nun príncipe doutra casa ou «noutra persoa 
estraña», «a Francia debería recoñecelo e someterse a el?». A Quevedo parécelle 
evidente que as pretensións de Napoleón «á coroa de España e a renuncia de tales 
dereitos no seu irmán non é senón unha clarísima usurpación violenta dos xustos 
e lexítimos dereitos dos verdadeiros herdeiros». Se isto puidese ser así «non habe-
ría outra constitución que a vontade dos sucesores, porque cada emperador e cada 
rei podería, por renuncia ou testamento, pasar a coroa a quen quixese, e non sería 
hereditaria senón electiva». Exposto o problema nestes termos «a España, poden-
do resistir unha dominación inxusta, debendo ser fiel aos seus reis, xurándolle a 
Fernando VII, príncipe de Asturias, herdeiro da coroa, e recoñecéndoo despois 
polo seu lexítimo rei, abandonaríao agora para compracer o emperador Napoleón? 
[...] e deberíase xulgar feliz porque este lle dese por rei un irmán seu [...]?».
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Termina a carta D. Pedro de Quevedo cos arrestos suficientes, non só 
para aconsellar ao Supremo Consello de Castela que faga presente todo o dito 
anteriormente ao emperador Napoleón e ao seu irmán José, senón tamén para 
ameazar o mesmísimo Napoleón advertíndolle que todas as cousas teñen un 
final e o seu pode ser España. «Un emperador invencible e afortunado ata agora 
pode achegarse a un termo infelicísimo e inesperado». Napoleón debía estar moi 
sorprendido de que, nos momentos máis gloriosos do seu poder e influencia, un 
bispo español de modesta diocese pero de recio carácter patriótico e formación 
máis que notable lle adiantase o principio das súas dificultades e a súa non moi 
afastada derrota. Para que iso non ocorra, o bispo, con gran dose de valor e non 
pouca desenvoltura, dille que «dea antes a paz á España, (e) se contente cos 
loureiros que o adornan», porque ten un inimigo moi poderoso e invencible que 
pode acabar con el usando a España como instrumento, porque «o único Señor, 
o que puxo termos ao mar, e obriga as súas soberbias ondas a que se suxeiten e 
desfagan na praia e cedan ás areas, non o porá as vitorias e conquistas de Napo-
león? Non podería ser a España o escollo que causase o seu naufraxio?».

E remata cunha sentenza latina referida tamén ao mar pero de aplicación 
ao que lle pode ocorrer ao emperador se se empeña en seguir adiante cos seus 
plans respecto de España. Dille: Husque huc venies et non procedes amplius, hic 
confringes tumentes fluctus tuos. Que quere dicir: ata aquí virás e non avanzarás 
máis, aquí romperás as túas soberbias ondas.

Esta carta, xunto coa que escribira a Carlos IV en 1796 onde lle predicía 
os designios de Napoleón sobre España, vendíanse por todo o país ao prezo dun 
real. En Santiago na libraría de Rey Romero15. 

Tal foi a incidencia destes escritos, e especialmente a carta-renuncia á 
Asemblea de Baiona, que o propio Cabarrús, naquel momento ministro de José 
Bonaparte, viuse na obriga de escribirlle o 8 de setembro para contrarrestar os 
argumentos do bispo, intentar convencelo da bondade do plan napoleónico e 
divulgar, polos mesmos medios, as vantaxes das reformas e do cambio de dinas-
tía. Ambas as dúas cartas son como o anverso e o reverso dunha mesma moeda:  
a sociedade dirixente española dividida entre unha actitude reformista que pa-
saba polo cambio dinástico e outra defensora do absolutismo borbónico e o statu 
quo institucional, e a través de ambas as caras albíscanse as posicións antagóni-
cas do pensamento reaccionario e patriótico por unha banda, e do liberal e afran-
cesado por outra. Quizais as «dúas tristemente famosas Españas» que xearon o 
corazón dos españois repetidas veces teñen, non sei se o seu nacemento pero, 
seguramente, a súa primeira expresión nestas dúas epístolas.

15 Diario de Santiago, n.º 90, do 31/VIII/1808, p. 4.
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Nesta carta ao bispo de Ourense, que coincide con outra enviada nesas 
datas a Jovellanos e que está recollida por Sánchez Agesta16, o propio Conde de 
Cabarrús resume o seu pensamento ao dicir que «se trata hoxe de optar entre a 
guerra ou a paz. Entre a conquista ou a constitución. Entre as Indias ou España, 
pois quero supor que as primeiras se perdan. Entre un príncipe sagaz, ilustrado, 
xusto e bo, ou a anarquía». E propón ao noso bispo Quevedo que por Deus, a 
relixión, a patria e a humanidade «tome da súa conta, tome logo estes sacros in-
tereses (…)», que a súa voz «resoe por todas partes, e a oian os pobos». E cunha 
declaración de confianza cara a José Bonaparte e unha cortés despedida termina 
a carta, datada en Vitoria o 8 de setembro de 180817.

Non sabemos se o bispo lle respondeu, pero si podemos aventurar que foi 
Quevedo, coa súa actitude −primeiro respecto de Baiona e logo, máis tarde, durante 
as Cortes de Cádiz− e os seus escritos, un dos primeiros defensores do pensamen-
to realista e antiliberal e divulgador principal do patriotismo nacionalista español. 
Está xa suficientemente estudada a procedencia e difusión da ideoloxía liberal en 
España en xeral, e en Galicia en particular, e tamén sabemos agora que a ideoloxía 
antirrevolucionaria e reaccionaria procede tamén do mesmo país: Francia.

