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BIOGRAFÍA 
 
 
 Castelao nace en Rianxo (Pontevedra) o día 29 de xaneiro de 1886. 
  

Expón no II Salón de Humoristas de Madrid no ano 1908. 
 
 Dá conferencias sobre caricatura e humorismo ó mesmo tempo que 
expón as estampas Nós en A Coruña, isto ocorre polo ano 1920. 
 
 En 1926, Castelao é nomeado membro numerario da Real Academia 
Galega. 
 
 No ano 1936 resultou se-lo candidato máis votado do Frente Popular en 
Pontevedra, foi a persoa que máis loitou a prol do Estatuto de Autonomía de 
Galicia. 
 
 Fai a lectura do seu discurso máis fermoso: "Alba de groria" no ano 1948 
e, no ano seguinte, edita "As cruces de pedra na Galiza". 
 
 No ano 1950, día 7 de xaneiro, morre en Bos Aires e é enterrado no 
cemiterio de A Chacarita. 
 
 Os seus restos mortais son trasladados a Compostela no ano 1984, desde 
entón repousan no Panteón de Galegos Ilustres de Santo Domingo de Bonaval. 
 
 

---------------------------- 
 

 
 Portugal é país viciño de Galicia, patria de Castelao, loitou sempre 
incansablemente pola exaltación e identidade da nación galega e pola dignidade 
do seu pobo. 
 
 Con nove anos emigra coa súa nai a Arxentina, país ó que voltará anos 
despois e onde rematará a súa fructífera vida. 
 
 En campaña de propaganda a favor da República viaxa a EEUU e alí, o 
Frente Popular Antifascista Galego de Nova Iork edítalle o álbum de estampas 
"Milicianos".  
 
 Estrea a súa obra teatral "Os vellos non deben namorarse" no ano 1941. 
Faise unha estrea simultánea en Bos Aires e Montevideo (Uruguai). 
 
 Ós cincuenta anos, aproximadamente, viaxa a Cuba con Luis Soto  e 
Virxinia. Fala sobre Valle Inclán e Galicia, expón o Álbum Nós, fai estampas de 
Negros e organiza diversos actos de propaganda da República. 
 
 En plena Guerra Civil viaxa a Rusia, alí fala de Galicia, de España, da 
guerra, da crueldade dos "nacionales" e expón os seus debuxos. 


