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comandos galegos e portugueses do DRIL.

1958-1961. O exilio galego en armas contra a ditadura 

Referíndose  aos  directores  galegos  do  DRIL,  comandante  Soutomaior  e  Xosé  Velo,  dixera  o
tamén membro do Directorio, Xosé Sesto, que a deles non foi unha aventura senón que levaban nas
súas veas o sangue daqueles mariños e mariñeiros galegos coma Vigairo Joham de Pontevedra,  Maier
García e o seu fillo, que un bo día do século XVI "alçando o seu pendom em metade da ria, berrarom
que eram os reis do mar, e que para eles nom havia justiça na terra”.  

Foi a achega do exilio galego en Venezuela, principalmente a de Xosé Velo, que foi o director-fundador do
DRIL así como o seu ideólogo, xunto coa participación do comandante Soutomaior, Alberto Fernández
“Mezquita”, Xosé Sesto, Julio Formoso, Mariano Otero Castelao e outros, a que fará que o DRIL tome
unha postura abertamente nacionalista galega, autodeterminista, federalista e confederal; o galeguismo
tiña tanto peso no DRIL que por exemplo, na toma do Santa María, repartiron un ideario de 47 aforismos
de Rafael Dieste, escrito no xornal antifascista  Nova Galiza en 1937, baixo o título os Mandamentos do
DRIL, Mandamentos para a renacenza da Galiza.  

Agochar as orixes do DRIL?

A atribución, falsa ou erroneamente, da morte en 1960 da
pequena Begoña Urroz a ETA, por parte dos principais
partidos políticos españois e dalgúns vascos, trouxo unha
fervenza  de  investigacións,  principalmente  de  medios  e
historiadores  vascos,  sobre  o  Directorio  Revolucionario
Ibérico de Liberación (DRIL) e a cadea de atentados en
distintas estacións de tren que coincidiron coa de Amara
en Donostia que lle custou a vida a Begoña Urroz.

Tanto  medios  como investigadores  vascos  albiscaron  a
árbore...  mais  non  viron  o  bosque,  voluntaria  ou
involuntariamente, da orixe e esencia galega do DRIL. O
seu fundador, estratega e ideólogo, Xosé Velo Mosquera,
foi  un destacado nacionalista  galego  da  preguerra  civil,
fundador  na  súa  Celanova  natal  das  Mocedades
Galeguistas. Marcha para Venezuela asilado, despois de
sufrir  torturas  no  Estado  español  e  Portugal,  cun
pasaporte de cortesía da Oficina Comercial de Venezuela
en  Lisboa,  en  1948.  Nese  momento  era  presidente  de
Venezuela  Rómulo  Gallegos,  que  desde  1934  a  1936
pasara longas temporadas en Beluso exiliado da ditadura
de Juan Vicente Gómez.
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“O DRIL non nace coa vocación de ser un movemento parado máis” . 

A historia da actividade do DRIL foi dividida polo propio Velo en tres accións.

A Primeira Acción do DRIL  

 Os atentados con bomba do 16 de febreiro de 19601 foron difundidos pola axencia UPI e o 19 de febreiro
reivindicados polo DRIL por medio da súa delegación clandestina nunha nota ao xornal Le Monde. Xosé
Velo no seu libro inédito Muera España, Viva Hespaña –Prólogo para la inauguración de Iberia- di: “ (...) O
DRIL, sen ser terrorista, anunciaba a súa loita e a súa decisión co estrondo necesario nas inauguracións.
Pero o DRIL non era iso. Aquelas explosións eran o primeiro engado para atraer a atención do mundo,
sobre unha ditadura de 24 anos. Aquelas explosións eran como campás botadas ao voo para que os
nosos pobos, vendo como se burla, o terrorífico aparato represivo, cobrasen confianza”(...)

O exilio republicano contra o DRIL

Esta primeira acción trouxo unha reacción violentísima da ditadura franquista. Tanto o Estado español
coma o Portugal de Salazar reactivaron o Pacto Ibérico de 1939, polo que as dúas ditaduras se axudaban
mutuamente.

Pero estas accións armadas trouxeron unha campaña difamatoria do exilio republicano, principalmente o
PSOE, que clasificaba o DRIL como unha organización terrorista ao servizo de Salazar e Franco. 

