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AS MIGRACIÓNS 
INTERNACIONAIS E O 
DESENVOLVEMENT01 

Georges Photios Tapinos2 

O traslado dunha persoa dun 
país a outro é algo que é posible 
examinar desde diversos puntos 
de vista. A posibilidade de mar
char dun país pode ser conside
rada como un dereito humano 
fundamental -jus peregrinan
di-, independentemente de toda 
avaliación das repercusións eco
nómicas que o devandito trasla
do poida ter para a persoa ou o 
país de orixe ou de destino de 

que se trate, e independentemente do lexítimo dereito dun país determi
nado a regulamenta-los asentamentos no seu territorio. Sen embargo, o 
mellor é considera-la migración desde o punto de vista do desenvolve
mento: no plano microeconómico a migración obedece xeralmente ó 
desexo de mellora-lo propio benestar, e no plano macroeconómico ten 
repercusións para o benestar da poboación da sociedade da que proveñen 
os migrantes e da sociedade en que se queren establecer. O dereito a emi
grar debe terse en conta en todo índice do desenvolvemento humano, 
pero no presente artigo terase principalmente en conta o efecto da migra
ción para o benestar da persoa e para o benestar colectivo. 

O artigo examina catro cuestións diferentes: a fin de coloca-lo deba
te na súa debida perspectiva, en primeiro lugar examinanse as tenden
cias e cuestións recentes. Nos últimos decenios rexistráronse acusadas 
variacións das correntes e políticas de migración, acompañadas por 
cambios na forma de ocuparse <lesas cuestións. Na segunda parte 
avalíanse os efectos da migración para o desenvolvemento, subliñando 
a conveniencia de pasar dun enfoque nacional a un enfoque internacio
nal, e despois examínanse as cuestións da migración, o comercio e a 
cooperación internacional. A última sección ocúpase das cuestións de 
política e normativas . 

l. A versión preliminar do presente artigo presentouse nunha reunión do Grupo de Exper
tos sobre a distribución da poboación, a migración e o desenvolvemento, do Comité de 
Planificación do Desenvolvemento, das Nación Unidas, que tivo lugar en Xenebra do 26 
ó 29 de xaneiro de 1993. 
2. Institut d'études politiques de Paris. 
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TENDENCIAS E 
PROBLEMAS 

Final da migración 
laboral 
e temor da migración 
masiva 

Despois dun decenio durante o cal as corren
tes migratorias se intensificaron e diversifi
caron, no decenio de 197 5-1985 diminuíu 
considerablemente o número de migrantes, o 
que parecía indicar que finalizara a eq. das 
grandes migracións. O peche das fronteiras 
de Europa occidental (as da antiga Repúbli-
ca Federal de Alemaña en novembro de 

1973, as de Francia en xullo de 1974 e as de Bélxica en agosto do 
mesmo ano), a diminución da demanda de man de obra estranxeira nos 
Estados do Golfo (1983-1984) e a promulgación da Lei de Control e 
Reforma da Inmigración en Estados Unidos (1986) parecen sinala-lo 
punto crítico. Agora ben, non pasou moito tempo sen que comezase unha 
nova era de incremento das migracións intemacionais (Zlotnik, 1991; 
Dumas, 1991; SOPEMI OCDE, 1986-1989). En Europa, a inmigración 
seguiu rexistrando valores importantes nos países receptores tradicio
nais, a pesar do peche legal das fronteiras; os países tradicionais de emi
gración de Europa meridional (España, Grecia, Italia, Portugal), despois 
de experimentar unha regresión neta da migración nos últimos anos do 
decenio de 1970, están atraendo agora a emigrantes de dentro de Euro
pa e de fóra dela; considerables correntes migratorias Leste-Oeste pre
cederon a apertura das fronteiras dos antigos países do bloque de Euro
pa oriental e a reunificación alemana (3 de outubro de 1990). Nos 
principais países de reasentamento permanente -Estados Unidos, Cana
dá e Australia- seguiu rexistrándose tamén un incremento da corrente 
migratoria. En Estados Unidos, a pesar de que se estende a actitude 
negativa da opinión pública con respecto ás cuestións da migración, a 
Lei de Inmigración de 1990, que substitúe á Leí de 1965, aumenta real
mente os niveis de admisión anual durante un período de transición, 
aínda que establece "límites" de inmigración para anos subseguintes. En 
Canadá a Lei de Inmigración de 1993 está encamiñada a reforza-la capa
cidade do Gobemo para xestiona-los sistemas de inmigración e asilo, 
entre outras cousas mediante a concesión de prioridade á admisión de 
inmigrantes cualificados e de investidores. 

Aínda é máis digno de atención o cambio experimentado nas vías de 
entrada. En especial podemos menciona-lo acusado incremento de 
persoas en busca de asilo, especialmente en ·Europa, onde o número de 
solicitudes aumentou espectacularmente, así como do número de inmi
grantes ilegais que, aínda que sexa difícil determina-la súa cantidade, 
abundan en moitos países de tódolos continentes. De feito, nas situacións 
en que a entrada legal está restrinxida, se non é para fins de reunión fami-
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liar, o principal medio de entrada nun país e de establecerse nel é na 
actualidade o procedemento que consiste en presentarse como refuxia
dos. Isto aplícase tamén á migración irregular, que na maior parte dos 
casos se debe a discrepancias entre as forzas do mercado (a oferta e a 
demanda) e as restriccións legais de entrada. Por iso a reafirmación polos 
principais países de inmigración da súa política de control -que consiste 
en aceptar unicamente as entradas legais (coma no caso de Estados Uni
dos, a raíz da Lei de Control e Reforma da Inmigración de 1986) ou en 
interromper enteiramente a migración laboral (coma en Europa, a raíz da 
prohibición de 1974)- reforzou excesivamente as correntes ilegais, parti
cularmente en condicións de maior inestabilidade política e de diferen
cias máis profundas en materia de ingresos. Os programas de amnistía-a 
mencionada Lei de Control de 1986, a regularización no caso de Francia 
(1982), España (1985) ou Italia ( 1986 e 1990)- recalcan a dobre faceta da 
migración ilegal. Por definición, eses programas recoñecen o feito de que 
non se pode xa controla-la entrada, pero ó mesmo tempo esfórzanse en 
convencer de que en <liante o control se realizará eficazmente e non se 
aceptarán novas entradas espontáneas. 

Ó antedito hai que engadi-la existencia de novas relacións entre os 
países de emigración e os de inmigración (que polo demais non gardarían 
ningunha relación entre si), como, por exemplo, as correntes migratorias 
de Sri Lanka a Italia e a aparición de novos países. Xapón e Taiwán (pro
vincia de China), por exemplo, foron considerados durante anos e años 
como modelos de crecemento sen migración. 

En conxunto os desequilibrios estructurais, que son a causa funda
mental das correntes migratorias intemacionais e que explican a maior 
parte do incremento das correntes migratorias nos decenios de 1960 e 
1970, non melloraron. Ó contrario: os factores que incitaron á migración 
nos últimos anos seguen deixando sentir aínda os seus efectos e mesmo 
se agravaron; por exemplo, factores como a crecente diferencia nos paí
ses en desenvolvemento entre a oferta rapidamente crecente de man de 
obra, como resultado dunha elevada taxa de fecundidade no pasado, e o 
lento aumento da demanda de man de obra, e a crecente disparidade no 
PNB per cápita dos países de África e a Europa oriental con respecto ós 
países da Europa occidental. 

Unha análise da situación actual promoverá o concepto dos sistemas 
migratorios como instrumentos que axudan a comprende-las razóns das 
correntes migratorias, aínda que a forma precisa deses sistemas non sexa 
moi clara. Agora ben, a idea dun sistema mundial no que existen redes 
interrelacionadas que requiren un enfoque mundial constitúe probable
mente unha esaxeración. Desde o devandito punto de vista sería posible 
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preguntar se unha sociedade é suficientemente atractiva para suscita-lo 
interese dos mellores entre os posibles migrantes e para avalia-la nature
za atractiva comparada doutros destinos. Este enfoque non abonda de por 
si para preconiza-la existencia dun sistema mundial. 

Sexa como sexa, a aparición de zonas económicas como a Comunida
de Económica Europea (CEE, 1957), o Pacto Andino (1969), a Unión 
Económica da África Occidental (1975), Mercosur (1990-1991) ou o 
Acordo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) quizais teñan 
repercusións máis importantes para as correntes laborais que os intentos 
de liberaliza-lo comercio no ámbito mundial, como, por exemplo, o 
Acordo Xeral sobre Aranceis Aduaneiros e Comercio (GATT). Agora 
ben, o GATT pode moi ben influír na migración mediante a liberalización 
dos servicios (Hindley, 1992). 

Unha cuestión de 
ámbito nacional 
que adquire dimen
sións internacionais 

As cuestións relativas á migración internacional 
están sendo obxecto dunha nova formulación. 
Na actualidade abórdase o problema desde un 
punto de vista internacional e interdependente, 
distinto dos intentos máis tradicionais de deter
mina-las causas e as consecuencias para as 

zonas de emigración e as zonas de inmigración. Ademais, a distinción tra
dicional entre motivos económicos e políticos para a migración non pare
ce ter xa razón de ser e, en termos normativos, é pouco viable. Polo tanto, 
requírese un enfoque de economía política que recoñeza que os dous gru
pos de factores están estreitamente interrelacionados. 

Desde o decenio de 1950 ata o peche das fronteiras en 1974 a Europa 
occidental puido presenciar un dos maiores movementos de traballadores 
da súa historia. Naquela época supoñíase ou esperábase que a mobilida
de internacional dos traballadores podería ser un factor para a transmisión 
do desenvolvemento. Desde este punto de vista, a migración pasa a con
verterse nunha asignación internacional de recursos que ó reduci-las dife
rencias en termos de insumos suprimirá ó final as causas lexítimas que 
provocaron a situación ó principio. A mediados do decenio de 1970, e por 
razóns relacionadas coa modificación do contorno económico nacional e 
internacional, cerráronse as fronteiras á inmigración. Prevíase unha nova 
división internacional do traballo, que consistía nunha reducción do 
número de traballadores estranxeiros mediante unha política de incenti
vos para que regresasen ó seu fogar, a substitución da man de obra estran
xeira por man de obra nacional e o traslado de deteminadas actividades a 
países do terceiro mundo. Isto significaba un regreso a un sistema de 
especialización máis en consonancia cos recursos en materia de factores 
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naturais, desenvolvemento do comercio e incremento dos investimentos 
nos países en desenvolvemento (Tapinos et al., 1978; Hiemenz e Schatz, 
1979). Esta nova división internacional do traballo non tivo os efectos 
apetecidos para os antigos países de emigración. Fracasaron os intentos 
encamiñados a trasladar algunhas industrias a eses países utilizando 
migrantes que regresaran ó país e a axuda financeira dos antigos países 
de inmigración. 

As condicións cambiaron de novo a mediados do decenio de 1980, 
momento en que apareceron un conxunto de factores complexos e ás 
veces contradictorios. Para a maior parte dos países da Europa occciden
tal, o factor fundamental foi que se decataron de que o incremento do 
número de estranxeiros suscitaba temores de que a continuación da inmi
gración ilegal puidese provocar unha catástrofe social e política. Desde 
diversos puntos de vista, esas preocupacións podían ter efectos benefi
ciosos para as políticas de cooperación para o desenvolvemento. A afir
mación de que se necesitaba unha nova división internacional do traballo 
en resposta á clausura das fronteiras que ti vera lugar en 197 4 non era en 
realidade máis que unha declaración de intencións, unha tentativa dos 
países industrializados por parecer humanos. Unha política de axuda e 
cooperación para o desenvolvemento coa esperanza de reduci-los incen
tivos para a emigración ofrece unha posibilidade moito maior de execu
ción eficaz se se estima que se adapta ós intereses dos propios países 
industrializados. 

Despois de indicar ó principio que a emigración non podía transmití
-lo desenvolvemento ó país de que se trata - opinión que despois quedou 
substituída pola noción de que o desenvolvemento das correntes comer
ciais e de capital e o reasentamento dos migrantes repatriados debían 
posibilita-la consecución dos mesmos fins-, empezouse a prestar aten
ción ás políticas de cooperación para o desenvolvemento. Esas políticas, 
que fomentan o desenvolvemento dos países pobres e que procuran 
garda-la súa poboación nos seus puntos de establecemento, reducirían o 
incentivo á emigración ó mesmo tempo que manterían a posibilidade de 
abri-las fronteiras en grao limitado para evitar tensións dentro do mer
cado laboral. 

Este cambio de actitude con respecto á cuestión da migración ten 
moito en común co actual debate acerca dos aspectos económicos da 
natureza e o ámbito do desenvolvemento económico. En consonancia coa 
determinación que fixo Kuznets no decenio de 1960, pero utilizando 
unha forma de análise diferente, unha doutrina é partidaria da conver
xencia económica entre rexións e nacións (Barro e Sala-I.-Martin, 1992). 
Unha opinión alternativa ofrécena as obras sobre o crecemento endóxeno 
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que afirman que empeoran as diferencias en materia de ingresos entre 
nacións que en principio eran desiguais (Romer, 1986). 

Na actualidade este debate segue aberto, e é dificil obter un apoio 
resalto en favor dunha ou outra das doutrinas. Sen embargo, un exame 
das recentes tendencias do desenvolvemento en África e en América Lati
na, rexións que ofrecen unha pertinencia particular para estes fins, non 
apoiará o punto de vista da converxencia. A expresión "un decenio per
dido para o desenvolvemento" pasou a caracteriza-la evolución económi
ca nos dous continentes, e é probable que as diferencias en materia de 
actuación económica entre os países sexan maiores en América Latina, na 
que tamén hai casos de éxito, ca en África, onde moitos países de África 
occidental experimentaron unha taxa de crecemento negativa. 