No caso do bispo de Ourense, D. Pedro de Quevedo, a súa ideoloxía e 
actitude respecto do que puidese provir da nación veciña estaba profundamente 
mediatizada polas informacións, opinións e escritos dos numerosos clérigos fran-
ceses que, fuxindo da revolución ou deportados por se negar a xurar a Constitu-
ción Civil do clero (12 de xullo de 1790), van atopar asilo e refuxio nesta diocese 
galega e van ser recibidos como hóspedes honorabilísimos que personifican a 
persecución á doutrina de Xesucristo por parte dos peores e máis malvados mem-
bros da especie humana: «os franceses republicanos, ateístas e rexicidas»18. Polo 
menos 328 clérigos procedentes das dioceses do oeste de Francia (dende Bre-
taña ata Baiona), as zonas más antirrevolucionarias (a Vandée e a Chouannerie 
bretona), habitaron en Ourense entre 1792 e 1801, ano da firma do concordato 
entre Napoleón e Pío VII19. O máis famoso de todos eles foi Alexandre François 
de Louriziéres Thémines, ex-bispo de Blois, que foi expulsado da súa sé en 1791, 

16 Sánchez Agesta, L., Historia del Constitucionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 1978, pp. 65-66.

17 Carta de Cabarrús ao bispo Quevedo do 8 de setembro de 1808. En Bedoya, J. M., op. cit., 
pp. 314-319.

18 Juana, J. de, «La influencia de los clérigos refractarios franceses en el nacimiento del pensa-
miento reaccionario español. El caso de Galicia y el obispo Quevedo», Boletín Auriense, XXIV, 
1994, pp. 253-275.

19 Juana, J. de, «Clérigos franceses emigrados a Galicia durante la Revolución francesa», en Cues-
tións de Historia Galega. VIII Xornadas de Historia de Galicia, Ourense, Deputación Provincial, 
1995, pp. 7-57.
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chega a Ourense en 1793 e vive no palacio episcopal ourensán ata 1806, ano en 
que, pola inquietude que provocaban as súas pastorais e escritos reaccionarios, é 
recluído no convento do Bon Xesús da Limia (Trandeiras) ata 1808 cando, apro-
veitando a conxuntura bélica, o bispo Quevedo consegue da Xunta do Reino de 
Galicia (da que é membro) que sexa liberado. Morreu en 1829 logo de provocar 
un cisma na Igrexa coa creación da Petit Eglise, movemento reaccionario de sa-
cerdotes sen apenas fieis nas súas filas20.

Non é de estrañar que con estes antecedentes vitais e ideolóxicos, co co-
ñecemento de primeira man dos horrores e das negativas transformacións que 
para a Igrexa se produciron en Francia, mais as descaradas intencións de Na-
poleón de cambiar a dinastía española como paso fundamental para alcanzar o 
seu obxectivo de imperio occidental e pechar o bloqueo a Inglaterra coa toma de 
Portugal, o bispo Quevedo se transforme en 1808 nun dos elementos máis sobre-
salientes dos defensores de «Deus, a patria e o rei», e, consecuentemente, non 
acudise á chamada de Baiona. O importante non foi iso, porque outros moitos 
fixeron coma el. A importancia radica en que foi o primeiro que a través da súa 
famosa carta de renuncia expuxo os argumentos e razóns (ampla e rapidamente 
difundidos) que serán despois esgrimidos polo movemento patriótico antifran-
cés, tanto do reaccionario como do liberal21. 

Un dos exemplos máis claros da súa influencia e difusión, e xa remato, van 
ser os dous diarios bicentenarios decanos da prensa galega que conmemoramos. 
O día seguinte de saír do prelo o Diario de Santiago, o 2 de xuño de 1808, xa 
coñece a carta de renuncia a Baiona do bispo ourensán, porque dirá −practica-
mente nos mesmos termos que Quevedo− que a Xunta Gobernativa desa cidade 
abriu unha subscrición «para la defensa de la Religión, de la Patria, del honor y 
nombre Español»22. O Diario de la Coruña inclúe unha nota o día 24 de xullo que 
di que a Xunta Suprema de Galicia («o Reyno», di o periódico) mandou publicar 
a carta do Ilmo. Sr. bispo de Ourense na que respondía á que foi remitida por 
parte do secretario do Consello, D. Bartolomé Muñoz, e onde lle notificaba a 
designación de José Bonaparte como rei de España23.

20 Juana, J. de, «Mgr. Thémines, évêque de Blois, réfugié à Ourense pendant la Révolution», en 
Galice-Bretagne Amerique Latine. Melanges offerts a Bernard Le Gonidec, Univ. de Rennes 2, 
2000, pp. 105-116.

21 Unha visión xeral da época en Galicia: Barreiro Fernández, X. R., «La crisis política (1780-1833)», 
pp. 83-102, en: Juana, J. de e Prada, J., Historia Contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, 2005. 

22 Diario de Santiago, n.º 2, 2/VI/1808, p. 1. Sae o 1 de xuño, xusto un día despois do levantamento 
de Santiago e dous despois do da Coruña.

