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7 .l\'os xoma:s pon "D. Lorenzo". Es:e erro nos datis 
xonn·s ·,,é, co rne.snlo !onte xomdist•ca. 

8 Doro de lo lv1ai:no, "per.ód1Co o~ciol do porte de La 
,Yúfx.m ·: : O de xuño de 1 9 3 1, r. l 1; no sernc:nwio 
(e»: far.nata de xcmoO La Voz Espofio.'a. A1on:lo-Fi- 
¡.t= i8 ée xullo de 1931, r, 14: El Qr;,ón. A Co- 
ruroa. i 3 de mio cJe 193 t, p. 4; El Dio de Poeroa 
•O ce x1.,ño de 1931. p. 1· Lo l.Jbertod. do 10 de 

XLYIO de ! 931. f>. 3, onde 11:ulo o r>ouc,a· "Como cam- 
bian os tempos!. Un curo, deputado republicano": Lo 
Vangt.'(J((M, 1 O de xuiio de 19 31. p.23; C? un longo 
etcétera 

A noticia de que un cura era aspi- 
rante a deputado ás Cortes. e aínda 
máis como republicano. apareceu en 
case que todos os xornais españois e 
ata das antigas colonias", Quizais sexa 
El Heraldo de Madrid, do I O de xuño 
de 193 1, na súa primeira páxma, o que 
mellor glose a figura do cura Leando 
del Río. Faino nun eloxioso artigo 
titulado "Os nasos amigos os curas. O 
párroco de Lérez preséntase candidato 
republicano" onde se recollen algúns 
dos motivos da súa candidatura: "Así 
comprenderá máis facilmente o pobo 
que a igrexa non rexeita a República. 
e que esta e a relixión non son inst» 
tucións contraditorias e antagónicas. 
Loitaremos polo arde e a boa orien 
tación da República". T amén se da a 
coñecer neste artigo que os seus par- 
tidarios se constituíron nun Comité 
parroquial. para facer propaganda 
da súa candidatura e solicitar entre o 
clero "opoios e infiuencia por todos os 
medios lícitos; pero recomendándolles 
ben que nos medios de propagando 
non utilicen para nada o púlpito, o altar 
ou o confesionario, lembrando unha 
vez má,s que confesionario. altar e 
púlpito deben ser neutrais e apolíticos". 
En contraposición a outros curas. 
aos que cualifican con epítetos moi 
duros, para o cura de Lérez todo 

o cura párroco de Lérez D. Leandro7 

del Río, que proxecta presentarse con 
carácter republicano independente"'. 

6 El Hera.'do de /1,odríd,l] CP mn.'O efe i 9 31 ;-,. i 3 e 
EI L-bcrc:!. 24 c!e ma:o de J 931 p. 4. 

Estando convocadas as eleccións 
a Cortes Constituíntes o 28 de xuño 
de 1931 unha grande amalgama de 
partidos comezaron a preparalas. Por 
unha banda. elixmoo candidatos e. 
pola outra. artellanco alianzas entre 
grupos afíns. Polo q.ie na circunscri- 
ción de Pontevedra. con 12 depu- 
tados a elixir. algúns xornars,' con 
especulacións case sempre intere- 
sadas, barallaban cos nomes tanto das 
organizacións. das posibles coalicións. 
así como das persoas que represen- 
tarían a estas. Daban por feíto que. 
como resultado das eleccións. os 
socialistas e republicanos obterían a 
maioría; que se presentarían polos 
conservadores. Alejandro Mon. polos 
liberais demócratas Bernardo Sagasta 
e Femando Villamarín; estes mesmos 
xornais tamén teorizaban con que 
coas minorías tamén loitarían "cutres 
candidaturas como Alianza Repubhcana, 
autonomistas galegas e acaso can- 
didatos illados. entre os que aparece 

Xa ternos o personaxe. do que 
non irnos reparar en cal foi o seu papel 
como home público ou como sacer- 
dote todo o tempo que estivo á fronte 
da parroquia de Lérez, senón nun curto 
período ( 1931-1933). pero interesante 
momento da súa actividade como polí- 
tico republicano conservador. como el 
mesmo se declaraba. 

española de Manila. heroe da guerra 
Filipina. presidente ca Deputación da 
Coruña e Gobemacor Civil; seus tíos 
Higinio del Río. director do Hospital 
S. Lázaro, Vicente Camota e Manuel 
J. Lema escntores, xomahstas e, xa en 
idade avanzada. curas tamén. 