Se ten lugar a converxencia, e tódolos demais factores seguen sendo 
iguais, é de supoñer que no futuro se rexistre unha tendencia á diminu
ción nas correntes migratorias. Ninguén que estea familiarizado coas cau
sas determinantes actuais e previstas da migración internacional será <lesa 
opinión. 

Aspectos eco-
nómicos 
e economía 
política 

A reintroducción da dimensión política representa 
de por si un cambio importante. A evidencia do pro
fundo cambio experimentado verbo disto refírese a 
moitas e moi diversas cuestións. Por exemplo, a 
distinción tradicional entre migrantes económicos e 

refuxiados parece ser menos importante que ata agora. Nunha situación 
en que hai barreiras legais para entrar nun país, e na que, nalgúns casos, 
non existe en absoluto a posibilidade de entrada legal, o número de 
persoas que solicitan asilo ten necesariamente que aumentar. Isto é así 
porque é sumamente difícil distinguir entre casos de opresión política e 
casos de privación económica nos países de orixe. Non serve para nada 
preguntar se a xente que escapa de Haití en barcos son migrantes econó
micos ou refuxiados políticos. A agravación dos conflictos étnicos e reli
xiosos adoita entrañar procesos que tamén agravan as diferencias en 
materia de ingresos. 

Polo que se refire á demanda, a situación está cambiando tamén. En 
gran parte, os procesos de migración en Europa no decenio de 1960 e no 
de 1970, por unha parte, e a inmigración en Estados Unidos, por outra, 
representan as antípodas dos modelos de migración. En Estados Unidos, 
e roáis xeralmente nos países de inmigración e reasentamento, o volume 
de correntes migratorias non era resultado directo das condicións do mer
cado laboral, que son concretas en termos de espacio e de tempo, senón 
máis ben o resultado dunha política de inmigración explícita que segue 
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diversos criterios de selección ou un sistema de preferencia. Esa política 
formulouse por conducto do proceso constitucional (Congreso ou Parla
mento), e ata ese punto reflectía os intereses nacionais ou, máis ben, un 
equilibrio entre intereses contradictorios, por exemplo os intereses de 
grupos económicos ou étnicos. Ó contrario, en Europa, os denominados 
"programas para traballadores estranxeiros" baseábanse en arranxos 
laborais contractuais, que se supoñía que eran independentes do reasen
tamento e non constituían un preludio para el. Dito con outras palabras, 
aínda que a supervisión das entradas e dos asentamentos segue sendo 
unha prerrogativa dos Estados, prerrogativa que mesmo os países perten
centes a un mercado común non estaban dispostos a abandonar, foi a 
demanda de man de obra para as empresas, baixo a influencia do crece
mento económico e das condicións do mercado laboral, o que determinou 
a corrente de entradas e de repatriacións. Visto desde un punto de vista 
político, o suposto implícito era que a inmigración posuía efectos globais 
positivos sobre a economía, sen que os seus principais efectos de distri
bución favorecesen ou prexudicasen a grupos concretos. O perfecciona
mento dos procesos de migración e o paso dunha migración temporal 
prevista a un reasentamento máis permanente puxo de relevo a existen
cia de intereses contradictorios e clasificou a gañadores e perdedores en 
termos relativos e, co tempo, absolutos. Nese momento o mecanismo do 
mercado non se considerou xa como a canle apropiada, e houbo que lexi
tima-la política de inmigración por conducto do sistema parlamentario. A 
partir daquel momento, é posible deducir que os futuros niveis aceptables 
de entrada nun país non se poden deducir sinxelamente por proxección 
das condicións do mercado laboral. A dimensión política pasou a reves
tir unha importancia crucial. 

AS MIGRACIÓNS E O 
DESENVOLVEMENTO 
ECONÓMICO NACIONAL 

As migracións e a transición 
demográfica 

Con obxecto de analiza-las relacións 
entre a migración, o incremento da 
poboación e o crecemento económico, 
a teoría da transición demográfica ofre
ce un punto conveniente de partida. 
Como descrición das tendencias demo
gráficas, a transición demográfica men-
ciona a pauta dos cambios en materia 

de taxas de mortalidade e de fecundidade desde unha situación inicial 
caracterizada por unha taxa elevada de mortalidade e unha taxa elevada de 
fecundidade, ata unha fase última caracterizada por unha mortalidade 
baixa e unha fecundidade baixa. Como explicación analítica desta pauta ó 
parecer universal, a teoría da transición demográfica expón a relación 
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entre os cambios demográficos e o que podemos denominar "proceso de 
modernización", que comprende diversos indicadores como a urbaniza
ción, a educación, a división do traballo e o incremento dos ingresos. A 
maior parte dos indicadores de modernización teñen en común o feito de 
que implican certa forma de mobilidade. Isto colócanos ante o seguinte 
paradoxo: o actual paradigma das pautas históricas dos cambios de 
poboación -en realidade, o paradigma substancial da teoría demográfica
enúnciase dunha forma que exclúe o verdadeiro factor que necesariamen
te vai implicado na explicación do cambio, é dicir, a mobilidade. Inten
touse incorpora-la migración na teoría demográfica de diversas formas. 
Algúns autores (por exemplo, Zelinsky, 1971) concibiron unha transición 
da mobilidade análoga á transición da mortalidade e da fecundidade, é 
dicir, unha secuencia histórica de cambios no tipo e a intensidade das pau
tas da mobilidade sen un mecanismo analítico que estableza unha relación 
entre as dúas transicións. Eses intentos non conseguiron capta-la cuestión 
fundamental: a relación entre a migración e a Tecundidade no proceso 
decisorio do fogar, como resposta á diminución da mortalidade. 

A teoría da resposta demográfica multifásica constitúe unha excep
ción a esta crítica (Davis, 1963). A teoría enuncia que "unha taxa eleva
da e persistente de incremento natural derivado dos éxitos anteriores con
seguidos no control da mortalidade" fai que o individuo reaccione dunha 
forma que lle permita recupera-lo equilibrio inicial. O punto crucial neste 
caso é que o proceso de axuste pode seguir itinerarios diferentes: pode 
manifestarse mediante unha diminución da fecundidade, segundo supón 
a teoría da transición demográfica, ou mediante unha diversidade doutras 
direccións, incluídas a do aborto, a da esterilización, a da anticoncepción, 
a do aprazamento do matrimonio, a do aumento da soltería ou a da migra
ción, sexa temporal sexa permanente. A pesar da importancia das cues
tións involucradas, a hipótese de Davis dos procesos de axuste alternati
vo non suscitaron moita atención, o que é moi lamentable pois non só 
restrinxiu a comprensión dos procesos de axuste da transición demográ
fica, senón tamén a capacidade de ter en contaos mecanismos de retro
acción que a migración pode traspasará sociedade de emigración. Esta é 
a cuestión que o presente traballo estudiará a continuación. 

Emigración, crece
mento da poboación e 
desenvolvemento 
económico 

Os modelos básicos demográficos e demoe
conómicos da migración non apoian a opi
nión de que o crecemento demográfico poida 
controlarse ou de que o crecemento econó-
mico poida prosperar gracias á emigración. 

Desde o punto de vista demográfico, a teoría dunha poboación estable 
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indica que para que a emigración teña repercusións importantes na taxa 
de crecemento da poboación requiriranse novas correntes migratorias de 
persoas en idade de procrear (Keyfitz, 1971). Desde o punto de vista 
demoeconómico, supoñendo que a fecundidade se relacione positiva
mente cos ingresos e que os ingresos estean en proporción negativa con 
respecto ás dimensións da poboación, <leste sinxelo modelo malthusiano 
deducirase que toda diminución da poboación co correspondente crece
mento inducido en materia de ingresos como consecuencia da migra
ción, quedarán compensados polo crecemento inducido en materia de 
fecundidade. 

É evidente que estes modelos básicos deben aceptarse con reservas e 
que hai que explorar outras relacións máis complexas. Antes de determi
na-las canles analíticas a través das cales a emigración pode ter repercu
sións no nivel de ingresos e no proceso de crecemento dunha rexión ou 
un país de emigración, é importante recordar algunhas doutrinas metodo
lóxicas. Preséntanse tres tipos de dificultades. 

En primeiro lugar, a diversidade dos escenarios empíricos e o feito de 
que a migración teña repercusións nunha extensa gama de características 
demográficas, económicas e sociais dunha sociedade, exclúe toda xene
ralización ampla acerca dos efectos para as rexións de emigración. As 
deduccións teóricas dependen de supostos concretos (tipo de funcións de 
producción, adhesión ó concepto de escala, migración laboral exclusiva 
ou de carácter mixto, etc.) e non se poden deducir independentemente das 
realidades institucionais (a existencia de mercados eficaces de man de 
obra, bens e capitais). O que conta é que estes supostos e o valor dos pará
metros non soamente inflúen na avaliación cuantitativa, senón que tamén 
poden modifica-lo seu signo. 

En segundo lugar, a migración posúe unha dimensión temporal. Non 
soamente a migración ten a súa propia dinámica, senón que o tempo 
desempeña tamén un papel no ciclo vital dos migrantes. Por exemplo, 
aínda que as condicións locais que xustificaron o desexo inicial de emi
grar desaparecesen, é posible que a emigración siga tendo lugar como 
consecuencia de factores que fomentan a demanda no país de inmigra
ción. Unha consecuencia do antedito é que as observacións formuladas 
tendo en conta tódolos elementos da emigración e que, por exemplo, tra
tan de relaciona-la emigración co desemprego, non responden á realida
de. As correntes de emigración poden coincidir con excedentes de 
demanda laboral así como con escasezas de man de obra nas rexións de 
emigración, segundo a fase do proceso migratorio durante o cal se efec
túe a observación. Cando se efectúe a avaliación das repercusións econó
micas da emigración en relación co tempo, é posible preguntar se existen 
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pautas uniformes de cambio de base temporal que producen repercusións 
negativas ou positivas de por si. Esta determinación ten así mesmo impli
cacións normativas para o país de emigración. Nunha situación de migra
ción provocada pola demanda e cuns efectos que varíen co tempo, o que 
podemos preguntar non é se o país de emigración debe tolera-la emigra
ción de traballadores pouco cualificados e restrinxi-la emigración do per
soal cualificado, ou canaliza-los fondos remitidos polos traballadores 
emigrantes cara ós investimentos ou favorece-la repatriación dos migran
tes máis cualificados, senón qué é o que pode face-lo país. 

Por último, hai que deixar ben sentado que a migración, aínda que ata 
certo punto constitúa unha resposta microeconómica e individualista a 
unha situación de desequilibrio, ou mesmo unha fuxida ante a falta de 
perspectivas de progreso, constitúe fundamentalmente o resultado de com
plicacións introducidas nunha das fases iniciais do desenvolvemento. 

A emigración pode ser provocada tamén por cambios institucionais. 
Por exemplo, as políticas de axuste estructural deberían influír nas 
correntes migratorias, xa que teñen repercusións sobre os ingresos e 
obre o emprego a curto e longo prazo. Desgraciadamente, non se efec

tuaron moitas investigacións acerca dos mecanismos que transmiten a 
mencionada influencia, e non se sabe moito acerca das súas repercusións 
cuantitativas. As dificultades de avalia-las consecuencias do axuste 
estructural agrávanse como consecuencia da falta de datos adecuados 
sobre a migración. 

A fábula neoclási-
ca e as súas 
deficiencias 

Considérese unha economía caracterizada por 
unha baixa proporción de capital a man de obra, 
unha tecnoloxía tradicional, unha estructura dua-
lista, a falta dun proceso eficaz de asignación de 
mercados, unha man de obra en exceso, unha 

baixa productividade, baixos ingresos e unha distribución irregular dos 
ingresos e da riqueza. Nunha economía como a que se acaba de describir, 
podemos preguntar de qué forma o proceso migratorio -é dicir, a emi
gración, o envío de fondos ás familias e a repatriación- pode repercutir 
nas condicións iniciais e transformalas. Máis concretamente: ¿incremen
ta a emigración o nivel de ingresos medios, axuda a colma-las diferencias 
entre ingresos e riqueza, pon en movemento un proceso de crecemento 
gracias á acumulación de capital e de recursos humanos, de cambios tec
nolóxicos e de modificacións estructurais? 

Esta pregunta é fácil de responder se un acepta os supostos neoclási
cos. Téñanse en conta en primeiro lugar os efectos a curto prazo sobre os 
ingresos, o emprego e a distribución dos ingresos. A emigración reduce o 
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desemprego, eco tempo pode diminuír tamén o nivel total de emprego. 
Como resultado <liso, a productividade máxima dos demais traballadores 
aumentará. As remesas de fondos ás familias dos emigrantes aumentan 
directamente -e de forma espectacular- os ingresos das familias dos emi
grantes, que gozarán dun poder adquisitivo maior. A distribución dos 
ingresos mellorará, na medida en que os emigrantes pertenzan ó grupo de 
salarios máis baixos; <lito con maior precisión, os niveis de vida absolu
tos e relativos dos pobres mellorarán. É posible que se rexistre algunha 
presión inflacionista, que convén manter a un nivel moderado gracias ó 
control das existencias monetarias polo banco central. 