A entrada dos portugueses

Foi Xosé Velo, como director xeral do DRIL, quen incorporou a Galvão e os portugueses á organización.
Galvão, fuxido da ditadura salazarista, estivera antes no Brasil e na Arxentina. Problemas cos portugueses

nestes países trocan o rumbo do Galvão, que ten que
marchar  a  Venezuela,  segundo  país  no  mundo  en
número de portugueses.  Alí  irá  por  libre  e guiará un
pequeno  grupo  de  adeptos  que  o  seguía  como  un
iluminado.  

Galvão  devecía  por  aparecer  en  público.  O  seu
enfermizo afán de protagonismo diante das cámaras e
dos  micrófonos,  unido  ao  seu  anticomunismo,  á  súa
visión  racista  e  colonialista  de  África  e  ao  seu  nulo
coñecemento  da  loita  que  as  nacións  sen  Estado
libraban no Estado español determinará que rache con
Velo incluso antes do asalto ao Santa Maria.

1 “Madrid, Feb. 21.-(UPI) En apoyo de su aseveración de que elementos ‘terroristas’ instruidos en la
Unión  Soviética  fueron los  responsables  de  las  bombas,  el  Gobierno español  se  refirió  ayer  a  un
Congreso comunista celebrado recientemente en Praga, añadiendo que la campaña antiespañola fue
preparada en dicho Congreso. Las bombas, según las autoridades españolas, no fueron más que una
parte de esa campaña.

Los  dirigentes  principales  de  la  organización  clandestina  comunista-entre  ellos  un  grupo
directamente  relacionado  con  Rusia  y  sus  escuelas  subversivas-han  sido  arrestados,  anunció  el
Gobierno.

....El anuncio del Gobierno ha sido hecho al finalizar una reunión del gabinete celebrada bajo
la presidencia del generalísimo Francisco Franco.

.....Por lo que se sabe, la primera bomba estalló en el Ayuntamiento de Madrid, en horas de la
madrugada, sin causar víctimas....El hecho de que ningún inocente haya sido muerto o herido por las
bombas parece ajustarse a la línea política no violenta seguida por los comunistas en España, pero los
observadores sostienen que las bombas paracen más de acuerdo con la tradición anarquista....”
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Os cubanos

Un dos principais soportes económicos da revolución cubana foi o pobo de Venezuela. A campaña popular
“Un bolívar para la Sierra” achegou milleiros de dólares aos revolucionarios de Sierra Maestra.
En 1958, ao abeiro da Revoluciòn Cubana, Velo e outros exiliados fundan en Venezuela a UCE (Unión de
Combatientes Españoles) 

A  revolución  triunfante  de  Fidel  Castro  en  Cuba,  xaneiro  de  1959,  a  súa  loita  de  guerrillas  e  o
adestramento por parte do capitán republicano, Alberto Bayo, de Fidel e os seus homes fixo que xurdisen
en  Latinoamérica  centos  de  grupos  armados  e  entre  o  exilio  republicano  Alberto  Bayo  tivese  unha
reputación entre o exilio repúblicano que antes non tiña.

Bayo autonoméase “xeneral” a tenta centrar a loita armada antifranquista baixo o seu mando. Xosé Velo
mantén unha xuntanza con Bayo en Caracas. Segundo conta o seu fillo Victor: “a desilusión dos ucistas,
ao coñecer este personaxe (Bayo) é total. O seu discurso e actitudes eran os dunha figura histriónica. Para
evitar a estigmatización, o movemento comandado por Velo en Caracas afástase de Bayo e procede á
extinción da UCE.”. 

O Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación nace das cinzas da UCE debido á figura de Alberto Bayo
rexeitada  por  Velo  e  non  ten  ningunha  conexión  con  Cuba.  Outros  “cubanos”  como  o  comandante
Gutiérrez Menoyo (axente franquista de orixe española)  ou infiltrados españois  desde a illa  participan
despois no DRIL como informantes da ditadura. O embaixador de Cuba en Lisboa a título persoal como
exiliado republicano... etc, pero sen que isto signifique un apoio oficial do Goberno revolucionario cubano
ao DRIL.