Leondro nado en Ordes (,4 Corv,1a) en 1882. Por se, 
.oo,reme do cóengo Hcrnbre vomo k» t>enefl(,'G.•,o 
poía Obra Pío íunc1oclu po, este Cü'1t.'o lx= (Xi.'<1 
realizar os estudos de Teoioxóa Omenc.do sacerdote 
celebro a súo r>rimc:,ra misa o 28 de mrJ,'r> o: 1905. 
Comezou no torooso coruñesa de Son J&ge para 
pasCJr o xcslionr:r como coodxu•or-,,-u:op;te, deooe 
1908 a ae Sama Lucía (c.rc.'dcla en ! 890} c. seg,,.,_ 
do a prenso low. "en ci.,curistanoas d!fales ás veces 
dodc o sectozsrro que exssa o:t' N, i 91 3 coof 
Ciouo e cdrnon,a de :nr1'l1gurnr-1•ón do iPl'l1f)io D(Jtroc;uiai 
co mordomo do arceb:spo. Manue.' Cuero. 
Logo <lunho grave enfermidc1de iciiece en P()(lt€','e&:l 
o 15 de ouwb•o de ! 9 5 7 Doos meses antes do se, J 

posamcnto fo• nomPooo coodxt,1or de lérez, Ma 
nuel C.Osti.'1e•rcs quen o pc11.i.r do rnes de rl();erribr.> 
exerceu de ecónomo. coi encargo expreso de facerse 
rcJr¡¡o do obm:Jonc;do Arqu,·10 Parroqu,c:i (polo enfer 
m;dade de D. ~carie/ro;. 

2 Que estúen:i de ecónomo dende o 5 oe rebre.ro dese 
mesmo C1no.(Boletín Olicial del Arzob.'spaoo de San- 
uago: Ano LV Número 2 ! 66 - lC Abr.l ! 916). 

3 1\.1emms non ~ r•xo de~rr1tJ•/ornen!e ca.~ da po 
rroqu•a. que sería o 1r.ediodo de febrc,ro ck· i 91 7 
quedou encorg~ido de!a o ccadxU1or José C-a:da Be:fO. 
Poucos dóas dcspo;s. o 25 ele febre;m cif> ,· 9 .' 7, é no 
meado presidente honorono do SOGe<!CJ<Je de sccc:ros 
"Lo Defenso". 

4 La Correspondenc.o Gó.'icgu. 26 clecem!xo de .' 916. 
p. 3. 

5 Seu ¡xi: {o1 Anlonio cJel Río y C= (18-}6 Nlonria 
190 7) e sva no, /::lena (a'Tlota PéreL (, 85 7- i 9 l BJ. 
T:ño creo i,"máns: Beni¡¿no ( 1878). Dagcbeno (eco- 
lÓ(l de Vo,'urnanos en Fi!:pmc;s), Ramxt: (.' 88)-.1900) 
Me de los Ar.geles e Carmen ( 1890- i 963) 

T amén se dá a coñecer a súa 
ascendencia familiar': Cun pai 
que fora presidente da Comisión 

Na súa biografía faise referencia a 
súa excelencia académica xa que "oos 
vinte anos era xa doutor en Sagrada 
Teoloxía. obtendo na súa carreira as 
nolas supremas" e no persoal "oosúe 
unha exquisita distinción e un don de 
xentes'". A súa oratoria fluída e con- 
vincente mesturada cunha forte per- 
sonalidade será o crisol que fagan de 
Leandro del Río unha persoa singular. 