Pasado o tempo ponse en marcha un proceso de crecemento. Dando 
por suposto que o rendemento do capital é superior nos países en desen
volvemento, os emigrantes están na tentación de investí-los seus aforras 
en actividades productivas desenvolvidas nos seus países de orixe. Desta 
maneira as remesas de fondos dos emigrantes contribuirán á acumulación 
de capital. Ademais, os migrantes repatriados que adquiriron experiencia 
e aptitudes aumentan tamén as existencias de capital humano. Cun capi
tal monetario e un capital humano que se acumulan e cun incremento sos
tido da demanda, iníciase un proceso de crecemento que nun principio 
resta incentivo á emigración e que ó final acaba por reducila. Aceptando 
eses supostos, pode dicirse que a migración pasa a converterse nun pro
cedemento de asignación. 

Agora ben, este razoamento baséase nunha serie de supostos contra
dictorios (Tapinos, 1974 e 1991). En efecto, parte do suposto de que os 
mercados de man de obra, capital, bens e diñeiro son eficaces, cando é 
precisamente o feíto de non selo o que fomentou o proceso migratorio en 
primeiro lugar. Se aceptamos eses supostos, ternos que explicar a conti
nuación de que forma a migración induce os cambios institucionais 
necesarios para establece-la base de mercados organizados e eficaces, 
coas súas funcións concomitantes de perfecta información e de perfecto 
intercambio. Tamén se dá por suposto que existe unha solución de con
tinuidade no proceso decisorio, ou sexa, entre a adopción da decisión de 
marchar do país e a decisión de regresar a el. O debate acerca da utiliza
ción que se lles dá ós fondos remitidos polos emigrantes é ilustrativo 
verbo disto. A algúns gustaríalles que os migrantes utilizasen os seus 
aforras en actividades productivas e non para a adquisición de bens de 
consumo ou de vivendas. Xa se puido observar que algúns usos dos 
devanditos aforras que en principio se estimaban non productivos, son 
ás veces máis productivos do que parecen ser; pero este non é o único 
aspecto que convén explicar. Trátase de saber se é mellar para o migran
te e a súa familia aumentar hoxe o seu consumo, ou investir a fin de 
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mellorar mañá a súa condición económica a custa dos seus actuais sacri
ficios adicionais. Non se insistiu demasiado no carácter paradoxal do 
desexo de asignarlle ó migrante a abriga de acumular capital, especial
mente se se ten en conta que a incerteza do desenvolvemento económi
co do seu país quizais o faga dubidar acerca das posibilidades de que o 
seu nivel de vida sexa mellar mañá como resultado dos investimentos 
que faga hoxe. Ademais, as vantaxes que puidese obter mellorando desta 
maneira presentan un problema en termos da futura solidariedade inter
xeracional, problema que soamente promoverá a preferencia dos 
migrantes pala súa situación actual. 

Por moitas razóns, os mecanismos previstos para o axuste do mer
cado non funcionan debidamente. Estes fallos débense ós costumes, ós 
hábitos, ás institucións ou a outras características externas que se mani
fiestan en tódolos mercados: laboral, de productos ou de capital. Unha 
escaseza de man de obra debida á diminución do desemprego en xeral 
e un incremento do emprego no sector agrícola -son factores que non se 
poden atender nun medio rural mediante o sinxelo incremento da taxa 
de participación feminina, en vista da división social da man de obra. A 
preparación e bonificación de terras son labores para homes, mentres 
que a sementeira e a recolección se confían ás mulleres. As decisións 
importantes na xestión de explotacións agrícolas, como, por exemplo, a 
petición de préstamos ou o cambio de tipos de cultivos, seguen sendo 
responsabi lidade do home. No mercado de productos, un incremento da 
demanda relacionada coas remesas de diñeiro polos emigrantes ou 
-causa que suscita máis controversia- debida a un aumento da produc
tividade marxinal dos traballadores non migrantes, traducirase en 
aumentos de prezos debido á rixidez da resposta da subministración. 
Para poder controla-la inflación e para mellora-los ingresos reais, hai 
que partir do suposto de que hai suficientes recursos dispoñibles e de 
que os ditos recursos se utilizan (en tódolos casos) con eficacia. O 
aumento das importacións ofrece outra posibilidade de facer fronte á 
demanda excesiva de productos; as remesas de fondos dos emigrantes, 
que representan un valor en termo de poder adquisitivo internacional, 
préstanse a iso. Agora ben, os prezos dos bens que non son negociables 
(o terreo, por exemplo, nalgunhas sociedades) ou a vivenda, que é un 
compoñente esencial dos bens nos países en desenvolvemento, aumen
tarán inevitablemente. 

O funcionamento dos mercados financeiros e monetarios ofrece pro
bablemente o maior contraste cos modelos teóricos. Ducias de estudios 
monográficos en países en desenvolvemento indican que non só o siste
ma bancario non está adaptado ás necesidades dos pobres, senón que a 

20 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Georges Photios Tapinos 

ineficacia reinante impide que se manifesten moitos dos efectos positivos 
asociados coa entrada das remesas de fondos feitas polos emigrantes. 

AS MIGRACIÓNS, 
O COMERCIO E A 
COOPERACIÓN INTER
NACIONAL 

As migracións e a teoría do 
comercio internacional 

A magnitude das actuais correntes 
migratorias obriga a que nos pregunte
mos se a migración, desde o punto de 
vista do desenvolvemento nacional, 
pode promove-lo proceso de crece
mento ou, desde o punto de vista inter
nacional, se pode transmitir crecemen
to dos países máis desenvolvidos ás 

economías menos desenvolvidas. Agora ben, se se considera a migración 
como instrumento de desenvolvemento e non como finalidade en si 
mesma e se se ten en conta o feito de que, sexan cales sexan os números 
involucrados, sempre haberá unha oferta excesiva de posibles emigrantes, 
o resultado será que é máis lóxico estudiar posibilidades de aumenta-la 
riqueza do país diferentes da migración. 

Para facelo haberá que retrotraerse ás orixes da teoría dos intercambios 
intemacionais e á afirmación de Adam Smith de que, de tódolos bens, o 
home é o máis difícil de mover. En realidade os intercambios internacio
nais acabaron por identificarse co comercio internacional; a inmobilidade 
internacional dos factores de producción é precisamente a liña divisoria 
do que se comercia dentro das nacións ou entre as nacións. Como dixo 
Edgeworth en 1894, "comercio internacional significa intercambio sobre 
a base de factores de producción inmóbiles". Unicamente no caso dun 
país que se encontre nunha situación desvantaxosa polo que se refire a 
tódalas actividades de producción terá validez a doutrina da mobilidade 
dos factores intemacionais. Dito doutra maneira, soamente cando os pro
ductos e os factores son móbiles se encontrará a vantaxe absoluta nunha 
explicación da estructura comercial (Ethier, 1985 e 1986). 

Partindo do suposto de que hai unha situación de libre mercado, unha 
subministración fixa de factores de producción e unha inmobilidade 
internacional de factores, poderá demostrarse (en condicións sumamente 
restrictivas) que as correntes de bens tenden a crear unha igualdade dos 
factores de rendemento, o que fai que o factor internacional de mobilida
de perda a súa pertinencia. Se non tropeza con obstáculos para comerciar, 
un país exportará os productos que fagan uso máis intensivo do factor de 
abundancia e importará os productos que utilicen o factor de escaseza. 
Isto orixinará un incremento na productividade marxinal do factor de 
abundancia, coa conseguinte diminución no caso do factor de escaseza. 
Os intercambios continuarán ata que as escasezas relativas dos factores 
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correspondentes a uns e outros países se igualen, o que significa que se 
terá alcanzado un valor igual da productividade marxinal e dos rende
mentos (Ohlin, 1967). Neste nivel teórico, a man de obra, que é o factor 
abundante na producción dos países en desenvolvemento, mellorará coa 
liberalización do comercio. Polo tanto, podemos considera-lo comercio 
como alternativa da migración. Agora ben, sábese que as restriccións 
impostas a esta teoría son tan grandes que o resultado teórico pode moi 
ben se-lo contrario do que se esperaba. 

Tamén se pode facer un razoamento paralelo baseado nas restriccións 
do comercio (Mundell, 1967). Cando os factores de producción, por opo- · 
sición ós productos, están en liberdade de desprazarse, a imposición 
dunha tarifa a un producto que incorpora unha proporción do factor de 
mobilidade orixinará un aumento do prezo do producto protexido e un 
desprazamento dos factores de producción cara ó sector protexido. Se se 
trata dun producto que require moito capital, a devandita transferencia 
liberará máis man de obra ca capital se o secter non protexido require 
tamén moita man de obra. Nas mencionadas condicións a productividade 
marxinal e o prezo relativo do incremento de capital provocarán unha 
entrada de capital estranxeiro. A tendencia continuará ata que a producti
vidade marxinal do capital sexa a mesma nos dous países e se restableza 
o equilibrio de prezos inicial. Eses mecanismos de axuste indican que o 
libre comercio e o factor de mobilidade son formas alternativas e equiva
lentes para equipara-los prezos e o factor de rendemento. Unha compli
cación que presenta o factor de mobilidade é que repercute nas pautas do 
comercio, xa que modifica a dotación de factores. Prescindindo das com
plexidades analíticas, a conclusión práctica á que se pode chegar é que o 
comercio e o factor de movemento son aspectos substitutivos: o libre 
comercio non favorece a migración, e as restriccións comerciais son 
favorables ó factor de mobilidade. · 

Este enfoque aparentemente amplo tende a encubrir, ou mesmo a 
ignorar, algunhas cuestións fundamentais. Agora ben, esas cuestións fun
damentais maniféstanse cando a libre mobilidade de factores e de pro
ductos se estima que existe desde o principio (Tapinos, 1974). O que hai 
que aclarar é o proceso e o tempo involucrados nos esforzos por equipa
ra-los prezos e os rendementos de factores. ¿Hai que consegui-la conver
xencia nun plano superior ou nun plano inferior? Dito con outras pala
bras, ¿entrañará esta cuestión unha diminución importante dos salarios 
reais no país máis desenvolvido? ¿É comparable a lonxitude do período 
de axuste no itinerario que se elixa? Aínda máis importante é o feito de 
que este enfoque non explica por que un país que teña unha baixa pro
porción entre capital/man de obra exportará máis ben productos que 
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requiren moita man de obra en vez de exportar directamente ( é dicir, 
mediante a emigración) a súa man de obra. 

Nas situacións que se dan no mundo real, unha razón para explica-las 
diferentes pautas das exportacións é a posible existencia de obstáculos 
concretos que dificultan a exportación de productos ou de man de obra. 
Eses obstáculos poden revestí-la forma de tarifas impostas sobre os pro
ductos ou de restriccións de inmigración, pero tamén poden se-lo custo 
relativamente alto do transporte, riscos, incertezas, etc. Tamén se pode 
alegar que a fase de desenvolvemento económico desempeña certo papel 
na relación entre correntes de productos e correntes de persoas. 

As migracións 
e a integración 
económica 

Aínda que a avaliación das repercusións para o 
benestar dunha liberalización mundial do comer
cio e do factor de movemento (Hamilton e Wha-
lley, 1984) constitúe un exercicio intelectual inte
resante, a súa pertinencia normativa é limitada. 

Máis útil sería examina-las repercusións da migración internacional para 
a integración económica e, á inversa, as repercusións da integración eco
nómica para a migración internacional. Supoñendo que un grupo de paí
ses estean vinculados por correntes comerciais, correntes de capital e 
correntes migratorias, cabe preguntar se hai algunha proba de que a 
migración internacional contribúa ó final á converxencia dos niveis de 
ingresos neses países. Con respecto a isto consideraranse tres casos de 
redes integradas dese tipo: a economía atlántica do século XIX, a Comu
nidade Europea nos tres últimos decenios e o acordo de libre comercio 
entre Canadá, Estados Unidos e México. 

O primeiro caso constitúe unha boa ilustración dos efectos da integra
ción na falta dunha estructura institucional específica que vincule ós 
copartícipes nos procesos comerciais e migratorios. Indicouse que por 
conducto da migración, o comercio e as correntes de capital, os países de 
Europa e Estados Unidos constituíron un sistema integrado que se carac
teriza por unha pauta uniforme de ciclos comerciais inversos (Thomas, 
1973). Máis recentemente alegouse que a migración internacional contri
búe en grande maneira á converxencia entre esas rexións xeográficas 
(Hatton e Williamson, 1992). 

O caso da Comunidade Europea é de diferente natureza. Neste caso 
trátase dun mercado común con liberdade de circulación de mercadorías, 
capitais e man de obra; <lito con outras palabras, trátase dun escenario 
ideal para comproba-los vínculos entre o comercio e a migración. Agora 
ben, a institución do mercado común seguiu un plan cronolóxico con
creto, no cal a institucionalización da libre circulación da man de obra 
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rexistrou un retraso con respecto á liberdade de comercio que foi apro
ximadamente de 1 O anos no caso dos seis países fundadores. O libre 
comercio parece que tivo repercusións máis fortes sobre a migración que 
a supresión das barreiras legais. En realidade, a historia da integración 
europea indica unha diminución da migración intracomunitaria e un 
aumento da inmigración procedente de países alleos á Comunidade. Este 
resultado está en consonancia co que se podería esperar desde o punto 
de vista teórico, pero non deixa de ser sorprendente porque non existe 
unha tendencia clara de converxencia do rendemento da man de obra e 
dos niveis de ingresos entre os países da Comunidade Económica Euro
pea como resultado do comercio, nin entre a Comunidade Económica 
Europea e os países do terceiro mundo como resultado da migración 
(Van Mourik, 1987). 