23 Diario de la Coruña, n.º 34, 24/VII/1808, p. 4. No número correspondente ao 17/VII/1808 di 
que o periódico empezou o 22 de xuño, que a subscrición mensual vale 10 reais e que se fai na 
libraría de D. Manuel Soto. Imprimíase na imprenta de D. Francisco Cándido Pérez.
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GAZETA DE LA CORUÑA

Gazeta de la Coruña 1 28.01.1809

Gazeta de la Coruña 5 12.02.1809

DIARIO DE LA CORUÑA

Diario de la Coruña 9 30.06.1808

Diario de la Coruña 10 01.07.1808

Diario de la Coruña 11 02.07.1808

Diario de la Coruña 12 03.07.1808

Diario de la Coruña 13 04.07.1808

Diario de la Coruña 23 14.07.1808

Diario de la Coruña 24 15.07.1808

Diario de la Coruña 25 16.07.1808

Diario de la Coruña 26 17.07.1808

Diario de la Coruña 27 18.07.1808

Diario de la Coruña 28 19.07.1808

Diario de la Coruña 29 20.07.1808

Diario de la Coruña 30 21.07.1808

Diario de la Coruña 31 22.07.1808

Diario de la Coruña 32 23.07.1808

Diario de la Coruña 34 25.07.1808

Diario de la Coruña 35 26.07.1808

Diario de la Coruña 36 27.07.1808

Diario de la Coruña 37 28.07.1808

Diario de la Coruña 38 29.07.1808

GAZETA DE LA CORUÑA 

Gazeta de la Coruña  1 28.01.1809 1-8 8

Gazeta de la Coruña 2 01.02.1809 9-16 8

Gazeta de la Coruña 3 04.02.1809 17-24 8

Gazeta de la Coruña 4 08.02.1809 25-32 8

Gazeta de la Coruña 5 12.02.1809 33-40 8

GAZETA DE LA CORUÑA 

Gazeta de la Coruña  10 23.03.1809 101-116 16

Xornal  N.º Data

Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

BIBLIOTECA nACIOnAL DE GALICIA

ARQUIVO DO REInO DE GALICIA

PROPIEDADE DE AnDRés PAsCUAL
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Xornal  N.º Data

Diario de la Coruña 39 30.07.1808

Diario de la Coruña 44 04.08.1808

Diario de la Coruña 45 05.08.1808

Diario de la Coruña 46 06.08.1808

Diario de la Coruña 47 07.08.1808

Diario de la Coruña 48 08.08.1808

Diario de la Coruña 48 [sic] 09.08.1808

Diario de la Coruña 49 10.08.1808

Diario de la Coruña 50 11.08.1808

Diario de la Coruña 51 12.08.1808

Diario de la Coruña 52 13.08.1808

Diario de la Coruña 53 14.08.1808

Diario de la Coruña 58 19.08.1808

Diario de la Coruña 59 20.08.1808

Diario de la Coruña 60 21.08.1808

Diario de la Coruña 61 22.08.1808

Diario de la Coruña 62 23.08.1808

Diario de la Coruña 65 [sic] 24.08.1808

Diario de la Coruña 64 25.08.1808

Diario de la Coruña 65 [sic] 26.08.1808

Diario de la Coruña 66 27.08.1808

Diario de la Coruña 67 28.08.1808

Diario de la Coruña 68 29.08.1808

Diario de la Coruña 69 30.08.1808

Diario de la Coruña 70 31.08.1808

Diario de la Coruña 71 01.09.1808

Diario de la Coruña 72 02.09.1808

Diario de la Coruña 73 03.09.1808

Diario de la Coruña 74 04.09.1808

Diario de la Coruña 75 05.09.1808

Diario de la Coruña 76 06.09.1808

Diario de la Coruña 77 07.09.1808

Diario de la Coruña 80 10.09.1808

Diario de la Coruña 81 11.09.1808

Diario de la Coruña 82 12.09.1808

Diario de la Coruña 83 13.09.1808

Diario de la Coruña 84 14.09.1808

Diario de la Coruña 86 16.09.1808

Diario de la Coruña 92 22.09.1808

Diario de la Coruña 93 23.09.1808

Diario de la Coruña 94 24.09.1808

Diario de la Coruña 96 25.09.1808

Diario de la Coruña 97 26.09.1808

Diario de la Coruña 98 27.09.1808

Diario de la Coruña 99 29.09.1808

Diario de la Coruña 100 30.09.1808

Diario de la Coruña 101 01.10.1808
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Xornal  N.º Data

Diario de la Coruña 103 03.10.1808

Diario de la Coruña 104 04.10.1808

Diario de la Coruña 105 05.10.1808

Diario de la Coruña 106 06.10.1808

Diario de la Coruña 108 08.10.1808

Diario de la Coruña 109 09.10.1808

Diario de la Coruña 110 10.10.1808

Diario de la Coruña 111 11.10.1808

Diario de la Coruña 112 12.10.1808

Diario de la Coruña 113  13.10.1808

Diario de la Coruña 114 14.10.1808

Diario de la Coruña 115 15.10.1808

Diario de la Coruña 116 16.10.1808

Diario de la Coruña 117 17.10.1808

Diario de la Coruña 118 18.10.1808

Diario de la Coruña 119 19.10.1808

Diario de la Coruña 120 20.10.1808

Diario de la Coruña 121 21.10.1808

Diario de la Coruña 122 22.10.1808

Diario de la Coruña 123 23.10.1808

Diario de la Coruña 124 24.10.1808

Diario de la Coruña 125 25.10.1808

Diario de la Coruña 126 26.10.1808

Diario de la Coruña 127 27.10.1808

Diario de la Coruña 128 28.10.1808

Diario de la Coruña 129 29.10.1808

Diario de la Coruña 131 31.10.1808

Diario de la Coruña 132 01.11.1808

Diario de la Coruña 134 03.11.1808

Diario de la Coruña 135 04.11.1808

Diario de la Coruña 136 05.11.1808

Diario de la Coruña 138 07.11.1808

Diario de la Coruña 139 08.11.1808

Diario de la Coruña 140 09.11.1808

Diario de la Coruña 141 10.11.1808

Diario de la Coruña 143 13.11.1808

Diario de la Coruña 144 14.11.1808

Diario de la Coruña 145 15.11.1808

Diario de la Coruña 149 16.11.1808

Diario de la Coruña 150 17.11.1808

Diario de la Coruña 151 18.11.1808

Diario de la Coruña 152 19.11.1808

Diario de la Coruña 153 20.11.1808

Diario de la Coruña 154 21.11.1808

Diario de la Coruña 155 22.11.1808

Diario de la Coruña 156 23.11.1808
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GAZETA DE LA CORUÑA