A Segunda Acción do DRIL 

O 27 de xuño de 1960 o DRIL realiza unha serie de atentados en Bilbao, Donostia, Madrid e Barcelona. Ao
día seguinte, en Caracas, o DRIL asume a responsabilidade desta nova acción enviando comunicados.
Xosé Velo encárgalle a Henrique Galvão que convoque unha rolda de prensa na capital venezuelana. A
prensa  venezuelana  sinalaba:  “También  el  capitán  Galvão  entregó  una  declaración  escrita  del  señor
Jurado A. (primeiro nome revolucionario de Xosé Velo en honra a un caído do DRIL), el máximo dirigente
del DRIL, que permanece en el anonimato. En algunos de sus aspectos más importantes esa declaración
dice que ‘El DRIL va a derrocar a Franco, que es cosa relativamente fácil y, además, va a destruir al
franquismo, que no es cosa tan fácil pero, de paso, va a demostrar con su lucha y con su triunfo a los
‘prohombres’ del exilio hasta dónde llegó su miseria moral y su instinto exiliado al confundirnos, digamos,
deliberadamente, con terroristas y provocadores a sueldo del franquismo o del salazarismo. El DRIL es
intransigentemente republicano...
... Es decir, republicano para una República del pueblo, de los pueblos de las naciones ibéricas, de todas
las naciones ibéricas, y entiéndase que no estamos hablando de España y Portugal tal como generalmente
se  entiende,  sino  de  un  republicanismo  que  incluiría  la  proclamación  de  otras  repúblicas  como  la
Castellana, Gallega, Vasca, Catalana.”      
 

A Terceira Acción do DRIL

De     Santa Maria   a     Santa Liberdade

Operación Compostela - Operación Dulcinea

Segundo  Xosé  Velo,  a  Terceira  Acción  do  DRIL  tiña  que
atender  algúns  requisitos  básicos.  A  operación  debía  ser
sorprendente, capaz de chamar a atención do mundo sobre
da existencia de dúas ditaduras ibéricas, “intencionalmente
esquecidas”.  O  segundo,  ser  desconcertante,  colocando  a
Salazar  e  Franco  nunha  actutude  defensiva  e  o  terceiro,
deixar  claro  que  o  obxectivo  non  implicaba  un  simple
derrubamento de dúas ditaduras, senón a súa substitución
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por “gobernos democráticos e revolucionarios que atendesen as necesidades de todas as nacións da
península.”

De Operación Compostela a Operación Dulcinea

En abril de 1960 Velo preséntalles ao comandante Soutomaior e a outros galegos do DRIL o plan da
Terceira Acción. A acción consistía no secuestro dun barco con destino á costa de África. Faríase o

desembarco na illa  de  Fernando Poo,  daquela
colonia  española  baixo  o  nome  de  Guinea
Ecuatorial,  e  que coñecía  ben Velo  por  residir
nela  despois  da  guerra  civil.  Unha  vez
desembarcados,  tomarían  as  gornicións  e  as
armas e dirixiríanse ao territorio  continental  da
Guinea Española (Bata).

Velo presenta o plan a Galvão tempo despois. O
capitán  portugués  acepta  participar  nesta
Terceira Acción. A escolla dun barco portugués e
non español debeuse a que o Santa Maria era o
barco con mellores condicións técnicas dos que
chegaban a Venezuela e non á ausencia de pena
de  morte  en  Portugal.  Galvão  fixo  dúas
propostas:  que  os  comandos  portugueses

marchasen de Fernando Poo a Angola (e non ao territorio continental de Guinea Ecuatorial) e o cambio de
nome da operación, que se debería chamar Dulcinea2. Velo, máis interesado en problemas de fondo que
cosméticos, aceptou o cambio de nome.

O  secuestro  tivo  unha  repercusión  internacional  nos  media  nunca  antes  vista,  e  dúas  ditaduras
acomodadas  e  bendicidas  polos  Estados  Unidos,  debido  ao  anticomunismo dos  seus  ditadores  e  á
Guerra Fría, volveron ser denunciadas ante o mundo por un feixe de valentes galegos e portugueses.