Diversos estudios procuraron determina-los efectos do acordo de libre 
comercio entre Estados Unidos e México baseándose en diversos tipos de 
modelos de análise, principalmente modelos computarizables de equili
brio xeral (Levy e Van Wijnbergen, 1991; Hinojosa-Ojeda e Robinson, 
1992; Leamer, 1992). As repercusións para os ingresos nos dous países 
parecen ser positivas, aínda que modestas. A diferencia entre os ingresos 
nun e noutro país reducirase, na medida en que o acordo beneficiará máis 
ós traballadores mexicanos que á man de obra americana. Máis interese 
revisten os efectos do acordo para o emprego na agricultura mexicana, 
especialmente polo que se refire á producción de millo, na que a liberali
zación do comercio fará que unha proporción importante da man de obra 
quede sen traballo. Unha parte <leste exceso de man de obra será absor
bida polo mercado laboral mexicano, pero a maioría buscarán emprego 
en Estados Unidos . Sexan cales sexan as limitacións <leste tipo de espe
culacións, en xeral considérase que o acordo, a curto prazo, incrementa
rá o número de persoas mexicanas que desexen emigrar a Estados Uni
dos. O antedito constitúe unha ilustración directa do feito de que a 
liberalización entre países que ofrecen importantes diferencias de tama
ño, de recursos e de pautas de producción non poderá conseguir simulta
neamente e a curto prazo dous obxectivos: un incremento do nivel de 
vida e unha diminución da propensión a emigrar. Evidentemente é de 
supoñer (como resultado do proceso de converxencia previsto) que, pasa
do o tempo, a diferencia en materia de ingresos diminúa e que os incen
tivos da emigración sexan menores. 

As leccións que é posible extraer da integración económica son de 
natureza diversa. Cando países con estructuras de producción análogas e 
de tamaño máis ou menos comparable están involucrados, a integración, 
xunto cunha reducción dos diferenciais de custos laborais tenderá a redu-
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ci-los incentivos a emigrar dunha das zonas integradas ás demais, men
tres que, ó mesmo tempo, as correntes migratorias procedentes do exte
rior deses países tenderán a aumentar. A converxencia nos rendementos 
de traballo, segundo predín a maior parte das teorías, é unha posibilidade 
moi plausible, pero tampouco se pode descarta-la tendencia inversa. Isto 
último é o que sucedeu entre Estados Unidos e México no decenio de 
1980 e entre os países da CEE despois da crise do petróleo. Entre países 
que ofrecen grandes diferencias en materia de tamaño e proporción capi
tal-forza de traballo, unha diminución do emprego nos sectores protexi
dos dos países que posúen abundante man de obra non quedará contra
rrestada a curto prazo por un incremento da producción e o empre_go nos 
sectores en expansión como consecuencia da liberalización do comercio 
e dos seus efectos dinámicos. Polo tanto, a emigración aumentará inevi
tablemente ó principio. Unicamente a prazo moi longo e dando por 
suposto que se produza a converxencia diminuirá o incentivo á emigra
ción. É evidente que a cuestión é de carácter teórico. 

A cooperación 
como alternativa 
da migración 

O establecemento de unións aduaneiras ou de 
mercados comúns e o aumento do número de 
emigrantes potenciais dos países en desenvol ve
mento confirmou a necesidade de enfoca-la 
migración desde un punto de vista internacional. 

Isto esixe que as análises normativas sobrepasen as fronteiras dos Esta
dos, o que non quere dicir que o Estado-nación perdese toda pertinencia 
(exemplo <liso é o rexurdimento do nacionalismo), senón que a eficacia 
das políticas nacionais depende das políticas doutros países, que partici
pan na mesma estructura de comercio e de correntes de capital. En con
secuencia, nas políticas nacionais hai que ter en conta os intereses dos 
países potenciais de emigración. Isto pode conducir a unha forma de coo
peración internacional institucionalizada. 

O éxito <lesas políticas baséase no grao en que probablemente fomen
ten un proceso de desenvolvemento caracterizado por un incremento dos 
ingresos e do emprego, e afecten de forma considerable e na dirección 
prevista ós factores determinantes da decisión de emigrar. Convén estu
diar esas dúas cuestións a curto e a longo prazo. 

En primeiro lugar, no plano macroeconómico, as políticas de asisten
cia para o desenvolvemento, sexan cales sexan os seus medios (asisten
cia financeira, liberalización do comercio ou transferencias técnicas) ou 
finalidades (desenvolvemento rural, autarquía alimentaria, etc.) non tra
tan para nada de aspectos institucionais do proceso de desenvolvemento 
que poden revestir unha importancia capital para a capacidade de absor-
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ber man de obra e para a propensión a emigrar. En termos máis xerais, as 
políticas de asistencia ó desenvolvemento non poden susbtituír ás políti
cas nacionais de desenvolvemento, pero teñen que cumpri-los obxectivos 
fixados polo país en desenvolvemento de que se trate. En consecuencia, 
os países que padeceron deficiencias a longo prazo das políticas de subs
titución de importacións quizais non desexen adoptar estratexias de 
desenvolvemento que requiran a absorción de man de obra a curto prazo 
cando iso suscite o risco de diminuí-la taxa de crecemento a longo prazo 
das súas economías. 

O segundo factor que hai que ter en conta é a pauta de conducta indi
vidual. Se a cooperación internacional debe ter por finalidade a reducción 
dos incentivos para a emigración, terá que modifica-los valores dos pará
metros que determinan a decisión dos migrantes potenciais. As estrate
xias de migración e as de desenvolvemento económico poden enfocarse 
como dúas formas diferentes de mellora-los ingresos domésticos. A dife
rencia capital é que a migración reflicte unha estratexia de nivel microe
conómico, o seu resultado (é dicir, o aumento previsto do benestar) débe
se directamente a unha decisión individual e non se debe indirectamente 
a unha consecuencia do proceso de desenvolvemento nacional. Polo 
tanto, a decisión de emigrar é algo moi diferente dos modelos de desen
volvemento que están destinados a mellora-las condicións dun segmento 
da poboación, quizais incluso de toda a poboación. A estratexia indivi
dualista asociada coa migración pode ter fortes motivos racionais, como, 
por exemplo, unha gran incerteza en canto á posibilidade de beneficiarse 
do proceso de desenvolvemento nacional ou unha menor duración do 
período necesario para conseguí-los obxectivos en materia de ingresos. 
Enfocando a cuestión desde este punto de vista, a migración pasa a con
verterse, desde o punto de vista individual, nunha estratexia encamiñada 
a eludí-los riscos ou nun substitutivo do desenvolvemento; sen embargo, 
ó mesmo tempo o proceso de desenvolvemento inflúe na propensión a 
emigrar e fomenta-la migración. 

CUESTIÓNS DE 
POLÍTICA 

A emigración e a política de 
desenvolvemento nacional 

Desde o punto de vista da política de 
desenvolvemento nacional, os países 
de emigración encóntranse ante un 
dilema: se a migración aumenta o 
benestar do migrante e das súas fami-
lias, <liso non se deduce que as conse
cuencias macroeconómicas para o país 

de emigración sexan positivas no seu conxunto. Tampouco se deduce 
<liso que unhas consecuencias positivas xerais non vaian acompañadas 
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de efectos prexudiciais en .materia de distribución ou, falando en termos 
máis xerais, que o melloramento dos niveis de vida a curto prazo non 
obstaculicen ó final o proceso de crecemento. Evidentemente na migra
ción abundan os factores externos -positivos e negativos- que requiren 
a adopción de medidas normativas. 

Agora ben, en termos prácticos, os países de emigración carecen de 
incentivos e de medios para dotar da necesaria pertinencia e eficacia ó 
devandito tipo de intervencións. Na maior parte dos casos a migración 
comezou como resposta individual a condicións económicas difíciles 
que non gardaban relación con ningún tipo de estratexia do desenvolve
mento no país de orixe. Sen embargo, axiña empezou a considerarse a 
migración como un medio de alivia-la carga do desemprego e do 
subemprego. Ademais, rapidamente púidose comprobar que as remesas 
de fondos dos emigrantes podían influír considerablemente nas modali
dades do cambio de divisas e aumenta-lo poder adquisitivo das clases 
sociais superiores para a importación de productos estranxeiros. Agora 
ben, hai que ter en conta que nalgúns países a emigración era algo máis 
que un sinxelo fait accompli; neses países, a emigración formaba parte 
dunha estratexia de desenvolvemento destinada a facilita-lo desenvol
vemento da economía. É irónico que eses países non fosen recompen
sados polo seu sentido da responsabilidade. Nas situacións en que pre
valecen os factores de inducción da demanda, como en Europa 
occidental, Estados Unidos ou os Estados do Golfo, a elaboración e exe
cución dunha política óptima de migración, encamiñada a mellora-lo 
benestar individual e o desenvolvemento nacional, están a miúdo fóra 
do alcance do país de emigración. 

Cooperación para o 
desenvolvemento 

As políticas de cooperación para o desenvolve
mento encamiñadas a diminuí-los incentivos 
para a migración poden tropezar con graves difi-
cultades polas razóns analíticas e teóricas que xa 

se mencionaron. Ademais, tamén hai graves dúbidas acerca da eficacia 
<lesas estratexias no plano normativo. 

A primeira dificultade preséntana os factores externos derivados da 
ampliación da zona que constitúa unha fonte potencial de migrantes. Isto 
non é unicamente unha cuestión de xeografía -coa, por exemplo, inclu
sión dos países da Europa oriental e quizais da antiga Unión Soviética-, 
senón tamén unha nova incerteza en canto ó espacio que haxa que consi
derar. Os programas de regularización revelaron a existencia de correntes 
migratorias completamente novas, procedentes de países que non estaban 
relacionados por ningún tipo de tradición co país de inmigación. Despois 
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de que se cerrasen as fronteiras de Europa en 1974, a cuestión da migra
ción tratouse no plano bilateral, partindo da idea de que determinadas 
industrias se reasentarían nos países de emigración e que os capitais aflui
rían a eses países. Este enfoque non ten validez xa, pero segue sendo 
imposible determinar cales son os países potenciais de emigración para 
poder concentra-los esforzos neles. 

É moi discutible que sexa factible e eficaz a aplicación dunha política 
en <lúas fases: tolerancia da entrada dalgúns emigrantes, por unha parte, 
e fomento da axuda e apertura comerciais, por outra. Mentres o migran
te potencial teña algunha posibilidade, legal ou ilegal, de entrar no país 
de inmigración, non dubidará en aproveita-la oportunidade en vez de 
esperar a que mellore a súa situación, o que dependerá de que o comer
cio e a axuda exterior fomenten o desenvolvemento nacional do seu país. 

Por último, córrese o risco de que unha asistencia para o desenvolve
mento destinada a conte-la migración dea resultados imprevistos e nefas
tos. Unha cousa é executar unha política de asistencia para o desenvol
vemento encamiñada a mellora-lo benestar xeral dos países en 
desenvolvemento, a fin de diminuír indirectamente e pasado o tempo os 
incentivos da migración. Outra cousa totalmente diferente é asignar 
explicitamente a asistencia para o desenvolvemento á reducción da 
migración. En primeiro lugar, o período de transición necesario para con
seguir cambios importantes en materia de ingresos pode durar decenios. 
Ó mesmo tempo, e conforme a unha pauta ben establecida, os axustes 
derivados do proceso de desenvolvemento tenderán seguramente a 
aumenta-la propensión migratoria dalgúns segmentos da poboación . A 
continuación das correntes migratorias pode provocar posiblemente unha 
reacción hostil da opinión pública dos países <loadores e pode ser inter
pretada como fracaso das políticas de asistencia para o desenvolvemen
to, co cal pode desaparece-lo apoio que reciben esas políticas. Estes cam
bios de actitude fan pensar nas reaccións que se manifestaron nas antigas 
Potencias coloniais non moito tempo despois de que as súas colonias 
obtivesen a independencia. De momento, as actitudes restrictivas polo 
que respecta á inmigración son suficientemente fortes para manifestarse 
en favor da axuda como alternativa da emigración. Sen embargo, esa acti
tude pode cambiar se nun país coexisten grandes números de inmigrantes 
cunha política de asistencia para o desenvolvemento. 

A mobilidade en xeral, e a migración internacional en particular, for
man parte do proceso de desenvolvemento. Na maior parte dos casos 
reflicten unha estratexia individualista eficaz para o melloramento do 
propio benestar. No plano macroeconómico poden ter efectos positivos 
ou negativos sobre as sociedades de emigración e as de inmigración. No 
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mellor dos casos a migración pode contribuír ó desenvolvemento, pero 
non substituílo. A migración segue sendo fundamentalmente resultado 
dun proceso decisorio no plano microeconómico, un proceso en que as 
medidas normativas inflúen pero só ata certo punto. Os migrantes non 
pertencen ó goberno do seu país de orixe, nin obran en estricta confor
midade coas normas de entrada do país de inmigración. 
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Resumo 

AS MIGRACIÓNS 
INTERNACIONAIS E O 
DESENVOLVEMENTO 

Georges Photios Tapinos 

Ó longo dos últimos decenios rexistráronse destacadas 
variacións nas correntes migratorias e nas políticas de 
migración, acompañadas por cambios na forma de 
aborda-las devanditas cuestións. Despois de describir 
eses cambios, o presente artigo avalía os efectos da 
migración no desenvolvemento e subliña a convenien
cia de pasar dun enfoque nacional a un enfoque inter
nacional da cuestión. A última sección do artigo refíre-
se á política en materia de cooperación internacional 

para o comercio e o desenvolvemento, como alternativa da migración. 

