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Álvaro das Casas naceu en Ourense o día 2 de xullo de 1901 e morreu o 
8 de marzo de 1950. Tiña, xa que logo, cincuenta anos.  A súa biografía é 
densa e poliédrica. Segundo a súa biógrafa, a profesora Dolores Arxóns 
Álvarez, foi unha das máis relevantes figuras desa xeración prodixiosa 
que logrou levar Galicia nos anos trinta do século XX a cotas de 
concienciación e dignificación nunca antes alcanzadas.

A Fundación Premios da Crítica Galicia da man da hai pouco creada 
“Asociación Álvaro das Casas” quere rescata-las achegas teóricas e  
obras dun dos intelectuais máis senlleiros do nacionalismo galego do 
primeiro tercio do século XX. Varios son os autores contemporáneos que 
se teñen preocupado pola acción galeguizadora deste autor esquecido.  
“A dignidade antiga –di Otero Pedrayo no “Libro dos amigos”- e as 
lembranzas podentes tiveron en Álvaro un afervoado espallador”

Como profesor –di Dolores Arxóns Álvarez- practicou unha pedagoxía 
innovadora para a época, conseguindo que o alumnado se sentise 
protagonista absoluto da aprendizaxe, que se realizaba en moitas 
ocasións “in situ”, lonxe da rutina acartonada das aulas. Froito desta súa 
inquedanza foi a creación dos grupos “Ultreya” que el concebíu e dirixíu. 
Dese movemento xurdiron centos de persoas que co paso do tempo 
ían continuar  posteriormente a acción galeguizadora emprendida pola 
Xeración Nós.

No 1933 Álvaro das Casas pronunciou no Paraninfo da Universidade 
compostelá un emotivo e clarificador discurso dirixido ós universitarios 
galegos. Publicamos agora o texto desta conferencia pronunciada o 
9 de marzo daquel ano. Nela Álvaro das Casas fai un chamamento á 
mocidade do seu tempo para que asuma sen ambigüidades a defensa da 
galeguidade: “A nosa mocedade ten de porse na emozón dos ourizontes 
patrios… para a gran tarefa de restaurar a Galiza doutrora, soberán dos 
seus destiños, xogando na órbita de tódolos pobos, luceiro con luz propia 
na constelación de tódalas patrias...”

  Xosé González Martínez
  Presidente Fundación Premios da Crítica de Galicia
  
  Avelino Muleiro García
  Presidente Asociación Álvaro das Casas





























Esta edición facsimil do discurso pronunciado no Paraninfo
 da Universidade de Santiago de Compostela

o 9 de marzo de 1933, fíxose
 co gallo da homenaxe a Álvaro das Casas 

celebrada 
o 8 de marzo de 2003,

 Día da Muller Traballadora, 
no Pazo dos Ulloa no que morou.
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