Soutomaior, Galvão e Velo son o Estado Maior deste secuestro. Soutomaior, o estratega militar, Velo era
a  alma,  ideoloxía  e  estratexia  do  DRIL,  e  Galvão  o
encargado  de  dar  as  declaracións  aos  media.  Dous
galegos  e  un  portugués  que  despois  terminarían  por
non entenderse. Galvão e Velo había tempo que non se
entendían  nin  falaban.  O  protagonismo  que
inxustamente  roubou  para  si  Galvão  e  do  que  se
aproveitou  Humberto  Delgado,  querendo  atribuírse,
falsamente, o plan do secuestro, acabou coa paciencia
dos galegos.

O  secuestro  provocou  euforia  en  todo  o  mundo.  No
Palacio  dos  Deportes de  Caracas,  o  ex  -ministro  de
Exteriores  da  República  española,  Julio  Álvarez  del
Vayo, co xeneral Humberto Delgado, acompañados de
Fabricio Ojeda e do secretario xeral do PCV, Gustavo
Machado, falan a prol dos comandos do DRIL e da súa
loita contra a ditadura. 

Crise do DRIL despois do secuestro

Desde o seu nacemento, o DRIL tivo uns principios profundamente democráticos, críticos e unha orientación a
estabelecer relacións con outras organizacións republicanas e antifranquistas no exilio, malia o rexeitamento e a
belixerancia do exilio republicano acomodado do PSOE e outras orhanizacións.

2 Galvão era unha mestura entre latin lover e gentleman, de aí que non resultase raro o nome proposto
polo portugués.
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Non tivo moito tempo para estabelecer esas alianzas desde os puntos xeográficos estratéxicos onde fundaran
sedes.
Despois do secuestro do Santa Maria sobrevén unha crise agochada e afogada na adrenalina do secuestro do
transatlántico. 

Unha vez chegados ao Brasil, despois do asilo concedido polo recentemente electo presidente Jânio Quadros, os
membros máis prominentes do DRIL tomaron un rumo político distinto dentro da organización revolucionaria.
Semellaban existir tantos DRIL como membros e ideólogos  tiña.

No Brasil a carencia de organización, a dirección personalista en Venezuela, unida a un “axente provocador en
Europa (Abderramám Muley alcumado Manuel Rojas)”, fixeron que a desaparición do DRIL acontecera máis
rápido.

As medidas de choque dentro da organización  revolucionaria para frear a desintegración do DRIL consistiron, nun
primeiro momento, na constitución dun Comité Xeral de Emerxencia. A expulsión de Xosé Velo Mosquera por non
“atender” as ordes da Dirección e Rojas por ser un axente franquista. A redacción dunha Declaración de principios
e un regulamento interno,  pezas fundamentais para pór en marcha a organización, mais todo supeditado á
realización dun I Congreso que nunca se dará no tempo.

Está fóra de dúbida que Xosé Velo foi o cerebro do DRIL, a súa alma, e Galiza e os dereitos das nacións sen
Estado, o seu corazón. Custa crelo ao contemplalo expulsado por unha dirección en Venezuela que non entedeu
que o DRIL sen Velo non era nada.

A historia contada polos seus protagonistas e a desaparición do DRIL

Soutomaior escribe en 1971 Eu roubei o Santa Maria na editorial estatal venezuelana Monte Ávila editores, con
limiar de Xosé Sesto, libro que comeza o día do propio secuestro. Anos despois escribe 24 homes e nada máis, A
captura do Santa Maria, despois de ler o libro de Henrique Galvão, escrito por encarga meses despois do
secuestro, Santa Maria. My crusade for Portugal, editado nos Estados Unidos pola editorial The World Publishing
Company-Cleveland and New York. 24 homes e nada máis é o mellor libro escrito sobre o secuestro. Describe as
conversas entre galegos e portugueses, o papel de cada un e fai unha minuciosa análise psicolóxica de Galvão,
Velo e propia. Velo, nun acto de humildade e imparcialidade característico,  foi o único que non quixo contar a
historia do secuestro, e deixou o xuizo dos seus protagonistas para a historia.