Palabras clave: migracións internacionais, desenvolvemento económico. 

Resumen 

LAS MIGRACIONES 
INTERNACIONALES Y EL 
DESARROLLO 

Georges Photios Tapinos 

En los últimos decenios se han registrado acusadas 
variaciones en las corrientes migratorias y en las polí
ticas de migración, acompañadas por cambios en la 
forma de abordar dichas cuestiones. Después de rese
ñar eses cambios, el presente artículo evalúa los efec
tos de la migración en el desarrollo y subraya la con
veniencia de pasar de un enfoque nacional a un 
enfoque internacional de la cuestión. La última sección 
del artículo trata de la política en materia de coopera

ción internacional para el comercio y el desarrollo, como alternativa de la migración. 

Palabras clave: migraciones internacionales, desarrollo económico. 

Résumé 

LES MIGRATIONS INTER-
NATIONALES ET LE 
DÉVELOPPEMENT 

Georges Photios Tapinos 

Au long des dernieres décennies de profondes varia
tions ont été registrées en ce qui concerne les courants 
migratoires et les politques de migration, accompag
nées par des changements concernant la fa~on d' abor
der les sujets précédemment cités. Apres avoir fait le 
compte rendu de ces transformations, cet article éva
lue les effets de la migration sur le développement et 
souligne l'opportunité de passer d'une optique natio-
nale a une optique intemationale de cette question. La 

derniere partie de l'article porte sur la politiqueen matiere de coopération internationa
le pour le commerce et le développement, en tant qu'alternative a la migration. 

Mots cié: Migrations internationales, développement économique. 
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Abstract 

JNTERNATIO NAL 
MIGRATIONS AND 
DEVELOPMENT 

Georges Photios Tapinos 

Georges Photios Tapinos 

· In the last few decades, marked variations have been 
registered in migratory flows and in the policies of 
migration, accompanied by changes in the forro of dea
ling with these issues. After describing these changes, 
this article evaluates the effects of migration on deve
lopment and underlines the convenience of moving 
from a national focus of the matter to an international 
one. The last section of the article discusses the poli-
cies behind international cooperation in commerce and 

development, asan altemative to migration . 

Key words: intemational migrations, economk development. 
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O ASOCIACIONISMO 
DOS EMIGRANTES 
ESPAÑOIS EN AMÉRI
CA (1840-1930). UNHA 
EXPLICACIÓN 
HISTÓRICA DO FEITO 

Moisés Llordén Miñambres 

Onde queira que os europeos se 
establecesen seguindo os cami
ños da emigración ultramarina 
voluntaria ou forzosa (exilio), e 
a pesar da gran capacidade de 
integración nas colectividades 
receptoras, deixaron mostras da 
súa propia identidade a través de 
determinadas manifestacións 
que, se ben inicialmente foron 
meros mecanismos de interco
municación e autoprotección en 
e da nova realidade social de 

acollida, axiña Hes permitiron singularizarse social e colectivamente por 
etnias ou nacionalidades e rexionalidades de procedencia. 

Unha das manifestacións quemáis distinguiron a identidade dos emi
grantes e que alcanzou maior transcendencia ó xeneralizarse en tódalas 
colectividades de europeos instalados nos novas países, de forma espe
cial entre os españois e italianosl, foi que se organizasen os colectivos por 
nacionalidades de procedencia constituíndo agrupacións, primeiro de 
carácter étnico-nacional e máis tarde étnico-rexional, que incluían a inmi
grantes nacidos nun mesmo estado ou nunha rexión deste. Foi esta unha 
fórmula de gran mimetismo, que provocou unha multiplicidade de aso
ciacións con fins diversos e a aparición das primeiras institucións singu
lares de inmigrantes europeos asentados no continente americano. 

Excepto algunhas institucións tradicionais do Antigo Réxime, como 
as confrarías e as obras pfas2, é a partir de finais da primeira metade do 
século XIX cando o asociacionismo comeza a implantarse entre os emi
grantes españois. Este feíto materializaríase nun longo proceso a través 
de diferentes modelos asociativos (sociedades recreativas, de beneficen
cia, socorros mutuos, instrucción, culturais, deportivas, protección ós 
lugares de orixe, relixiosas, políticas, económicas, etc.), xeralmente en 
función da maior ou menor presencia previa de españois nos lugares onde 

l. Segundo a información censual, en Arxentina "los italianos crearon más instituciones 
y se asociaron a ellas más intensamente que cualquier grupo extranjero o que los nativos", 
vid. Devoto, F. J.: "La experiencia mutualista italiana en la Argentina: un balance", en 
Devoto, F. J. e Míguez, E. J. (comp.): Asociacionismo, Trabajo e Identidad étnica, Bos 
Aires, 1992, p. 169. 
2. Con bastantes exemplos en México, como a Real Congregación de Ntra. Sra. de Cova
donga de Naturales y Originarios del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, cons
tituída en 1784. 
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xorde e do fluxo migratorio posterior, afectando e estendéndose por prac
ticamente tódolos países e territorios dos antigos dominios ultramarinos, 
tanto nas Repúblicas xa independentes coma nos que aínda continuaban 
baixo a soberanía española. 

Á explicación histórica do feito societario dos emigrantes españois en 
Ultramar irnos dedica-las páxinas seguintes, analizando conxuntamente 
as finalidades e especiais circunstancias daqueles modelos asociativos 
que alcanzaron maior transcendencia social nas nosas colectividades, nun 
longo e interesante proceso non sempre ben coñecido e moito menos ade
cuadamente valorado. 

O ASOCIACIO
NISMO DOS 
EMIGRANTES 
ESPAÑOIS 

A existencia das asociac10ns de inmigrantes 
españois en América foi unha realidade coeta
neamente constatada polos interesados no feito 
migratorio, axiña difundida e, en determinadas 
ocasións, tamén apoiada polas institucións 

españolas encargadas da emigración3. As primeiras manifestacións <leste 
asociacionismo xurdiron con anterioridade á etapa de emigración masiva, 
aínda que loxicamente o seu desenvolvemento alcanzou as maiores cotas, 
prolongouse e intensificouse durante aquela e nos países onde o peso 
migratorio español tamén foi maior. Neste sentido, a historiografía con
temporánea está de acordo en considerar que Cuba e Arxentina foron os 
países ultramarinos onde este asociacionismo alcanzou máis intensidade 
e diversificación, pero coa excepción do exemplo pratense, que produciu 
importantes estudios sobre o asociacionismo étnico4, a bibliografía dis
poñible verbo disto, sobre todo a española, é aínda bastante escasa5. 

3. As enquisas realizadas por cónsules españois, como as de Arxentina de 1891 ou a feíta 
en 1923-24 para toda Iberoamérica, e o Regulamento do 17-3-1917 (que cumpría os fins 
do Art. 16 da Leí de Emigración), para a organización de padroados de emigrados espa
ñois en América, que tiñan como misión principal a defensa e axuda mutuas, o apoio á 
Administración española e o fomento de sociedades benéficas e patrióticas, son algúns 
exemplos. 
4. Entre outros, S. Baily: "Las sociedades de ayuda mutua y el desarrollo de una comu
nidad italiana en Buenos Aires, 1858-1918", en Desarrollo Económico, vol. 21, n.º 84 
(1982), pp. 485-512; A. E. Fernández: "Una comunidad española en Santa Fe y su socie
dad de socorros mutuos", en Studi Emigrazione, Roma, Anno XXI, N.º 74 (settembre 
1984), pp. 186-207; F. J. Devoto: "Participación y conflictos en las sociedades italianas 
de socorros mutuos en Buenos Aires y Santa Fe", en F. Devoto e G. Rosoli (comp.): La 
inmigración italiana en la Argentina, Bos Aires, Biblos, 1985; C. Silberstein: "Mutualis
mo y Educación en Rosario (1874-1911)", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
vol. 1, 1985, pp. 77-96; A. E. Fernández: "El mutualismo espafiol en Buenos Aires, 1890-
1920. Un estudio de caso", en Cuadernos de Historia Regional, UNLU, vol. III, n.º 8 
(abril 1987), pp. 36-71; F. J. Devoto e A. E. Fernández: "Asociacionismo, liderazgo y par
ticipación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque 
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Aínda que non representa unha singularidade exclusiva dos españois 
emigrados, a súa tendencia a organizarse axiña en asociacións de carác
ter étnico (nacional ou rexional) é unha das peculiaridades máis notables 
dos nasos emigrantes. Que a inmensa maioría dos transterrados españois 
no século XIX e primeiro tercio do XX se asentasen en países da Améri
ca Hispánica elimina a posibilidade de relacionar este feíto cos clásicos 
factores etnolingüísticos. Pero, ademais, no caso dos españois o fenóme
no societario resulta moito máis complexo ó multiplicarense os fins aso
ciativos e dar orixe a gran diversidade de entidades de carácter nacional, 
rexional, comarcal, municipal ou de aldea. Se ben o proceso de prolife
ración e diversificación das asociacións se desenvolve ó longo de todo o 
período migratorio ultramarino, as súas maiores cotas alcánzaas no sécu
lo XX, de maneira especial desde finais da segunda década ata mediados 
da cuarta. A partir de entón prodúcese unha notable inflexión no fenóme-

comparado", en F. Devoto e G. Rosoli (comps.): L'Italia nella Societá Argentina, Roma, 
CSER, 1988, pp. 190-208; E. Cibotti: "Mutualismo y política en un estudio de caso. La 
Sociedad 'Unione e Benevolenza' en Buenos Aires entre 1858 y 1865", en F. Devoto e G. 
Rosoli (comps.) : op. cit., pp. 241-265; M. Bjerg: "Identidad étnica y solidaridad en un 
grupo migratorio minoritario", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, vol. 4, n.º 13 
(1989), pp. 383-403; F. J. Devoto e A. E. Fernández: "Mutualismo étnico, liderazgo y par
ticipación política. Algunas hipótesis de trabajo", en D. Armus (comp.): Mundo urbano y 
cultura popular, Bos Aires, Ed. Sudamericana, 1990, pp. 129-152; A. E. Fernández: "Los 
españoles en Buenos Aires y sus asociaciones en la época de la inmigración masiva", en 
H. Clementil (coord.): Inmigración española en la Argentina (Seminario 1990), Bos 
Aires, Oficina Cultural de la Embajada de España, 1991, pp . . 59-83; F. J. Devoto e E. J. 
Míguez (comps.): Asociacionismo, trabajo y identidad étnica, Bos Aires, CEMLA, 1992; 
D. N. Marquiequi: "Asociacionismo, liderazgo étnico y control social", en La inmigra
ción española de masas en Buenos Aires, Bos Aires, Centro Editor de América Latina, 
1993, pp. 77-98. 
5. Verbo disto podemos cita-lo traballo de Sevillano y Carvajal, F. V.: "Acción social de 
los españoles en América", Boletín de la Inspección General de Emigración, n.º 2 (1933), 
4ª época, pp. 305-319; A. E. Fernández: "Mutualismo y Asociacionismo", Historia gene
ral de la emigración española a Iberoamérica, Madrid, Historia 16, 1992, Vol. 1, pp. 331-
357; C. Naranjo Orovio: Del campo a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba (siglo 
XX), A Coruña, Ediciós do Castro, 1988, pp. 95-202; así como os meus: "Las asociacio
nes españolas de emigrantes", en M. C. Morales e M. Llordén (eds.): Arte, Cultura y 
Sociedad en la emigración española a América, Oviedo, 1992, pp. 9-55; "La acción 
mutuo-social de las sociedades españolas de emigrantes: una explicación histórica del 
hecho", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.º 28 (decembro 1994), Bos Aires, 
pp. 597-615; "El Asociacionismo español en Argentina", en IV Encuentro de Americanis
tas, Oviedo, Fundación Sánchez Albornoz, 1994; "Notas acerca del asociacionismo espa
ñol en Filipinas", en Ponencias del Congreso Internacional 'La Nación soñada: Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas ante el 98', Aranjuez, CSIC, 1996. 
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no asociativo debido á reducción/eliminación dos fluxos migratorios e 
tamén por acentuarse a tendencia á unificación/fusión ou desaparición de 
moitas das primitivas entidades. 

Desde moi cedo disponse de fontes para unha análise global do aso
ciacionismo e cóntase con censos ou repertorios que se acrecentan e enri
quecen durante o período álxido da emigración española6. A pesar das 

· lóxicas diverxencias que existen entre estas fontes, algunhas ofrecen 
posibilidades estatísticas válidas para cuantifica-la magnitude do asocia
cionismo a pesar dos problemas de dispersión que crea a amplitude terri
torial a considerar, a escasa duración dalgunhas asociacións, do seu redu
cido tamaño e entidade (sobre todo entre as chamadas comarcais), e a 
tendencia á unificación ou fusión de moitas delas no transcurso da súa 
existencia. 

Segundo un traballo estatístico realizado en 1929 pala Junta Nacional 
del Comercio Español en Ultramar?, existían entón 1200 asociacións de 
españois nos países americanos de acolli-da, máis do 60% das cales esta
ban situadas en Arxentina e predominaban entre elas as sociedades cons
tituídas con fins mutuais ( 42,3% ): 

Asociacións Españolas de Socorros Mutuos 
Sociedades Españolas de Recreo 
Sociedades de promoción de obras en España 
Sociedades Españolas de carácter cultural 
Diversas (Padroados, Refuxios, Benéficas, Políticas, 
confesionais e profesionais) 

568 
438 

69 
49 

76 

Sen embargo, a diversidade de obxectivos que tiñan moitas destas aso
ciacións non permite unha ordenación tan ríxida como a expresada, e 
<leste coma doutros estudios coetáneos unicamente pode servi-lo dato 
global da cuantificación, senda indispensable acudir a fontes máis minu
ciosas como os Censos das Asociacións realizados periodicamente por 
cónsules ou inspectores españois de emigración. 