Gazeta de la Coruña 30 01.10.1808 303-314 12

Gazeta de la Coruña  Suplemento á Gazeta de la Coruña do 1 de outubro de 1808  4

Gazeta de la Coruña 32 08.10.1808 327-338 12

Gazeta de la Coruña 33 12.10.1808 339-350 12

Gazeta de la Coruña 34 15.10.1808 351-362 12

Gazeta de la Coruña 35 19.10.1808 363-374 12

Gazeta de la Coruña 38 29.10.1808 399-410 12

Gazeta de la Coruña 39 02.11.1808 411-422 12

Gazeta de la Coruña 40 05.11.1808 423-434 12

Gazeta de la Coruña 42 12.11.1808 447-459 13

Gazeta de la Coruña 44 19.11.1808 475-486 12

Gazeta de la Coruña 45 23.11.1808 487-498 12

Gazeta de la Coruña 46 26.11.1808 499-510 12

Gazeta de la Coruña 47 30.11.1808 511-522 12

Gazeta de la Coruña 48 03.12.1808 523-534 12

Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

HEMEROTECA MUnICIPAL DE MADRID

GAZETA DE LA CORUÑA

Gazeta de la Coruña  06.08.1808 111-122 12

Gazeta de la Coruña 2 01.02.1809 9-16 8

Gazeta de la Coruña 4 08.02.1809 25-32 8

DIARIO DE LA CORUÑA

Diario de la Coruña 1 22.06.1808 1-4 4

Diario de la Coruña 2 23.06.1808 5-8 4

Diario de la Coruña 3 24.06.1808 9-12 4

Diario de la Coruña 4 25.06.1808 13-16 4

Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

MUsEO sAnTIAGO REY FERnÁnDEZ-LATORRE

MUsEO DE POnTEVEDRA
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Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

DIARIO DE LA CORUÑA

Diario de la Coruña 16 07.07.1808 61-64 4

Diario de la Coruña 17 08.07.1808 65-68 4

Diario de la Coruña 18 09.07.1808 69-72 4

Diario de la Coruña 19 10.07.1808 73-76 4

Diario de la Coruña 20 11.07.1808 77-80 4

Diario de la Coruña 21 12.07.1808 81-84 4

Diario de la Coruña 22 13.07.1808 85, 86, 87 e 68  4

Diario de la Coruña 23 14.07.1808 89-92 4

Diario de la Coruña 24 15.07.1808 93-96 4

Diario de la Coruña 25 16.07.1808 97-100 4

Diario de la Coruña 26 17.07.1808 101-104 4

Diario de la Coruña                  De orden del Reyno. Suplemento sen numeración 

Diario de la Coruña 27 18.07.1808 105-108 4

Diario de la Coruña 28 19.07.1808 109-112 4

Diario de la Coruña 29 20.07.1808 113-116 4

Diario de la Coruña 30 21.07.1808 117-120 4

Diario de la Coruña 31 22.07.1808 121-124 4

Diario de la Coruña 32 23.07.1808 125-128 4

Diario de la Coruña 33 24.07.1808 129-132 4

Diario de la Coruña 34 25.07.1808 133-136 4

Diario de la Coruña 35 26.07.1808 137-140 4

Diario de la Coruña 36 27.07.1808 141-144 4

Diario de la Coruña 37 28.07.1808 145, 146, 147 e 248  4

Diario de la Coruña 38 29.07.1808 149-152 4

Diario de la Coruña 39 30.07.1808 153-156 4

Diario de la Coruña 40 31.07.1808 157-160 4

Diario de la Coruña 41 01.08.1808 161-164 4

Diario de la Coruña 42 02.08.1808 165-168 4

Diario de la Coruña 43 03.08.1808 169-172 4

Diario de la Coruña 44 04.08.1808 173-176 4

Diario de la Coruña 45 05.08.1808 177-180 4

Diario de la Coruña 46 06.08.1808 181-184 4

Diario de la Coruña 47 07.08.1808 185-188 4

Diario de la Coruña 48 08.08.1808 189-192 4

Diario de la Coruña 48 09.08.1808 193-196 4

Diario de la Coruña 49 10.08.1808 197-200 4

Diario de la Coruña 50 11.08.1808 201-204 4

Diario de la Coruña 51 12.08.1808 205-208 4

Diario de la Coruña 52 13.08.1808 209-212 4

Diario de la Coruña 53 14.08.1808 213-216 4

Diario de la Coruña 54 15.08.1808 217-220 4

Diario de la Coruña 55 16.08.1808 221-224 4

REAL ACADEMIA GALEGA
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Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

