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 Cando en 1928 Arturo Noguerol Buján 
publica  estas “Parolas sobre a Propiedá” estao 
a facer a mantenta, porque sabe das carencias 
teóricas dun movemento agrarista, que ten 
como norte remover as vellas estructuras 
sobre a propiedade no agro galego, onde aínda 
pervive o foro, impedindo o acceso dos labregos 
a propiedade. É a pervivencia dunha vella 
institución feudal que pexa o cambio social que 
están a demandar organizacións político-sociais 
como a Liga de Acción  Galega. Preocúpalle a 
Arturo Noguerol a formación teórica dun 
agrarismo popular que nace tutelado pola 
intelectualidade. 

 Nesta publicación fáise un estudo 
migalleiro, seguindo as diversas etapas que 
tivo o concepto de propiedade. Vai reparando 
en cada un delas e definindo o seu alcance. 
Na evolución da propiedade rural –observa 
Noguerol– pódense distinguir oito etapas, pois 
a pesar das discusións habidas nos últimos 



tempos é un feito demostrado que a propiedade 
rural é de data bastante recente e que custou 
moito traballo establecer. Sen entrarmos no 
debate do rigor da investigación, que esta 
non é a pretensión, o que si está claro é que 
Arturo Noguerol, implicado nos movementos 
de redención dos foros e na transformación 
das vellas estructuras agrarias, pon os seus 
coñecementos sobre a materia para,  sen dúbida, 
formar teoricamente aos dirixentes agraristas.

 Tres anos antes da publicación deste 
traballo celebrábase en Lugo o Primeiro 
Congreso de Economía galega, no que se 
abordaran os principais problemas que tiña o 
agro galego e as solucións que se aportaban, 
moi novidosas por certo. Non participou Arturo 
Noguerol con ningún relatorio, pero é posible 
que o fixese indirectamente a través dos seus 
amigos, que participaron nel. Non é aventurado 
pensar así, porque no ano 1917 publica en 
“O Tío Marcos da Portela” un artigo titulado 
“Problemas agrícolas de Galicia”. Naquel 
Congreso, apenas coñecido e reivindicado, 
abordáronse os problemas da estructura 
económica que Galicia tiña no campo, o seu 
centro de gravitación. 



 En calquera caso o bosquexo histórico 
que sobre a propiedade nos ofrece Arturo 
Noguerol, ten moito que ver sobre o dereito 
consuetudinario galego, que agora recolle 
o dereito positivo na Lei do Dereito Civil 
Galego, regulando institucións extraídas 
dos tempos e outras anovadas como é o 
caso da recente modificación aprobada polo 
Parlamento de Galicia relativa á transmisión 
da propiedade. Cita Noguerol a Benthan  para 
xustificar a presenza no Estado na ordención 
da propiedade: “A propiedade e a lei, naceron 
xuntas e morrerán xuntas. Antes da lei ningunha 
propiedade: quitade a lei, e toda a propiedade 
cesará”

 Coa edición deste pequeño opúsculo 
a Fundación Lois Peña Novo quere poñer a 
disposición dos lectores unha mostra máis 
das  moitas inquezadanzas políticas de Arturo 
Noguerol, un home comprometido coa causa 
galeguista.

  

  Xosé González Martínez

  Presidente da Fundación Lois Peña Novo





Arturo Noguerol Buján









































































Esta edición facsímile do libro
Parolas sobre a Propiedá

fíxose co gallo da XII edición dos Premios Lois Peña Novo
celebrada no Castelo de Soutomaior o día 29 de xuño de 2006,

 na que se entregaron os premios
aos Xulgados núms. 1 e 2 de 1ª Instancia e Instrución de Lalín,

a Don Luís García Mañá
e a Empresa “R” de Telecomunicacións.
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