6. Entre outros, Justo G. López de Gomara: Guía General de Españoles en la República 
Argentina, Bos Aires, 1884; Ángel Román Cartavio: Guía General de Españoles en las 
Repúblicas del Río de la Plata, Bos Aires, 1891 e 1895 (segunda edición); as Memorias 
de Asociacións Españolas de Socorros Mutuos inclúen en numerosas ocasións os listados 
das asociacións existentes na República; Censo General de población, edificación, 
comercio e industrias de la Ciudad de Buenos Aires, Bos Aires, 1906; Tercer Censo 
Nacional de la República Argentina, Bos Aires, 1917, Tomo X; Asociación Patriótica 
Española: "Sociedades Españolas en Buenos Aires" (1927), mecanografado. 
7. Este estudio foi presentado ó II Congreso Nacional do Comercio en Ultramar, celebra
do en 1929, por F. Virgilio Sevillano. 
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Neste sentido, para achegarnos a unha primeira valoración cuantitati
va do asociacionismo dos colectivos de españois inmigrantes, partimos 
dos Censos de Sociedades Españolas en Arxentina e de Entidades Espa
ñolas en Cuba efectuados en 1926 e 1927, polos inspectores de emigra
ción Fernández Flórez e Joaquín Cabronero Uribe, respectivamente8, así 
como da diversa información subministrada con gran periodicidade polos 
Boletíns de Emigración. A primeira destas fontes censa 767 sociedades 
españolas na República Arxentina, o 63,5% das cales estaban sistuadas en 
Bos Aires, ben na capital federal ben na Provincia, e as máis delas son 
asociacións de ámbito nacional-español. Polo contrario, en Cuba domi
nan as sociedades de carácter rexional ou comarcal, e tamén neste caso 
máis do 62% das asociacións españolas estaban localizadas na Habana 
capital e un 52,4% delas eran de carácter comarcal de orixe galega e astu
riana exclusivamente. A pesar da importancia dos centros rexionais na 
Grande Antilla, como no Censo non se inclúen as delegacións dos Cen
tros Asturiano e Galego9, numericamente este tipo representa menos do 
5% do total de asociacións. 

Ímonos centrar agora nos modelos asociativos que tiveron maior trans
cendencia e difusión entre os nosos inmigrantes, como son as sociedades 
de beneficencia, de socorros mutuos, de recreo e instrucción, incluídos 
nestas os centros rexionais e as sociedades ou clubs comarcais. Ata agora 
as dúas primeiras eran incluídas nun mesmo grupo, o das "sociedades 
benéficas", e en consecuencia non se diferenciaron adecuadamente as 
tipoloxías realmente existentes, pois aínda que ámbolos modelos xorden 
como resposta a un mesmo problema (a inseguridade nun medio diferen
te ó de procedencia e as consecuencias que <liso se derivan), en xeral fano 
desde segmentos sociais distintos e con obxectivos diferentes, e de aí que 
as súas características difiran tamén ostensiblemente. 

AS SOCIEDADES 
DE BENEFICEN
CIA 

Durante a maior parte do século XIX en xeral, 
a situación inicial do inmigrante europeo que 
chegaba a América sen o apoio particular dun 
emigrante anterior (familiar ou conterráneo) 

foi sen dúbida difícil, especialmente nos países onde, ás dificultades 
normais que representaban o cambio de territorio, de hábitat e traballo, 
se unían as provocadas por unha climatoloxía de carácter tropical xera-

8. Boletín de Emigración, n.º 1 (1927), pp. 285-303 e Boletín de Emigración, n.º 2 (1927), 
pp. 579-581. Censos sobre asociacións españolas en Brasil e en EE.UU. de Norteamérica 
encóntranse no Boletín de Emigración, n.º 3 (1927). 
9. En 1913 as Delegacións de ámbolos Centros eran 58 e 53, respectivamente. 
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dora de descoñecidas enfermidades. Son abundantes as fontes que rela
tan, ás veces con grande amplitude de detalles, algunhas destas situa
cións tráxicas que tiveron que soportar, tanto os emigrantes en familia 
subvencionados ou de contrata coma os que fixeron o periplo indivi
dualmente. En múltiples ocasións, as felices expectativas que moitos 
individuos ou familias fixeran ó emigrar víronse defraudadas ou trun
cadas ós poucos días, meses ou anos de adquiri-la condición de inmi
grantes, e a enfermidade, a falta de traballo e/ou dos recursos económi
cos suficientes para repatriarse abocaron irremisiblemente a milleiros 
deles á indixencia total e ó absoluto desamparo. 

Como fenómeno social, o feito de que un amplo segmento da colecti
vidade de inmigrantes vivise situacións penosas non resultaba raro, pois 
pouco se diferenciaba do que habitualmente nese tempo sucedía practi
camente na totalidade dos países europeos. Este feito era tamén de sobra 
coñecido pola minoría de inmigrantes triunfadores, aqueles que alcanza
ran unha posición económica acomodada e vían nos seus paisanos fraca
sados un potencial perigo de alteración social no medio en que vivían. 
Era polo tanto esta privilexiada minoría a máis interesada en evitar "los 
delitos a que suele conducir la miseria". 

Desde esta perspectiva, unha posible solución ó incómodo e latente 
problema ofrecíana as tradicionais institucións ·caritativas de beneficen
cia, uns modelos herdados do Antigo Réxime e, por iso, suficientemente 
coñecidos nos países do vello continente. Baixo esta dinámica é como 
xurdiron en América as primeiras asociacións españolas de emigrantes, 
as chamadas Sociedades Españolas de Beneficencia. Institucións que se 
poden concibir como a resposta ou solución que daba o estrato máis favo
recido da emigración para soluciona-los desequilibrios producidos polo 
propio fenómeno migratorio, e ante a absoluta carencia de calquera alter
nativa pública que satisfixese as prestacións sociais máis perentorias. 
Trátase, por outra parte, dun modelo asociativo onde se xuntan a carida
de cristiá con motivacións de carácter filantrópico-humanitarias, que ser
vía para resolve-las propias necesidades asistenciais dos promotores e 
ademais presentaba o importante aliciente de poder exteriorizar social
mente a súa práctica colectiva. 

É en México onde inicialmente xorden as sociedades de beneficencia 
e fixérono promovidas polo cónsul Francisco Preto Neto, primeiro repre
sentante de España tralo recoñecemento oficial da independencia da 
república. Foi en Tampico, porto mexicano que daquela concentraba a 
maior parte das relacións comerciais coa antiga metrópole e tamén a 
entrada da nunca abundante corrente emigratoria española ó país azteca, 
onde se constitúe, en novembro de 1840, a primeira destas asociacións, a 
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Sociedad de Beneficencia Española de Tampico; máis tarde crearanse 
outras en México (D.F.) (1842), Puebla (1860), Veracruz (1869), San 
Luis de Potosí (1888), Victoria (1891), Jalapa (1906), Guadalajara 
(1916), etc. 10. 

Socorrer ós verdadeiramente necesitados, ocuparse de sepulta-los 
cadáveres dos que morreran pobres e proporcionarlles ós inmigrantes 
españois instruccións e recomendacións para facilitarlle-la súa coloca
ción, son os obxectivos principais desta primeira asociación, ós benefi
cios da que podían accede-los socios e españois en xeral que vivisen en 
México ou nas súas inmediacións, coa única condición de poder proba-la 
súa "honradez y laboriosidad". 

Pouco despois, en 1841, créase en Cuba a "Sociedad de Beneficen
cia de los Naturales de Cataluña en La Habana", neste caso por impul
so de cento dous emigrantes cataláns capitaneados polos adiñeirados 
Antonio Font i Guasch e José Gener i Batetll, feíto que denota a impor
tancia desta colectividade hispana nese tempo. O ideario programático 
da pioneira beneficencia catalana, moi similar ó da súa antecesora 
mexicana, sería recollido con gran similitude practicamente pala totali
dade das sociedades de beneficencia constituídas posteriormente por 
outras colectividades rexionais españolas na Grande Antilla e tamén 
palas asociacións de carácter nacional ou español predominante nos 
demais países do continente americano. Aínda que en Cuba foi prolífi
co o modelo de organizacións de beneficencia, o proceso de formación 
de sociedades foi lento debido ás dificultades legais para constituílas. 
Ata 1871 non se crea a segunda na Illa, a Sociedad de Beneficencia de 
los Naturales de Galicia, e en 1877 as Sociedades Vasco-Navarra e 
Asturiana de Beneficencia. Sen embargo, a partir de 1878 e como con
secuencia da promulgación en Cuba da Constitución española de 1876, 
a situación varía radicalmente ó poder aplicarse a Leí de Asociacións e 

10. A.M. Carreño: Los españoles en el México independiente (Un siglo de beneficencia), 
México, 1942; P. Lorenzo Laguarta: Historia de la Beneficencia Española en México, 
México, 1951. 
11. Tratábase dunha "cofradía o asociación puramente piadosa ... obra de pura caridad, 
hija de la moral y la religión cristiana", da que esperan "nacerán notorias ventajas y uti
lidad al público, evitando por una parte los delitos a que suele conducir la miseria en áni
mos débiles, arrancando por otra algunas víctimas a la indigencia y a la desesperación, y 
disminuyendo con ventaja algún tanto el número de aquellos que probablemente 
deberían ser socorridos en los hospitales públicos de caridad", Carta dirixida ó Excmo. 
Sr. Presidente e Capitán Xeneral .. ., recollida no Reglamento de la Sociedad Benéfica de 
Naturales de Cataluña de 1871, A Habana, 1871, p. 3. 
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Reunións Públicas, feíto que, segundo os contemporáneos, provocou en 
toda a Illa un auténtico "espíritu de Asociación"12. 

A diferencia dos restantes países americanos de inmigración, en Cuba 
as sociedades de beneficencia creadas polos inmigrantes españois adop
tan desde un principio a configuración por colectividades rexionais, 
modelo este que será transmitido a organizacións posteriores e roáis evo
lucionadas, como os Centros rexionais. Que Cuba pertencese á Coroa 
española dáballes ós seus habitantes a entidade de españois e de aí a 
necesidade de autoidentificación que sentían as distintas colectividades 
rexionais. 

En Arxentina a primeira destas asociacións constituíuse en 1852, e 
foi a Sociedad Española de Beneficencia de Bos Aires, á que seguiron 
anos despois as de Cañuelas, Córdoba, Rosario de Santa Fe (1905), a 
Sociedad Benéfica Española de Porteña (Córdoba) e a de Beneficencia e 
Hospital Español de Mendoza. Con fins roáis específicos, aínda que 
tamén de beneficencia, creáronse igualmeñte na república pratense a 
Asociación Hispano-Argentina de protección a los Inmigrantes Españo
les (1889), a Asociación Patriótica Española de Bos Aires (1896), esten
dida despois a outras capitais (Rosario de Santa Fe, Mendoza, Luján, 
etc.) e, no presente século, a Sociedad Española para Enfermos e o 
Patronato Español, ambas en Bos Aires; os Padroados Españois de Rosa
rio de Santa Fe e Córdoba, amais do Patronato Español de Señoras de 
Paraná en Entre Ríos. 

Se ben a inmigración española en Chile nunca alcanzou cifras verda
deiramente importantes, tamén no país andino se constituíron axiña 
sociedades españolas de beneficencia. A primeira en 1856 en Santiago e 
posteriormente en Valparaíso (1861), Iquíque (1877), Talca (1882) e Con
cepción (1886). Igualmente se crearon de contado as Sociedades Espa
ñolas de Beneficencia de Río de Xaneiro (1858) e de Guatemala (1866). 

Algo roáis tardía é a introducción do modelo en Uruguai, pois a Junta 
Española de Beneficencia de la República Oriental del Uruguay non se 
constituíu ata 1881 cando, sen embargo, as asociacións españolas de 

12. S. B. Naturales de Cataluña de Matanzas, S. B. Naturales de Cataluña de Santiago de 
Cuba, S. B. Naturales de Galicia de Matanzas, S. B. Naturales de Galicia de Cárdenas, S. 
B. Naturales de Galicia de Cienfuegos, S. B. Asturiana de Cárdenas (1880), S. B. Natura
les de Andalucía, A Habana (1881), S. B. Asturiana de Cienfuegos, (1981), S. B. Asturia
na de Matanzas (1982), S. Montañesa de Beneficencia da Habana (1882), S. Castellana de 
Beneficencia da Habana (1885), S. B. Asturiana de Camajuani (1885), S. B. Asturiana de 
Sancti Spirítus (1886), S. B. Burgalesa da Habana (1893), S. B. Balear da Habana (1894), 
S. B. Murciano-Valenciana da Habana (1902), S. Canaria de Beneficencia da Habana 
(1917) e S. Aragonesa de Beneficencia da Habana (1923). 
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socorros mutuos comezaran a crearse en 1853. De 1883 data a S.E. de 
Beneficencia de El Callao (Perú) e pouco despois as tamén peruanas de 
Lima (1884), !quitos e do Cerro de Paseo. 