No nadal de 1 9 1 6 dáse a coñecer o 
nomeamento. proposto polo Cardeal 
José Martín Herrera, do novo párroco 
de Lérez, D. Leandro del Río Camota: 
que substituía a Constantino Martínez 
Franco'. T omou posesión da parroquia. 
ante o notario eclesiástico Javier Vieira 
Durán. o 30 de xaneiro de 1917'. 

Arturo Sánchez Gdrás. 

Leandro del Río Garnota 
párroco de Lérez e candidato republicano (1931-1933) 



Na mesma folla do xornal, e con- 
tradicindo o anterior, aparece tamén 
unha nota do partido republicano de 
Tui recomendado unha candidatura 
encabezada por l.eandro del Río con 
Valentín Paz Andrade, Emiliano Iglesias, 
Ramón Cabanillas, Manuel Varela 
Radío, Alejandro Otero, José López, 
Enrique Heráclio e Eugenio Arbones. 

Vou 'só' ó loito, confiado na nobreza 
dos rneus adversarios, co carácter de 
republicano da 'dereita liberal', espe- 
rando dos meus coprovincianos que se 
dignarán honrarme cos seus sufraxios. 
- Leandro del Río". 

Unha nota remitida a este medio 
polo candidato Leandro del Río que 
textualmente drcía: "Habéndome 
separado dos elementos cos que me 
coligara para (,ns electorais, quera 
facelo público por medio desta carta. 

Votad al cura de Lérez, don Leandro 
del Río Carnota para diputado, en 

las Cortes Constituyentes. 
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14 ¡\BC. /y'l(KJri<I. 28 ele xuño de 19 3 1. p. JO. 
15 Lo Tierra, /ot1adnd. 29 de x1,ño de 1931 p. ,¡ 
1 6 FI Healclo de !Vkxind.29 de x,Jiio de 19 3 i. p. 9. 

Ao día seguinte, ante a escaseza de 
datos pola carencia de comunicacións 
telegráficas e telefónicas en moitas 
localidades". dábase como vence- 
dora na provincia de Pontevedra á 

Conxunción republicano-socialista. E 
nos "postes para as minorías parecen 
disputo/os o sacerdote Leondro del Río, 
da dereita republicano, e o galeguista 
Costelao, cose seguros para os dous 
primeiros postas, e o Lerceiro parece 
dubidoso entre Amado Garro, lerrou- 
xisto, e o galegwsta Basilio Álvarez"•1. 

Outro xornal dá como gañadores os 
catro primeiros socialistas. os cinco 
republicanos conxuncionistas e "coa 
d'Íerenza duns 5.000 votos. seguen 
o cura de Lérez, Leandro del Río, da 
dereita liberal republicana, o cal proba- 
blemente poderó ser proclamado, sen 

Cartel electoral oporeodo no Faro de Vigo o 2716119 3 1 p.8 

Candidatura de la Derecha 
liberal Republicana 

E así chegamos ao día das vota- 
cións que transcorreron sen grandes 
incidentes. As únicas excepcións a esa 
normalidade foron no concello de 
Noalla e de Bueu onde os agrarios 
racharon unha urna, e nalgúns colexios 
de Lalín onde non puideron celebrar 
as votacións. Na prensa madrileña" 
publícase que "O sacerdote Leondro 
Ríos di que se desliga de todo candida- 
tura e presentarose independente". 

O día anterior á votación aparece 
no Faro de Vigo o seguinte Cartel elec- 
toral. en solitario, do cura de Lérez: 

Faro de Vigo o 26/6119.31 pl 

Una nota dol cura do Lérez \ 
non t .,~anc!ro d,·I Rto, 1·11,·a ,~an- 

é!il1n, ,H·a 1t dip11I.:,!,, poi· Í1t1es1 ¡·;i ¡ 
prov 11win !::\ 0:1011 11r11f:ida con · 
t11nla isi1n1,,,:ía, l;; q ue lince .Sé-1 
r11rn KU t rlu n f'o , rio s t'll\ fa ÍIIIU 110 
ta, cuva pubii,·n.ción int er-cs a, v 
que <fice: . . 