Diario de la Coruña 56 17.08.1808 225-228 4
Diario de la Coruña 57 18.08.1808 229-232 4
Diario de la Coruña 58 19.08.1808 233-236 4
Diario de la Coruña 59 20.08.1808 237-240 4
Diario de la Coruña 60 21.08.1808 241-244 4
Diario de la Coruña 61 22.08.1808 245-248 4
Diario de la Coruña 62 23.08.1808 249-252 4
Diario de la Coruña 65 24.08.1808 253-256 4
Diario de la Coruña 65 26.08.1808 261-264  4
Diario de la Coruña 66 27.08.1808 267 e 268  2
Diario de la Coruña 67 28.08.1808 269-272 4
Diario de la Coruña 68 29.08.1808 273-276 4
Diario de la Coruña 69 30.08.1808 277-280 4
Diario de la Coruña 70 31.08.1808 281-284 4
Diario de la Coruña 71 01.09.1808 285-288 4
Diario de la Coruña 72 02.09.1808 289-292 4
Diario de la Coruña 73 03.09.1808 293-296 4
Diario de la Coruña 74 04.09.1808 297-300 4
Diario de la Coruña 75 05.09.1808 301-304 4
Diario de la Coruña 76 06.09.1808 305-308 4
Diario de la Coruña 77 07.09.1808 309-312 4
Diario de la Coruña 78 08.09.1808 313-316 4
Diario de la Coruña 79 09.09.1808 317-320 4
Diario de la Coruña    Diario extraordinario do 9 de setembro de 1808 (unha páxina sen numerar)
Diario de la Coruña 80 10.09.1808 321-324 4
Diario de la Coruña 81 11.09.1808 325-328 4
Diario de la Coruña 82 12.09.1808 329-332 4
Diario de la Coruña 83 13.09.1808 333-336 4
Diario de la Coruña 84 14.09.1808 337-340 4
Diario de la Coruña 85 15.09.1808 341-344 4
Diario de la Coruña 86 16.09.1808 345-348 4
Diario de la Coruña 87 17.09.1808 349-352 4
Diario de la Coruña 88 18.09.1808 353-356 4
Diario de la Coruña 89 19.09.1808 357-360 4
Diario de la Coruña 90 20.09.1808 361-364 4
Diario de la Coruña 91 21.09.1808 365-368 4
Diario de la Coruña 92 22.09.1808 369-372 4
Diario de la Coruña 93 23.09.1808 373-376 4
Diario de la Coruña 94 24.09.1808 377-380 4
Diario de la Coruña 96 25.09.1808 381-384 4
Diario de la Coruña 97 26.09.1808 385-388 4
Diario de la Coruña 98 27.09.1808 389-392 4
Diario de la Coruña 99  28.09.1808 393-396 4
Diario de la Coruña 99 29.09.1808 397, 398, 399 e 399 4
Diario de la Coruña 100 30.09.1808 401-404 4
Diario de la Coruña 101 01.10.1808 405-408 4
Diario de la Coruña 102 02.10.1808 ¿?-¿?-411-¿? 4
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Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

Diario de la Coruña 103 03.10.1808 409-412 4

Diario de la Coruña 104 04.10.1808 413-416 4

Diario de la Coruña 105 05.10.1808 417-420 4

Diario de la Coruña 106 06.10.1808 421-424 4

Diario de la Coruña 107 07.10.1808 425-428 4

Diario de la Coruña 108 08.10.1808 429-432 4

Diario de la Coruña 109 09.10.1808 433-436 4

Diario de la Coruña 110 10.10.1808 437-440 4

Diario de la Coruña 111 11.10.1808 411, 412, 455 e 444  4

Diario de la Coruña 112 12.10.1808 415-418 4

Diario de la Coruña 113 13.10.1808 419-422 4

Diario de la Coruña 114 14.10.1808 457-460 4

Diario de la Coruña 115 15.10.1808 461-464 4

Diario de la Coruña 116 16.10.1808 465-468 4

Diario de la Coruña 117 17.10.1808 469-472 4

Diario de la Coruña 118 18.10.1808 473-476 4

Diario de la Coruña 119 19.10.1808 477-480 4

Diario de la Coruña 120 20.10.1808 481-484 4

Diario de la Coruña 121 21.10.1808 485-488 4

Diario de la Coruña 122 22.10.1808 489-492 4

Diario de la Coruña 123 23.10.1808 493-496 4

Diario de la Coruña 124 24.10.1808 493-496  4

Diario de la Coruña 125 25.10.1808 497-500 4

Diario de la Coruña 126 26.10.1808 501-504 4

Diario de la Coruña 127 27.10.1808 505-508 4

Diario de la Coruña 128 28.10.1808 509-512 4

Diario de la Coruña 129 29.10.1808 513-516 4

Diario de la Coruña 130 30.10.1808 517-520 4

Diario de la Coruña 132 01.11.1808 525-528 4

Diario de la Coruña 133 02.11.1808 529-532 4

Diario de la Coruña 134 03.11.1808 533-536 4

Diario de la Coruña 135 04.11.1808 537-540 4

Diario de la Coruña 136 05.11.1808 541-544 4

Diario de la Coruña 137 06.11.1808 545-548 4

Diario de la Coruña 138 07.11.1808 549-552 4

Diario de la Coruña 139 08.11.1808 553-556 4

Diario de la Coruña 140 09.11.1808 557-560 4

Diario de la Coruña 141 10.11.1808 561-564 4

Diario de la Coruña 141 11.11.1808 565-568 4

Diario de la Coruña 142 12.11.1808 569-572 4

Diario de la Coruña 143 13.11.1808 573-576 4

Diario de la Coruña 144 14.11.1808 577-580 4

Diario de la Coruña 145 15.11.1808 581-584 4

Diario de la Coruña 149 16.11.1808 585-588 4

Diario de la Coruña 150 17.11.1808 597-600 4

Diario de la Coruña 151 18.11.1808 601-604 4
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Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