A pesar de que as sociedades de beneficencia non foron tan abundan
tes como as organizacións mutuais, ó longo dos cen anos seguintes a 
1840 non deixaron de crearse e non houbo ningún país americano onde 
residise un pequeno grupo de inmigrantes españois medianamente adi
ñeirados no quemáis cedo ou máis tarde non se fundase algunha destas 
organizacións caritativas. A iso axudaron tamén o papel dos cónsules 
españois, as motivacións xa especificadas e que moitos españois enri
quecidos na emigración aspirasen ó recoñecemento público e oficial do 
seu novo status na colectividade española e polas autoridades españolas. 
Unha das vías que resultaban máis fáciles para iso, coa que ademais se 
podía conseguir condecoracións do gobemo español e ata alcanza-lo 
ennobrecemento, foi a promoción de sociedades benéficas, pois como 
demostran os resultados o investimento en beneficencia tivo en bastantes 
casos unha alta rendibilidadel3. 

Así, en Brasil tamén xurdiron a Real Sociedad Española de Benefi
cencia de Baía, o Centro Español Protector y Beneficente de Jahú (1904), 
o Centro Español de Beneficencia de Recife (1915), o Refugio para el 
Español Desvalido de Río de Xaneiro (1923), a Caja de Socorros de las 
Damas de Sao Paulo, as Sociedades Españolas de Repatriación de Sao 
Paulo e Santos, e a Caja de Socorros para Indigentes Españoles de Refi
ce, etc. En EE.UU. de Norteamérica, onde a inmigración española non foi 
relevante, fundáronse, igualmente, a Sociedad Española de Beneficencia 
e a Unión Benéfica Española en Nova York; a Unión Benéfica Española 
de Wetsfield, en Massachusetts; e o Centro Español Benéfico de Perth 
Amboy, en Nova Jersey. Igualmente créanse sociedades <leste tipo en 
Venezuela, a Sociedad Benéfica Española de La Guayra, a máis antiga 
<leste país, e o Centro Benéfico Español de Caracas (1914); en Costa 
Rica, a Sociedad Española de Beneficencia de San José e na República 
Dominicana, a Sociedad Benéfica Española (1933), etc. 

Moi poucas destas asociacións benéficas mantiveron estrictamente os 
seus obxectivos fundacionais, pois co paso do tempo a maioría víronse 

13. Os exemplos son numerosos, de maneira especial en Cuba, onde por este medio 
ascenderon á nobreza, entre outros, Ramón Argüelles Alonso (Mqs. de Argüelles), Segun
do García Tuñón (Mqs. de las Regueras), Leopoldo Glez. Carvajal y Zaldúa (Mqs. de 
Pinar del Río), Francisco Mendoza Cortina (Conde de Mendoza Cortina), Manuel lbáñez 
Posada (Conde de Ribadedeva), Ramón Pelayo (Mqs. de Valdecilla), Juan Güell (Conde 
de Güell), Juan Manuel de Manzanedo (Mqs. de Manzanedo), Conde la Mesada, Mqs. de 
Solar Mercada}, Conde de Torreanaz, Mqs. de Rabel, Conde de la Mortera, Duque de San
toña, Mqs. de la Rodriga, Conde de Laviana, etc. 
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abrigadas a ampliar nalgunha medida o seu campo de actuación orixinal 
para persistir, comezando a desenvolver sobre todo accións mutuais entre 
os seus asociados e pasando a ser mínimas as prestacións propiamente 
benéficas. Así sucedeu con practicamente tódalas Sociedades Españolas 
de Beneficencia de México, de Brasil e Arxentina, por citar só os países 
con maior número destas entidades. Mentres que outras, como as radica
das na Habana, tiveron que propiciar novas prestacións como a concesión 
de pequenas axudas pecuniarias ós asociados xubilados e, sobre todo, a 
construcción de panteóns propios para acoller, prioritariamente, ós socios 
falecidos. 

Neste sentido, a Sociedad Española de Beneficencia de Bos Aires, que 
desde 1877 dispoñía dun hospital propio, foi paulatinamente establecen
do servicios asistenciais sanitarios diferentes para os seus asociados que 
para os inmigrantes españois desfavorecidos e, aínda que os obxectivos 
fundacionais se mantiveron (asistencia sanitaria e hospitalaria gratuíta ós 
españois indixentes, repatriación de enfermos e inútiles para o traballo, 
etc.) e se ampliaron (creación dun asilo para orfos de españois e funda
ción dun panteón), cando a comezos do século XX a inmigración espa
ñola se multiplicou a Beneficencia española convertérase de feíto nunha 
asociación de axuda mutua1 4. O mesmo lles sucedeu ás Sociedades Espa
ñolas de Beneficencia de Córdoba, Mendoza e Rosario de Santa Fe, que 
tamén fundaran nas súas respectivas capitais un Hospital Español. 

Similar proceso seguiron a Sociedad Española de Beneficencia de 
Río de Xaneiro e a Real Sociedad de Beneficencia de Baía, considera
da a primeira como a máis poderosa das asociacións españolas en Río e 
a segunda como a máis importante e mellar das asociacións de inmi
grantes de Brasil. Aínda mantendo os seus nomes fundacionais, ambas 
se transformaron moi axiña en verdadeiras organizacións mutuais e pro
porcionaron asistencia médica, hospitalaria e farmacéutica, pensións, 
enterros, repatriacións e outros servicios sociais ós seus asociados, 
mentres que cada vez foi máis reducida a parte de recursos destinados 
á beneficencia real 15. 

As prestacións benéficas realizadas por algunhas destas asociacións 
en Arxentina e Brasil, como os Padroados, Sociedades de Repatriación, 

14. Dos 4.102 enfermos atendidos en 1926, unicamente 1.177 foron gratuitamente (sen 
ser socios). Neste ano foron atendidos nos consultorios 25 .393 enfermos, repatriouse a 59 
españois e o seu capital social ascendía a preto de seis millóns de pesos. 
15. En 1926 investira 57.633.100 de reís (39.737.215 de ptas.), coa seguinte pormenori
zación en millóns de reís: Hospital: 4,5; hospitalizacións: 3,207; médicos: 12,4; farmacia: 
20,454; consultorios: 0,1471; pensións de invalidez: 3,06; pensións de viuvez: 9,745; 
repatriacións: 1,65; esmolas e outros auxilios: 1,87. 
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Caixas de Socorros e Refuxio do Español Desvalido, foron desde un prin
cipio escasas. Tal é o caso, entre outros, do Patronato Español de Bos 
Aires coa función de protexer ás inmigrantes españolas e evita-la súa 
caída na prostitución, potencialidade que pendía sobre as mulleres emi
grantes desvalidas, para iso recollían ás mulleres españolas que acababan 
de chegar nos mesmos buques en que arribaban a Bos Aires, aloxábanas 
nun establecemento propio onde as damas do Patronato as educaban 
"para la vida honesta y provechosa" e, finalmente, lles proporcionaban 
colocacións honrosas, continuando coa súa tutela ata que as inmigrantes 
casasen ou retomasen a España 16. 

No mesmo sentido, a Asociación Patriótica Española de Bos Aires, 
fundada en 1896, que tiña como primeiros tres puntos do seu decálogo 
programático: 1) "responder al llamamiento de la Patria siempre que 
necesite el concurso personal, intelectual o pecuniario de sus hijos"; 2) 
"salir a la defensa del buen nombre de España cuando fuese necesario", 
e 3) "fomentar el espíritu de confraternidad entre españoles y america
nos", tamén desenvolveu un labor de beneficencia cara ó exterior (Espa
ña e colectividades españolas de Cuba e México) e de axuda á repatria
ción dos inmigrantes españois necesitados, así como na educación dos 
fillos españois pobresI7. 

AS SOCIEDADES 
DE SOCORROS 
MUTUOS 

A grande maioría dos europeos chegados a 
América víronse afectados polos desequilibrios 
que xeraba a emigración. Este feíto xeral incidiu 
tamén sobre bo número de emigrantes españois, 

pois centos de miles deles estiveron nalgunha ocasión na indixencia ou 
nos seus límites. Loxicamente, para este maioritario colectivo non podían 
ser satisfactorias as prestacións que ofrecían as sociedades de beneficen
cia, que só resolvían unha pequena parte das situacións de auténtica indi
xencia e, na práctica, reducíanse a pequenas axudas pecuniarias no desem
prego, a asistencias médicas e hospitalizacións non moi prolongadas en 

16. En 1926 tiña acollidas 73 inmigrantes españolas e 79 nenos en réxime de internado 
no asilo, realizando por iso un gasto anual de 54.963 pesos. O capital do Padroado neste 
ano ascendía a 769.643 pesos, na súa maior parte en inmobles. 
17. Estatutos de la Asociación Patriótica Española, Bos Aires, 1916, Art. 2. En 1926 esta
ba presidida polo xurisconsulto asturiano e catedrático da Universidade de La Plata, Luis 
Méndez Calzada, creara unha bolsa de traballo para os emigrantes sen emprego, posuía 
un capital social de 1.732.933 de pesos (o 62% en inmobles e o resto líquido), e investi
ra 21.000 pesos en socorros. Ademais seguía servindo de vínculo a tódalas asociacións 
españolas na República Arxentina, Memoria de la Asociación Patriótica Española, Anos 
1925-1926, Bos Aires, 1926. 
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momentos de enfermidade, uns poucos centenares de repatriacións de 
emigrantes desafiuzados ou pouco recomendables e, como final, á organi
zación de enterros e funerais dos compatriotas falecidos. 

Por iso as sociedades benéficas ou de beneficencia non foron a única 
resposta ás continxencias derivadas das miserias da inmigración. Excep
to en Cuba, onde a realidade foi en certo modo diferente debido á persis
tencia da dominación española e onde o problema máis perentorio como 
a asistencia sanitaria ó emigrante foi resalta de contado polos centros 
rexionais, nos demais países americanos de ámbolos hemisferios a res
posta máis xeneralizada, baseada en principios de solidariedade e axuda 
mutua, dada pala xeneralidade dos inmigrantes europeos (traballadores 
agrícolas e urbanos, artesáns e ata pequenos comerciantes), concretouse 
na formación de asociacións de socorros mutuos. Un modelo precursor e 
mecanismo de substitución dos futuros sistemas públicos de seguridade 
social, suficientemente coñecido por moitos inmigrantes, pois era o máis 
utilizado polos obreiros europeos nas súas asociacións posgremiais e 
antecedente directo das posteriores organizacións obreiras 18. A sociedade 
de socorros mutuos -díno-lo médico catalán Pere Felip Monlau en 1857-
é unha "institución cuyo efecto inmediato es socorrer al obrero en los 
casos de enfermedad o de imposibilidad para el trabajo, y cuyo efecto 
moral es enlazar a las poblaciones laboriosas como por un vínculo de 
familia" 19. 

O mutualismo aparecera en Hispanoamérica, a comezos da segunda 
metade do século XIX, como "una forma de organización artesanal según 
los oficios, barrios y castas"20, e nos seus inicios viuse favorecido polos 
ciclos de epidemias (cólera ou morbo asiático, febre amarela, influenza, 
etc.), que afectaron de maneira nociva durante o terceiro cuarto do sécu-

18. En España, trala abolición definitiva dos gremios os traballadores quedaron sen cohe
sión nin axuda, e ante a petición dos obreiros cataláns para que selles concedese o derei
to de asociarse, permitiúselle-la libre asociación (R. O. do 28 de febreiro de 1839) só para 
"auxiliarse mutuamente en sus desgracias" ou fomenta-lo aforro común para afronta-las 
súas necesidades futuras. Así xurdiron en Barcelona en 1840, a Sociedad de Tejedores e 
a Asociación Mutua de Tejedores, vid. M. Izard: Industrialización y obrerismo: las Tres 
Clases de Vapor, 1869-1913, Barcelona, 1973; M. Alarcón Caracuel: El derecho de Aso
ciación Obrera en España 1839-1900, Madrid, 1975; S. Castillo (ed.): Solidaridad desde 
abajo, Madrid, 1994. 
19. P. F. Monlau: "Higiene industrial. ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno 
a favor de las clases obreras", en Condiciones de vida y trabajo obrero en España a 
mediados del siglo XIX, Barcelona, Anthropos, 1984, pp. 111 e ss. 
20. R. Melgar Bao: El movimiento obrero latino-americano, Madrid, Alianza, 1988, pp. 
35 e 36. 
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lo a unha serie de portos e cidades dos principais países de inmigración21. 
Nesta dinámica conseguiu transcende-las súas fronteiras orixinais ata 
converterse con gran rapidez no modelo de organización de autoxestión 
dominante nas diversas colectividades nacionais de inmigrantes e tamén 
entre a masa obreira22. 

As propias motivacións e necesidades socioculturais dos inmigran
tes23 fan que se impoña a identidade de paisanos sobre outras posibles, 
como puido ser da clase, e por iso estas sociedades xorden inicialmente 
como organizacións étnicas ou de carácter nacional. O reducido número 
de membros con que contan as primeiras que se crean sería unha das súas 
características pois, salvo en contados casos específicos, sempre predo
minará a cantidade de agrupacións sobre o volume do corpo social que as 
sostén. Neste sentido, os exemplos español e italiano son os máis signifi
cativos polo número de sociedades fundadas, a dispersión urbano-xeo
gráfica das mesmas e o cedo da súa constitución. 

Foi en Uruguai onde se fundaron as primeiras asociacións españolas 
de socorros mutuos, foi a primeira a Asociación Española de Socorros 
Mutuos de Montevideo, que se constitúe en 1853, como posteriormente 
o fixeron as sociedades españolas de S.M. de San José de Mayo (1859), 
Salto Oriental 1 º (1867), Pando (1868), Paysadú (1871), Canelones 
(1872), Rocha (1876) e Cerro Largo (1878). A partir de 1857 o modelo 
estendeuse por Arxentina e na década seguinte por Brasil ( 1868) e máis 
tarde por Chile (1889)24. 