No libro de Galvão non se cita a Xunqueira de Ambía (Xosé Velo), que era o responsábel político da operación e o
seu estratega. Galvão, sete días antes do secuestro, escribira a Soutomaior unha nota verbo a operación onde
fica reflectida moi ben a relación entre os tres. Dunha banda, Velo e Galvão sen falarse, da outra Soutomaior,
sendo ponte de transmisión entre os dous.

A crise do DRIL non eran só discrepancias ideolóxicas ou
tácticas, senón a causa da infiltración na organización de
axentes franquistas que rematou coa organización. Só o
comandante Soutomaior seguiu nas loitas guerrilleiras en
Venezuela, no MIR, adestrando guerrilleiros de esquerda
venezuelanos.  Perseguido  pola  policía  e  polo  exército,
asílase en Cuba e viaxa como embaixador da OSPAAAL a
China,  Vietnam  e  Laos,  baixo  o  nome  de  Robert
Rodríguez.

O  fillo  de  Soutomaior,  Federico  Fernández  Ackermann,
entra nas FALN e recibe instrución en Cuba para formar
guerrilleiros  en  Venezuela.  Despois  do  éxito  do  Santa
Maria, secuestra o Anzoátegui e marcha outra vez para o

Brasil.   Detido en Venezuela cumpre cinco anos de cadea.  Hoxe é premio nacional  de fotografía  en
Venezuela e un dos máis importantes fotógrafos latinoamericanos.

Xosé Velo morre no Brasil e Soutomaior, dous anos antes de morrer, escribe dous breves manifestos, un
deles en Londres, nos que proclama a necesidade da independencia de Galiza da opresión secular do
Estado español. Na única viaxe que fai desde que abandonara Galiza en 1937, Soutomaior en 1979 ve
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unha  Galiza  transformada  chea  dun  benestar  ficticio,  e  co  grave  problema  do  desemprego  e  da
reconversión industrial  dirixida polo  mesmo centro do poder  político que desde hai  500 anos mantén
asoballada e castrada a nación galega.

O  peso de Galiza no DRIL atopámolo nesta derradeira carta de Soutomaior para o pobo galego:

“Eu falo de Galiza en calquera lugar onde me atopo. Non importa que sexa na Rusia, na China, no Vietnam
ou en Laos. Aló estiven e falei da miña Terra; e se falei da nosa historia -no pouco que nós como pobo
coñecemos– fíxeno con amargura do meu espírito por canto os galegos de todos os tempos cometeran
erro tras erro sen saber aproveitar algunhas ocasións para facérmonos valer como pobo diferenciado que
compón unha nación indiscutíbel, innegábel. Pero sobre todo falei nun sentido político e social de pobo
sometido a unha metrópole imperialista, de monarquías cesaristas que chegaran até negarnos, pola forza,
o uso oficial da nosa lingua e tamén o ensino dela nas escolas. E fixérano porque sabían que un pobo que
perde a súa lingua histórica –é a nosa actual, pois unha vez tivemos outra que non coñecemos porque os
romanos nola fixeran perder, vén do latín popular coma o francés, italiano, romanés, catalán, castelán-
perde a súa identidade, pero aínda que moito fixeran, para logralo, non puideron cos nosos labregos e
mariñeiros, coa nosa xente das pequenas vilas e da maior parte das cidades.

Aínda que é certo que, cando cheguei a A Coruña despois
de corenta anos de diáspora polo mundo –froito da derrota
que nos fixeran sufrir os alemáns e italianos fascistas aliados
á negra reacción da Meseta– topei na rúa nenos e mulleres
da clase traballadora falando o idioma da metrópole, tamén é
certo que no tren que me levaba a Vigo xa tiven a ocasión de
falar  galego con algúns rapaces  que nel  ían.  Pero o  que
máis impregnou o meu espírito de ledicia foi topar cos meus
irmáns, os galegos de Vigo, falando todos a nosa lingua que,
deixando de ser castrapo, recuperara a súa fermosura.