Diario de la Coruña 152 19.11.1808 605-608 4

Diario de la Coruña 153 20.11.1808 609-612 4

Diario de la Coruña 154 21.11.1808 613-618 4

Diario de la Coruña 155 22.11.1808 617-620 4

Diario de la Coruña 156 23.11.1808 621-624 4

Diario de la Coruña 157 24.11.1808 625-628 4

Diario de la Coruña 158 25.11.1808 629-632 4

Diario de la Coruña 159 26.11.1808 633-636 4

Diario de la Coruña 160 27.11.1808 637-640 4

Diario de la Coruña 161 28.11.1808 641-644 4

Diario de la Coruña 162 29.11.1808 645-648 4

Diario de la Coruña 163 30.11.1808 649-652 4

Diario de la Coruña 164 01.12.1808 653-656 4

Diario de la Coruña 165 02.12.1808 657-660 4

Diario de la Coruña 166 03.12.1808 661-664 4

Diario de la Coruña 167 04.12.1808 665-668 4

Diario de la Coruña 168 05.12.1808 669-672 4

Diario de la Coruña   Suplemento al Diario de la Coruña do 5 de decembro de 1808  1

Diario de la Coruña 169 06.12.1808 673-676 4

Diario de la Coruña 167 07.12.1808 677-680 4

Diario de la Coruña 168 08.12.1808 681-684 4

Diario de la Coruña 169 09.12.1808 685-688 4

Diario de la Coruña 173 10.12.1808 689-692 4

Diario de la Coruña 174 11.12.1808 693-696 4

Diario de la Coruña 175 12.12.1808 697-700 4

Diario de la Coruña 176 13.12.1808 701, 702, 703 e 401  4

Diario de la Coruña 177 14.12.1808 705-708 4

Diario de la Coruña 178 15.12.1808 709-712 4

Diario de la Coruña 179 16.12.1808 713, 318, 319 e 320 4

Diario de la Coruña  Suplemento al Diario de la Coruña do 16 de decembro de 1808 1 

Diario de la Coruña 180 17.12.1808 717-720 4

Diario de la Coruña 181 18.12.1808 721-724 4

Diario de la Coruña 182 19.12.1808 725-728 4

Diario de la Coruña 183 20.12.1808 729-732 4

Diario de la Coruña 184 21.12.1808 733-736 4

Diario de la Coruña 185 22.12.1808 737-740 4

Diario de la Coruña 186 23.12.1808 741-744 4

Diario de la Coruña 187 24.12.1808 745-748 4

Diario de la Coruña 188 25.12.1808 749-752 4

Diario de la Coruña 189 26.12.1808 753-756 4

Diario de la Coruña 189 27.12.1808 753-756 4

Diario de la Coruña 190 28.12.1808 757-760 4

Diario de la Coruña 191 29.12.1808 761-764  4

Diario de la Coruña 192 30.12.1808 769-802 4

Diario de la Coruña 193 31.12.1808 773-776 4

Diario de la Coruña 2 02.01.1809 5-8 4
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Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

DIARIO DE sAnTIAGO

Diario de Santiago 1 01.06.1808 1-4 4

Diario de Santiago 2 02.06.1808 5-12 8

Diario de Santiago 3 03.06.1808 13-16 4

Diario de Santiago 4 06.06.1808 17-20 4

Diario de Santiago 5 07.06.1808 21-24 4

Diario de Santiago 6 08.06.1808 25-28 4

Diario de Santiago 7 09.06.1808 29-32 4

Diario de Santiago 8 10.06.1808 33-36 4

Diario de Santiago 9 11.06.1808 37-40 4 

Diario de Santiago 10 12.06.1808 41-44 4

Diario de Santiago 11 13.06.1808 45-48 4

Diario de Santiago 13 15.06.1808 53-56 4

Diario de Santiago 14 16.06.1808 57-60 4

Diario de Santiago 15 17.06.1808 61-64 4

Diario de Santiago 17 19.06.1808 69-72 4

Diario de Santiago 18 20.06.1808 73-76 4

Diario de Santiago 19 21.06.1808 77-80 4

Diario de Santiago 20 22.06.1808 81-84 4

Diario de Santiago 21 23.06.1808 85-88 4

Diario de Santiago 22 24.06.1808 89-92 4

Diario de Santiago 23 25.06.1808 93-96 4

Diario de Santiago 24 26.06.1808 97-100 4

Diario de Santiago 25 27.06.1808 101-104 4

Diario de Santiago 26 28.06.1808 105-108 4

Diario de Santiago 27 29.06.1808 109-112 4

Diario de Santiago 28 30.06.1808 113-116 4

Diario de Santiago 29 01.07.1808 117-120 4

Diario de Santiago 30 02.07.1808 121-124 4

Diario de Santiago 31 03.07.1808 125-128 4

Diario de Santiago 32 04.07.1808 129-132 4

Diario de Santiago 33 05.07.1808 133-136 4

Diario de Santiago 34 06.07.1808 137-140 4

Diario de Santiago 35 07.07.1808 141-144 4

Diario de Santiago 36 08.07.1808 145-148 4

Diario de Santiago 37 09.07.1808 149-152 4

Diario de Santiago 38 10.07.1808 153-156 4

Diario de Santiago  Suplemento al Diario de Santiago do 10 de xullo de 1808   (3 páxinas sen numerar)

Diario de Santiago 39 11.07.1808 157-160 4

Diario de Santiago 40 12.07.1808 161-164 4

Diario de Santiago 41 13.07.1808 165-168 4

Diario de Santiago 42 14.07.1808 169-172 4

Diario de Santiago 43 15.07.1808 173-176 4

Diario de Santiago 44 16.07.1808 177-180 4

Diario de Santiago 45 17.07.1808 181-184 4

Diario de Santiago 46 18.07.1808 185-188 4
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Xornal  N.º Data  Paxinación N.º Páxinas