~ H vbiéndume separudc lle 1<•1:1 \ 
elementos con los cuales me coa- 
lig11 rn para rtnes etectorutes, 
quiero hacerlo público por medio 
de e~la carla. · 

Voy ~solo" a la lucha, confiado 
en la nobleza do mis advarsnrtos, 
con el carácter de republicano d11 
la •derecha llberal ", esperando 
de mis comprovinclanos que ae 
dignarán honrarme con aus au- 
rragios.-Leandro del Rlo." 

9 O Pueblo Gallego, 1 O <Je xuño de 193 1 p. 8 e O,ario 
de !o lvkirina. xornal 0(1dal do porto de La Habano 
10 de xuño de 1931 p. 11 

fO Como El s,gio fi1t11ro, 1 O de xuño de i 9 31 p. 2 
i I El Pueblo Gallego, 19 de xu,'ío de 193 i p. 6 
i 2 De Juan. !\mporo e Serrano, Javier. ''Valle-lndón. Con- 

c/1dcw republicano". Univer'Sldode de Santiago de 
ComposteJo, 2007. Póx.48 

13 Foro de Vigo, 26dexuñode 1931. p. 7 

O día 26, dese mesmo mes. o 
Faro de Vigo'' publica 

Tres días antes das eleccións na 
propaganda da coalición Republicana- 
Agraria para a provincia de Pontevedra, 
aparecen, á espera de darse a coñecer 
catro nomes máis para completar 
a Candidatura, os seguintes aspi- 
rantes: polo radical-agrario a Amado 
Garra. polo agrario a Basilio Álvarez. 
polo radical a Concepción Alfaya e 
Valle-lnclán e pola Dereita Liberal 
Republicana a Leandro del Río'2• 

O 19 de xuño de 1931 aparece 
unha nota na que se informa que 
"Don Leondro del Río Camota, cura 
párroco de Lérez, dirixiuse aos electores 
da provincia nun manifesto, dando o 
seu nome para deputado da futura 
Asemblea Consliluínle"· '. 

Grazas ás noticias dalgúns xomais 
decatámonos de que en realidade 
onde se decidiu a súa presentación 
a deputado foi a raíz dun acordo na 
Asemblea de sacerdotes celebrada 
poucos días antes en Pontevedra9• 

Na prensa católica, como pode ser o 
xornal El siglo futuro de Madrid. tarnén 
recollen a circular desta Asemblea 
engadindo aos motivos xa expresados 
da súa candidatura que: "Para que non 
se dubide do noso respecto e acatamento 
ao Poder constituído, co cal se evitarán 
receos e suspicacias. o carácter político do 
noso candidato será o de republ,cano"•0• 

son eloxios e parabéns resaltando as 
súas ideas de non mesturar relixión 
con política, motivo polo cal o xornal 
elíxeo "desde este momento deputado 
na nosa cordialidade ". 
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?O Coo exct'P<)ón ckJ me,,ción d1,.'1 acto no que d:xo 
unhas pclobrcs no homenaxe a "un ~ompoñeiro ", o 
oxc txímxo e Cons•liario do XtM'J?tucle c!c Cotroo- 
cJos. opococlo m El S:g'o Futuro, 7 de xone:ro de 
1932. p. 4. 

7 í El PucbicGa,)cgo, i 9 oc ou!l.:bro de i 933, p.4 
22 El wreo G:r.-=go. F-eno!. a 29 de ot:tobrn de 1933. r. 1. 
23 Lo l\'uoón. /.11::ióid. 6 oe no·,embro de ! 9 3 3 ,p. 2 i. 