Pois  ben,  agora  atópome  en  Londres,  onde  hai  moitos
galegos que non acaban de atoparse a eles mesmos; é dicir,
que fican case pechados do ser individual, que case sempre
nos  diferencia  como xente  afouta,  arriscada,  traballadora.
Mantendo esas virtudes, cando é necesario trasladalas nun
sentido colectivo, como pobo e nación, perdemos a afouteza
e deixamos que a metrópole faga connosco o que queira. E
nin  sequera  ten  en  conta  que  somos  de  todos  os  pobos
españois o que, mal ou ben, resolvemos os problemas que o
seu  sistema  capitalista  crea  no  ámbito  do  Estado  e  da
sociedade.
Poñamos  por  exemplo  “o  paro  forzoso”.  Os  galegos  que
vivimos o subdesenvolvemento industrial e unha economía
agrícola  precapitalista  dende  sempre,  deixamos  os  nosos
lares, a nosa Terra, para gañar o pan en países estranxeiros.
E as  divisas  que mandamos á Terra  son utilizadas  polos
bancos  doutras  rexións  para  financiar  o  seu
desenvolvemento.  E  nós  que?  Nós  ficamos  calados  e
seguimos indo para fóra. Para fóra sempre! Como clonados
pola diáspora xudía.

Cando lin en Venezuela as noticias da prensa falando dos resultados electorais e vin que a maioría dos
galegos votaran candidatos dos partidos centralistas, caeume a alma aos pés. Pregunteime daquela, por
que fora así. Á miña mente viñan moitas respostas hipotéticas.

Sería o caso dun sentido conservador da vida? Mais, conservar o que? A leira e as vacas o labrego? Pero
quen ameaza a súa propiedade, os comunistas, os socialistas? Eu non podo crer que os marxistas galegos
constitúan unha ameaza para os labregos e os mariñeiros, pois eles non poden facer o que os marxistas
andaluces,  casteláns  e  estremeños  terían  de  facer  por  canto  se  alí  existen  os  grandes  latifundios
semifeudais, na nosa terra non hai outra propiedade rural ca o minifundio, e a única solución real que se
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impón é librar a esta propiedade de tanto trabuco que sobre dela pesa e crear un sentido cooperativo e
racional para obter unha maior produción cun menor esforzo. E o mesmo diría –coas diferenzas do caso-
dos mariñeiros. Onde está daquela o perigo de votar polos marxistas galeguistas? En verdade eu non o
vexo por ningures. A máis diso non todos os galeguistas son marxistas. O que importa e arrincar a nosa
Terra do asoballamento centralista e sementar o orgullo de sermos galegos partindo do que se poida hoxe
por hoxe politicamente.

O día que nós sintamos a nosa patria con forza como a senten os cataláns e os vascos, ese día cómpre
dicir que seremos quen de entender axeitadamente os problemas agrícolas, mariñeiros e obreiros e de
topar as súas xustas solucións no concepto particular galego, o que vale tanto como dicir humano.

Daquela, Galiza falará por si mesma e farase respectar e sentirá o anhelo da solidariedade cos outros
pobos  irmáns  da  España  para  camiñaren  xuntos  sobre  a  verdadeira  unidade  ibérica,  que  só  pode
edificarse nun Estado federal monárquico –se el quere- ou republicano –se non quere-. A outra unidade
que é desunidade, son lerias reaccionarias –veñan de onde veñan- e fascistas.

O exemplo témolo nos cinco séculos de monarquías cesaristas estranxeiras, austríacas e borbónicas, que
durante tantos anos nos tiveron asoballados e aldraxados no confín da nosa Fisterra como se fósemos
unha raza espuria e desprezábel. Non está moi lonxe -e aínda queda algo- cando o dicir galego era tanto
coma ser un home da última condición, canto levamos sufrido! Si, eu son galego! debemos berrar. E non
debemos nada a ninguén.

E pola nosa vontade e polos nosos folgos, Galiza chegará a ser unha célula de universalidade nun mundo
de paz, de progreso e de cultura, e esta obra será feita polos galegos na loita conxunta de todos os pobos
ibéricos. E se nela non triunfara -cousa imposíbel pois a historia non anda para atrás digan o que digan,
senón ollade os anos da tiranía última que non puido impedir o pulo que comezamos a dar- a España
deixaría  de  ser  España  para  ser  calquera  cousa  menos  un  país  libre,  profundamente  democrático  e
progresista.