Diario de Santiago 47 19.07.1808 189-192 4

Diario de Santiago 48 20.07.1808 193-196 4

Diario de Santiago 49 21.07.1808 197-200 4

Diario de Santiago 50 22.07.1808 201-204 4

Diario de Santiago 51 23.07.1808 205-208 4

Diario de Santiago 52 24.07.1808 209-212 4

Diario de Santiago 53 25.07.1808 213-216 4

Diario de Santiago 54 26.07.1808 217-220 4

Diario de Santiago 55 27.07.1808 221-224 4

Diario de Santiago 56 28.07.1808 225-228 4

Diario de Santiago 57 29.07.1808 229-232 4

Diario de Santiago 58 30.07.1808 233-236 4

Diario de Santiago 59 31.07.1808 237-240 4

Diario de Santiago 60 01.08.1808 241-244 4

Diario de Santiago 61 02.08.1808 245-248 4

Diario de Santiago 62 03.08.1808 249-252 4 

Diario de Santiago 63 04.08.1808 253-256 4

Diario de Santiago  Diario Extraordinario de Santiago do 4 de agosto de 1808    1

Diario de Santiago 64 05.08.1808 257-260 4

Diario de Santiago 65 06.08.1808 261-264 4

Diario de Santiago 66 07.08.1808 265-268 4

Diario de Santiago 67 08.08.1808 269-272 4

Diario de Santiago 68 09.08.1808 273-276 4

Diario de Santiago 69 10.08.1808 277-280 4

Diario de Santiago 70 11.08.1808 281-284 4

Diario de Santiago 71 12.08.1808 285-288 4

Diario de Santiago 72 13.08.1808 289-292 4

Diario de Santiago 73 14.08.1808 293-296 4

Diario de Santiago 74 15.08.1808 297-300 4

Diario de Santiago 75 16.08.1808 301-304 4

Diario de Santiago 76 17.08.1808 305-308 4

Diario de Santiago 77 18.08.1808 309-312 4

Diario de Santiago 78 19.08.1808 313-316 4

Diario de Santiago 79 20.08.1808 317-320 4

Diario de Santiago 80 21.08.1808 321-324 4

Diario de Santiago 81 22.08.1808 325-328 4

Diario de Santiago 82 23.08.1808 329-332 4

Diario de Santiago 83 24.08.1808 333-336 4

Diario de Santiago  Suplemento al Diario de Santiago do 24 de agosto de 1808    4

Diario de Santiago 84 25.08.1808 337-340 4

Diario de Santiago 85 26.08.1808 341-344 4

Diario de Santiago 86 27.08.1808 345-348 4

Diario de Santiago 87 28.08.1808 349-352 4

Diario de Santiago 88 29.08.1808 353-356 4

Diario de Santiago 89 30.08.1808 357-360 4

Diario de Santiago 90 31.08.1808 361-364 4
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Diario de Santiago 91 01.09.1808 365-368 4