A pesar do contratempo elec- 
toral, e tras un longo silencio" nos 
medios de comunicación. vemos 
que Leandro del Río non desa- 
parece da vida política activa. O 
demostra o feíto que ás 7 da tarde 
do día 18 de outubro de 1933 par- 
ticipou. na Asemblea do Partido 
Republicano Conservador celebrada 
no piso de arriba do Café "Savoy'' en 
Pontevedra, onde tomou a palabra, 
igual que Manuel Pérez, alcalde de 
Vigo, e outros participantes que viñan 
representando a concellos como a 
Estrada. Lalín e Baiona2'. Días des- 
pois foi comisionado por Pontevedra 
na Asemblea do mesmo partido 
celebrada en Vigo21 para preparar as 
eleccións para deputados do 19 de 
novembro de 1933. Nas prirneiras 
listas aparecidas vese que se coligan, 
entre outros, os radicais, conserva- 
dores e reformistas. Nesta coalición, 
e representando aos conservadores. 
vai "Leandro del Río Camota Abode 
de Lérez"23. Nos días previos algunha 
pre-isa, como o diario republicano 

Bar Savoy. Pontevedra 

19 Tuse!!. jav'e<eto!t. "í as cor.s:it,,yen:es c!e ! 93 ! • 
unas ~:ecc:ones de ÍIO.'IS•CIÓ!l (//)". Res,,scade "De 
redio ?olítx:o" 

Aínda hoxe en día, é moi difícil 
para es historiadores dilucidar e 
explicar con absoluta certeza os 
resultados finais das eleccións en 
canto que as "adscrioóns partidistas 
eran baswnte confusos e ademois 
cambiaron incluso de forma moi con- 
siderable no momento de conslituírse 
definitivamente as Cortes':". 

elixido deputado dentro dos 5 que 
lle tocaban á minoría. Os partidos 
tradioonais coas súas coalicións. a súa 
'maquinaria electoral'. a oposición da 
xerarquía eclesiástica e o inicio do 
que xermolaría en =>artido Galeguista 
tiran por terra o esforzo deste grupo 
de sacerdotes capitaneados polo 
párroco de Lérez. 

17 la Época. }9dextiiiode 193!. p.3. 
i 8 La Vanguard:c JO ele xu,'io de i 9 3 ! • p. 23. 

Con todo, unha vez chegado 
o escrutinio final na provincia de 
Pontevedra o cura Leandro del Río 
non obtén os votos precisos para ser 

Case toda a prensa sitúa a 
Leandro del Río entre os gañadores 
con posibilidades de obter un posto 
de deputado pois foi moi votado na 
capital pontevedresa e "os noticias do 
provincia confirman o triunfo da candi- 
datura republicano socialista e de don 
Leandro del Río. cura de Lérez. Dise o 
coso curioso de que os ingleses da secta 
evanxé/ica, residentes en Marin, votaron 
ao párroco con candidatura aoena'>. 

esperar ó segundo votación. Como inde- 
cisos, os goleguistos Alfonso Castelao e 
Basilio Álvorez":7 

ABC. Madrid, 22/11/1933 p.2 

Pontevedra 
Don Yictor Lis. D. Alfredo García Ra- 

mos. D. Severino B;-. rros de Lis, D. l-10110- 
rio Maura, D. Xicasio Gui-asola, y D. r--. 
narvlo Sote lo. dcrcchistas : D. E mil :ano 
Iglesias, D. Rarr:ón Salgado, D. Antonio 
Prieto, D. J osé Lópcz \ arela, radicales; 
D. Isidoro ~IiHáo, dcmócrata ; y D. Lean- 
dro del Rio, conservador. 
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Do1J de Zamora de Fafanxe Españolo cJos 
de a;wbtode I 946 p.2. Ou corno (,xero o 

""1!5 37:::----r;r -u rougurocJón do I Grar> Ferio-Expos1- 
~ en Pon(errodo, Ho¡o Oficio/ de! lunes 

_1J!~de 1946 

u:...: e;o-s e Gandeiros en calidade 
e:e ::;;. Cámara Sindical Agraria 

=:: ::-:e edra ' ou nos anos 1949- 
:::. cerno Deoutado en Cortes, ... 

- --: ::e - tro xerto: Don Leandro 
='"?. ........ :: :o Don Leandro. 