Eu estou por dicir que acabamos de entrar nunha etapa irreversíbel, non importa cantos mares teñamos
aínda que aguantar.3”

Declaración de principios do DRIL

O Consello  Xeral  do  Directorio  Revolucionario  Ibérico  de  Liberación  (DRIL)  definíase  como unha
organización  de  loita  antifascista  e,  por  conseguinte,  de  orixe,  natureza  e  signo  democráticos,
integrada  por  homes  e  mulleres  de  diferentes  ideoloxías  políticas  e  credos  relixiosos  que,
entendendo a urxente necesidade de derrocar as tiranías ibéricas, se uniron para obter a liberdade
das súas patrias e o dereito a gobernar o produto do seu traballo.

O DRIL proclama como signo da súa loita o ESTADO
DE BELIXERANCIA INSURRECCIONAL.

O  DRIL  declara  que  a  violencia  non  só  está
xustificada  senón  que  todos  os  cidadáns  teñen  o
deber  ineludíbel  de  practicala  en  cada  lugar  e
momento  onde  as  circunstancias  o  esixan  e
aconsellen, cando de derrubar tiranías se trata.

O DRIL,  tomando en conta as accións concretas xa
realizadas,  demostrou  a  súa  capacidade  e
responsabilidade  revolucionaria  así  como  o  seu
espírito de unidade no combate. Entendendo que este
é  o  momento  preciso  de  intensificar  a  loita,  propón
chegar  a  entendementos  con  todos  os  antifascistas
ibéricos  para  derrocar  as  ditaduras  de  Franco  e
Salazar.

3 Londres, 14 de xuño de 1979. Comandante Jorge de Soutomaior.
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O DRIL diríxese ao Goberno da República Española convidándoo a considerar  que a súa política
pacifista, practicada coa mellor boa fe ao longo de vinte anos de inoperantes relacións internacionais,
non  só  concluíu  cun  rotundo  fracaso,  senón  que  foi,  en  gran  parte,  causa  fundamental  da
desmoralización dos nosos pobos, toda vez que os Estados democráticos subordinaron os ideais de
liberdade e de xustiza aos intereses das clases e grupos que neles detentan ou inflúen no poder.

O DRIL declaraba non recoñecer calquera pacto, en alusión directa ao pacto militar entre EUA e o
Estado español, tratado, préstamo, débeda, contrato ou calquera outro bilateral contraído de costas
aos pobos ibéricos polos gobernos ditatoriais de Portugal e do Estado español.

O  DRIL  declaraba  o  dereito  inalienábel  á  plena  liberdade  de  toda  nación  para  exercer  a  súa
soberanía e defender a integridade do seu territorio, manifestando o seu acordo coa Declaración das
Nacións Unidas verbo a independencia dos pobos coloniais.

Confederación de Repúblicas Ibéricas

No novena declaración de principios do DRIL proclaman que os propósitos políticos constitucionais
son  conseguir  o  establecemento  dun  réxime  democrático,  estruturado  sobre  o  alicerce  dunha
CONFEDERACIÓN DE REPÚBLICAS IBÉRICAS orixinada polo principio da AUTODETERMINACIÓN
DOS POBOS.

Declaraba  ademais:  a  reforma  agraria,  a
nacionalización  das  grandes  industrias,  os
transportes e comunicacións. Declaraba traidores
á patria aqueles que entregaron parte do territorio
estatal a potencias estranxeiras.  A promulgación
dunha lei de ordenamento bancario. Aseguraba o
dereito  á  vivenda,  a  separación  de  Igrexa  e
Estado,  a  liberdade  de  cultos,  a  plena
autorización  para  que  as  diversas  confesións
relixiosas se poidan dedicar ao ensino dentro dos
seus  centros  particulares  e  a  NON
INTERFERENCIA das respectivas confesións na
política da Confederación.

A instrución pública en todos os seus niveis será
universal  e  gratuíta.  As  forzas  armadas  serán
reducidas  ao  mínimo.  Os  tribunais  de  xustiza
serán  depurados  daquelas  persoas  que
incorresen  en  responsabilidades  derivadas  do
exercicio do poder ditatorial como, así mesmo, os
causantes da guerra civil.

A política internacional estará dedicada á paz e ao intercambio comercial con todos os países. 

  

FESGA
www.fesga.org
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