Diario de Santiago 92 02.09.1808 369-372 4

Diario de Santiago 93 03.09.1808 373-376 4

Diario de Santiago 94 04.09.1808 377-380 4

Diario de Santiago 95 05.09.1808 381-384 4

Diario de Santiago 96 06.09.1808 385-388 4

Diario de Santiago 97 07.09.1808 389-392 4

Diario de Santiago 99 08.09.1808 393-396 4

Diario de Santiago 100 09.09.1808 397-400 4

Diario de Santiago 101 10.09.1808 401-404 4

Diario de Santiago 102 11.09.1808 405-408 4

Diario de Santiago 103 12.09.1808 409-412 4

Diario de Santiago 104 13.09.1808 413-416 4

Diario de Santiago 105 14.09.1808 417-420 4

Diario de Santiago 106 15.09.1808 421-424 4

Diario de Santiago 107 16.09.1808 425-428 4

Diario de Santiago 108 17.09.1808 429-432 4

Diario de Santiago 109 18.09.1808 433-436 4

Diario de Santiago 110 19.09.1808 437-440 4

Diario de Santiago 111 20.09.1808 441-444 4

Diario de Santiago 112 21.09.1808 445-448 4

Diario de Santiago 113 22.09.1808 449-452 4

Diario de Santiago 114 23.09.1808 453-456 4

Diario de Santiago 115 24.09.1808 457-460 4

Diario de Santiago 116 25.09.1808 461-464 4

Diario de Santiago 117 26.09.1808 465-468 4

Diario de Santiago 118 27.09.1808 469-472 4

Diario de Santiago 119 28.09.1808 473-476 4

Diario de Santiago 120 29.09.1808 477-480 4

Diario de Santiago 121 30.09.1808 481-484 4

Diario de Santiago 122 01.10.1808 485-488 4

Diario de Santiago 123 02.10.1808 489-492 4

Diario de Santiago 124 03.10.1808 493-496 4

Diario de Santiago 125 04.10.1808 497-500 4

Diario de Santiago 126 05.10.1808 501-504 4

Diario de Santiago 127 06.10.1808 505-508 4

Diario de Santiago 128 07.10.1808 509-512 4

Diario de Santiago 129 08.10.1808 513-516 4

Diario de Santiago 130 09.10.1808 517-520 4

Diario de Santiago 131 10.10.1808 521-524 4

Diario de Santiago 132 11.10.1808 525-528  4

Diario de Santiago 133 12.10.1808 529-532 4

Diario de Santiago 134 13.10.1808 533-536 4

Diario de Santiago 135 14.10.1808 537-540 4

Diario de Santiago 136 15.10.1808 541-544 4

Diario de Santiago 137 16.10.1808 545-548 4



Diario de Santiago 138 17.10.1808 549-552 4

Diario de Santiago 139 18.10.1808 553-556 4

Diario de Santiago 140 19.10.1808 557-560 4

Diario de Santiago 141 20.10.1808 561-564 4

Diario de Santiago 142 21.10.1808 565-568 4

Diario de Santiago 143 22.10.1808 659-572 4

Diario de Santiago 144 23.10.1808 573, 576, 577 e 578 4

Diario de Santiago 145 24.10.1808 579-582 4

Diario de Santiago 146 25.10.1808 583-586 4

Diario de Santiago 147 26.10.1808 587-590 4

Diario de Santiago 148 27.10.1808 591-594 4

Diario de Santiago 149 28.10.1808 595-598 4

Diario de Santiago 150 29.10.1808 599-602 4

Diario de Santiago 151 30.10.1808 603-606 4

Diario de Santiago 152 31.10.1808 607-610 4

Diario de Santiago 153 01.11.1808 611-614 4

Diario de Santiago 154 02.11.1808 615-618 4

Diario de Santiago 155 03.11.1808 619-622 4

Diario de Santiago 156 04.11.1808 623-626 4

Diario de Santiago 157 05.11.1808 627-630 4

Diario de Santiago 158 06.11.1808 631-634 4

Diario de Santiago 159 07.11.1808 635-638 4

Diario de Santiago 160 08.11.1808 639-642 4

Diario de Santiago 161 09.11.1808 643-646 4

Diario de Santiago 162 10.11.1808 647-650 4

Diario de Santiago 163 11.11.1808 651-654 4

Diario de Santiago 164 12.11.1808 655-658 4

Diario de Santiago 165 13.11.1808 659-662 4

Diario de Santiago 166 14.11.1808 663-666 4

Diario de Santiago 167 15.11.1808 667-670 4

Diario de Santiago  Suplemento al Diario de Santiago do 15 de novembro de 1808   16

Diario de Santiago 168 16.11.1808 671-674 4

Diario de Santiago 169 17.11.1808 675-678 4

Diario de Santiago 170 18.11.1808 679-682 4

Diario de Santiago 171 19.11.1808 683-686 4

Diario de Santiago 172 20.11.1808 687-690 4

Diario de Santiago 173 21.11.1808 691-694 4

Diario de Santiago 174 22.11.1808 695-698 4

Diario de Santiago 175 23.11.1808 699-702 4

Diario de Santiago 176 24.11.1808 703-706 4

Diario de Santiago 177 25.11.1808 707-710 4

Diario de Santiago 178 26.11.1808 711-714 4

Diario de Santiago 179 27.11.1808 715-718 4

Diario de Santiago 180 28.11.1808 719-722 4

Diario de Santiago 181 29.11.1808 723-726 4

Diario de Santiago 182 30.11.1808 727-730 4

Diario de Santiago 183 01.12.1808 731-734 4
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Diario de Santiago 184 02.12.1808 735-738 4
Diario de Santiago 185 03.12.1808 739-742 4
Diario de Santiago 186 04.12.1808 743-746 4
Diario de Santiago 187 05.12.1808 747-750 4
Diario de Santiago 188 06.12.1808 751-754 4
Diario de Santiago 189 07.12.1808 755-757 4
Diario de Santiago 190 08.12.1808 759-762 4
Diario de Santiago 191 09.12.1808 763-766 4
Diario de Santiago 192 10.12.1808 767-780 4
Diario de Santiago 193 11.12.1808 781-784 4
Diario de Santiago 194 12.12.1808 785-788 4
Diario de Santiago 195 13.12.1808 789-792 4
Diario de Santiago 196 14.12.1808 793-796 4
Diario de Santiago  197 15.12.1808 797-800 4
Diario de Santiago 198 16.12.1808 801-804 4
Diario de Santiago 199 17.12.1808 805-808 4
Diario de Santiago 200 18.12.1808 809-812 4
Diario de Santiago 201 19.12.1808 813-816 4
Diario de Santiago 202 20.12.1808 817-820 4
Diario de Santiago 203 21.12.1808 821-824 4
Diario de Santiago 204 22.12.1808 825-828 4
Diario de Santiago 205 23.12.1808 829-832 4
Diario de Santiago 206 24.12.1808 833-836 4
Diario de Santiago 207 25.12.1808 837-840 4
Diario de Santiago 208 26.12.1808 841-844 4
Diario de Santiago 209 e 210 27 e 28.12.1808 845-852 8
Diario de Santiago 211 29.12.1808 849-856 4
Diario de Santiago 212 30.12.1808 853-856 4
Diario de Santiago 213 31.12.1808 857-860 4
Diario de Santiago 214 01.01.1809 861-864 4
Diario de Santiago 215 02.01.1809 865-868 4
Diario de Santiago 216 03.01.1809 869-872 4
Diario de Santiago 217 04.01.1809 873-876 4
Diario de Santiago 218 05.01.1809 877-880 4
Diario de Santiago 219 06.01.1809 881-884 4
Diario de Santiago    DONATIVOS Y OFERTAS   3 
Diario de Santiago 220 07.01.1809 885-888 4
Diario de Santiago 221 08.01.1809 889-892 4
Diario de Santiago 222 09.01.1809 893-896 4
Diario de Santiago 223 10.01.1809 897-900 4
Diario de Santiago 224 11.01.1809 901-904 4
Diario de Santiago 225 12.01.1809 905-908 4

APénDICE AL PRIMITIVO DIARIO DE sAnTIAGO

Apéndice al Primitivo Diario de Santiago   4
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