_e.;.-c~o del Río etiquetábano 
-::- ~:-:er, actor. liberal. republicano, 

ca -~--e,-¿ _ e. a partir do 1936, de 
_ ::- _ a::; réx.rne, falanxista. sindi- 

30 s adaptouse ao sistema 
_ e ==- cada momento, pero 

- =e e do curato e en postas e-==~= sempre visible, para o bo 
sz:ra ~ r.12 o. Polo que non é de 

--~ e o presente na Caeira- 
:. seternbro de 1936 no 

:¡a es: 10 marcada cunha serie 
,,_:: e ons persoais e públicas 

_ es Cl!e o trataron coma cura, 
_.:; - o oo ítico, non d ubidaron 
:==-=:3. as e ata asumilas coma 

mpeno, Zamora. 1 5! I 011946 p.2 

2 6 T ribt1no. T UJ e/o 2 4 de dece'llOro de - ~- 
2 7 ~/ T eo. Ponteoreos o 2 4 oe xar,er-, dE 

28 

A don Leandro 
por desexo da súa 
en realidade lle gus-,.a::E es. s~ 
os pasos do seu pa ?C :: = ue 
dubidou en dedicarse :_a~e~ a -:- - 
vidade política28• Por :oca _ :: 2 

Ou falando Ge 

en favor dalgún 

ao cura de Lerez '= 
folcatruodos polo e 

Tanto é as' c_e ~=- ,---.=-.-.::,...,,-=--,.. 

co máis déo 

internas ou a cecee 
sobre todo. aos cce 
pendentes, como e 
de Lérez. 

rebumbio os c_e r?i= _ ~---=-........_ 
efectos perversos --=- 

fi11or2. 

ea ros 

.~ ....... ..,a delle.rmandades 
auaderos presidida 

·ona11 

24 él País. Pcnte,vedro 17 ele novembro de 1933 p. l. 
25 Hoi rnúl1.iples casos nos que os votos rcob1dcs por al- 

gún deputado supcmbo o censo de todo o locoliC:ade 
no r¡ue se esCJ1JWDa 

Realizado o escrutinio, dos trece 
deputados elixidos, está no número 

I O con 10.1 00 votos. Por fin Don 
Leandro sería deputado! E así saíu 
nos listados provisionais. Pero o 
certo é que nos resultados oficiais 
definitivos aparece, unha vez máis, 
sen escano. Certo é que ao longo 
das distintas consulta se lectorais 
nas que participou D. Leandro, 
sobre todo nas pequenas enti- 
dades de poboación, houbo moitas 
denuncias por fraude electoral. 
Fraude que se realizaba de múlti- 
ples maneiras. As máis correntes 
serían as de falsificar o número 
de electores": manipular as actas; 
problemas cos compoñentes das 
mesas; etc. Dentro de todo ese 

da tarde de Pontevedra. El Pais24, 

presenta unha editorial "Ante la 
lucha. Los combinaciones de última 
hora" onde avisa ao electorado para 
que "se aperciban da serie de trucos 
e martingalas que poñen en práctica 
os dereitos e os radica,s poro triunfar 
nas eleccións do día J 9". E así vanse 
debullando as supostas intencións 
na solicitude de voto facendo máis 
ben fincapé nos candidatos e non 
tanto nas coalicións. E ata afirma: 
"As nasas noticias, e témo/as de fonte 
fidedigna, son que as ardes circuladas 
aconsellan que para deixor oco paro 
os cinco deputados dereitistas se borre 
ao cura de Lérez. don Leandro del Río, 
a Pedro Vare/a," ... Remátase o edi- 
torial dicindo "Se os conservadores 
ou os reformistas se so/van, será a 
pesar de Emiliono [Iglesias] e conuo a 
súa vontade. Dende logo pode darse 
por descontado que o cura de Lérez 
está perdido sen remedio, porque é o 
número un dos sacrificados. Elector! 
Rexeita toda componenda e voto 
íntegra a candidatura de esquerda 
republicana!". 
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