É sen embargo en Arxentina, e especialmente en Bos Aires e Provincia, 
onde o asociacionismo mutual español constituíu maior número de institu
cións e adquiriu unha especial relevancia desde 1857, en que se crean as 
tres primeiras, a Asociación Española de Socorros Mutuos de Bos Aires no 
barrio de Montserrat, a Asociación Catalana Montepío de Montserrat e a 

21. Epidemia de cólera en Cuba (1855), febre amarela en Río de Xaneiro (1856), Mon
tevideo (1857), Bos Aires (1871), Valparaíso (1873), Santiago de Chile (1873), etc., N. 
Sánchez-Albornoz: La población de América Latina. Desde los tiempos precolombinos 
al año 2000, Madrid, 1977, pp. 187-188. 
22. As primeiras en crearse foron a Sdad. Tipográfica de Auxilios Mutuos de Santiago de 
Chile (1853), Sdad. Particular de S.M. de Guadalajara, México (1853), Sdad. de S. M. 
de Honrados Artesanos y Jornaleros de Cuba (1857), Sdad. de Tipógrafos de S. M. de Río 
de Xaneiro (1858) e Sdad. de S.M. de la Parroquia de San Nicolás de Bari, Cuba (1858). 
23. Por exemplo, en Paraguai, de seis sociedades de socorros mutuos, catro foron crea
das por inmigrantes portugueses (1869), italianos (1871), franceses (1885) e alemáns 
(1886), e dúas por paraguaios (1881 e 1886) aínda que tamén asequibles a inmigrantes, 
R. Melgar Bao: op. cit., pp. 34 e ss. 
24. As SS.EE. de SS.MM. de Bagé (1868) e de Santiago (1889). 
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A.E. de S.M. de Rosario de Santa Fe. Anos máis tarde constituiríanse 
outras no barrio de Barracas (1862), na parroquia de Belgrano (1883), na 
Boca del Riachuelo (1892), en Bos Aires a Asociación Española de Mozos 
y Cocineros (1893), na Parroquia de San Bernardo (1895) e en San José de 
Flores (1896). Ademais da de Rosario, igualmente en diversas provincias 
da Confederación Arxentina tamén se fundaron axiña asociacións españo
las de socorros mutuos, como as de Paraná de Entre _Ríos (1859), San Nico
lás de los Arroyos de Bos Aires (1860), Lobos de Bos Aires (1867), La Paz 
de Mendoza (1870), Chilvicoy de Bos Aires (1870), Baradero de Bos Aires 
(1871), Córdoba (1872), Arrefices de Bos Aires (1872), Tandil de Bos 
Aires (1873), Patagones de Bos Aires (1875), etc. 

Debido á importante función asistencial que realizaba será o mutual o 
modelo societario máis utilizado polos emigrantes españois en Arxentina, 
chegando a coexistir 179 des tas asociacións en 19102s. As 15 sociedades 
españolas de socorros mutuos que sitúa na capital federal o Censo arxen
tino de 191426, aínda que só sete delas superaban individualmente os 
1.450 socios, en conxunto agrupaban a máis de 42.000 asociados. Sen 
incluí-las asociacións de colectividades rexionais e comarcais, nin aque
loutras de obxectivos múltiples que tamén tiñan algunha prestación 
mutual, entre 1857 e 1927 constituíronse en Arxentina un total de 433 
agrupacións de axuda mutua. 

Despois de Arxentina é en Brasil onde os españois crean maior 
número de asociacións mutuais. En 1927 e sen incluí-las das colectivi
dades rexionais existían no país 27 sociedades españolas de socorros 
mutuos, ademais das beneficencias de Río de Xaneiro e Baía que tamén 
funcionaban como tales27. Se o reducido número de socios foi unha 

25. 6 en Bos Aires C.F.; 104 na Provincia de Bos Aires; 18 na de Santa Fe; 12 en Entre 
Ríos; 11 en Córdoba; 9 en Corrientes; 6 na Pampa Central; 2, respectivamente, en Este
ro, Tucumán e San Luis; e unha en Catamarca, Salta, Mendoza, Chabut, Santa Cruz e 
Misiones, respectivamente, Asociación Española de Socorros Mutuos de Bos Aires, 
Memoria y Cuentas Generales correspondientes al año de 1911, Anexo 4. 
26. En total existían en Arxentina 1.030 asociacións estranxeiras, das que o 82,5% esta
ban integradas por socios dunha soa nacionalidade, o 17,5% cosmopolitas, mentres que 
172 eran arxentinas. 
27. S.E. de S.M. de Sao Paulo (973 socios), S.E. de S.M. e Instrucción de Santos (598 
socios), S.E. de S.M. e l. de San Carlos (78 socios), Gremio Español de S.M. e 
Instrucción de Bello Horizonte (56 socios), S.E. de Instrucción, Recreo y Socorro Mutuo 
de Villa Nova de Lima (70 socios), S.E. de S.M. de Uberaba (49 socios), S.E. de S.M. e 
l. de Po~os de Caldas (15 socios), Centro Español de S.M. de Río Grande (57 socios), 
S.E. de S.M. de Porto Alegre (131 socios), Sociedad Unión Española de S.M. de Baurú 
(54 socios), S.E. de S.M. "Dos de Mayo" de Bragan~a (70 socios), S.E. de S.M. e l. de 
Campinas (200 socios), S.E. de S.M. de Cantaduva, S.E. de S.M. "Alfonso XIII" de Jaca-
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característica común en países como Arxentina e Brasil, cun elevado 
número de inmigrantes españois, tamén o foi nas repúblicas onde a pre
sencia española era menor. Así, a S. E. de S.M. "La Nacional" de Nova 
York, fundada en 1868, só tiña 395 socios en 1932 e a Asociación Espa
ñola de Auxilio Mutuo e Beneficencia de San Juan de Porto Rico, crea
da en 1883, non conseguiu supera-la barreira do milleiro de asociados 
ata 1908. 

AS SOCIEDA
DES DE 
INSTRUCCIÓN 
E RECREO 

Entre as primeiras organizacións de inmigrantes 
europeos que xorden en América no século XIX 
encóntranse, en lugar preferente para o caso 
español, as de carácter lúdico-recreativo e cultu-
ral. Tratábase de sociedades con fins diferentes 

ós asistenciais, aínda que en ocasións desde o principio, pero sobre todo ó 
longo da súa evolución posterior, moitas delas tamén realizaron funcións 
benéfico-mutuais. Estas organizacións eran chamadas en Cuba "sociedades 
de instrucción y recreo" e en Arxentina "asociaciones recreativas y cultu
rales". Aínda que aparentemente presentan unha grande homoxeneidade 
débense diferenciar aquelas exclusivamente recreativas ou onde o recreati
vo e a relación social priman sobre calquera outro fin. Nada teñen que ver, 
polo tanto, cos desequilibrios da emigración, pois sobre todo nos exemplos 
máis antigos sempre a súa masa social era recrutada de maneira selectiva 
entre os notables da colectividade nacional. 

A súa creación responde á necesidade que ten o inmigrante de rela
cionarse con individuos do seu mesmo grupo étnico ou nacionalidade, de 
falar un mesmo idioma cos seus compatriotas e de poder encontrar ou 
ofrecer solidariedade nun país que non é o propio. Necesidades estas polo 
xeral comúns a tódolos inmigrantes, pero sobre todo para as minorías for
madas polos máis cultos e os que adquiriron posición económica acomo
dada, por se-los que de maneira efectiva precisaban integrarse nas socie
dades locais dos países de acollida. En xeral os seus fundadores adoitaban 
ser inmigrantes "con poder económico o intelectual" pero que non parti
cipaban "en igual grado del poder social o político" no ámbito territorial 
onde residían. 

rehy, Centro Español Protector y Beneficiente de Jahú (70 socios), S.E. de S.M. de 
Manaos, S.E. de S.M. de Mocóca, S.E. de S.M. de Pemnápolis, Sociedad Beneficiente 
Gremio español de Piracicaba (66 socios), S.E. de S.M. "Ramón y Ruíz" de Pirajuhy, 
Centro Español de Beneficencia de Recife (25 socios), C.E. de S.M. de Río Preto (139 
socios), C.E. de S.M. de Santq Anastasia, S.E. de S.M. de Santo do Piñal, S.E. de Bene
ficencia e Instrucción de Sorocaba e S.E. de Auxilio e Instrucción de Vargen Grande. 
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Os Casinos, Clubs, Centros ou Círculos Españois que se fundan desde 
comezos da segunda metade do século XIX nas capitais e principais cida
des de Cuba, Arxentina, México e outros países iberoamericanos28, en 
xeral foron consecuencia daquelas motivacións e grupos de inmigrantes. 
Estes Casinos, etc. limitábanse á posesión dun local adecuado (non sem
pre en propiedade) onde se organizaban reunións, faladoiros e xogos 
diversos, así como os tradicionais actos sociais (bailes, banquetes, con
memoracións, etc.). 

Nun principio a maior parte destas sociedades non eran asequibles ó 
groso dos inmigrantes españois pero, sen embargo, foron a referencia 
que serviu de modelo para xerar unha nova figura societaria máis demo
crática e con funcionalidade de maior transcendencia social, como os 
"centros regionales" ou asociacións onde se xuntaron os fins recreati
vos cos culturais e instructivos e, nos exemplos máis relevantes, cos 
asistenciais tamén. 

OS CENTROS 
REXIONAIS 

A agrupac10n por colectividades rexionais, 
introducida polos cataláns en Cuba en 1841 e en 
Arxentina en 1857, vimos como desde 1871 era 
reproducida por galegas, vascos e asturianos 
tamén na Grande Antilla. Igualmente no país 

pratense foi retomado o modelo polos vascos en 1877 cando constitúen a 
sociedade Laurak Bat de Bos Aires. Estes feitos marcan o inicio dunha 
etapa de insatisfacción dos modelos asociativos existentes porque non 
satisfán as necesidades dalgúns inmigrantes, especialmente as daqueles 
que traballan en actividades comerciais ou artesanais e/ou os que necesi
taban reafirma-la súa propia identidade rexional de grupo étnico. A finais 
do decenio de 1870 esta insatisfacción maniféstase sobre todo no colec
tivo galega, o máis numeroso e ideoloxizado de tódolos españois, a tra
vés de aireadas campañas de prensa alentadas por esa minoría culta que 
avogaba que se asumise plenamente a condición de rexionalidade como 
garante da dignificación social e identificadora do grupo. 

En efecto, para que os galegas adoptasen o modelo asociativo dos 
centros rexionais foi necesario e decisivo o impulso das campañas de 
prensa emprendidas por intelectuais e periodistas como César Cisneros 

28. A primeira asociación de que ternos noticias foi a ''Sala Española de Comercio" de 
Bos Aires, creada en 1852, antecedente primeiro do Casino Español e despois do Club 
Español de Bos Aires (1866). Outras foron o Casino Español de México (1863); o Casi
no Español da Habana, fundado en 1869 como consecuencia da primeira guerra indepen
dentista cubana; ou os Casinos Españois de Lima, de Costa Rica, etc., o Centro Español 
de Veracruz (1913), etc. 
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Luces ou Manuel Castro Vázquez, en Arxentina, ou Waldo Álvarez Insua 
en Cuba. E, a consecuencia delas xurdían, entre maio e novembro de 
1879, os pioneiros Centros Galegos de Bos Aires, Corrientes, Montevi
deo e A Habana. Se ben a maioría <lestes primeiros centros desapareceron 
axiña, anos despois foron reconstituídos ou refundados aínda que todos 
experimentaron profundas remode]acións con respecto ós seus iniciais 
programas e obxectivos. 

A pesar de que dous anos antes xa o fixeran os vascos ó funda-lo Lau
rak Bat de Bos Aires, a adopción do modelo rexionalista por parte dos 
galegos resultou fortemente contestada por un amplo sector da colectivi
dade española ríopratense a través do diario El Correo Español de Bos 
Aires, para os que "la creación del Centro Gallego" foi ata considerada 
secesionista. Sen embargo algúns anos despois o modelo rexionalista 
converteríase de feíto na forma asociativa máis estendida entre os inmi
grantes españois, ata o punto de non quedar practicamente ningún grupo 
rexional ou provincial sen o seu propio Centro29. 

Experimentouse similar proceso en Cuba, onde o motor principal para 
a expansión da nova figura asociativa foi a prestación de asistencia médi
co-hospitalaria ós seus asociados. Así, por exemplo, o Centro Galego da 
Habana, constituído en novembro de 1879 como Sociedade de 
Instrucción e Recreo e inaugurado oficialmente en xaneiro de 1880, e que 
ó finaliza-lo seu primeiro ano social só contaba con 711 asociados, come
zou a súa expansión a partir de 1885, cando incluíu nos seus estatutos a 
prestación de asistencia sanitaria. Proporcionar este servicio asistencial 
será desde ese momento un dos fins primordiais dos centros rexionais 
máis prósperos e ademais a mellor propaganda para captar novos asocia
dos. Os centros que non estableceron a asistencia sanitaria, como o cata
lán ou o canario, constituídos ambos en 1885 con funcións exclusivas de 
instrucción e recreo, só perviviron entre catro e cinco anos, véndose abri
gados a desaparecer cando cesou a protección directa dos seus promoto
res benfeitores de posición económica acomodada, como o marqués de 

29. Así, por exemplo, en Bos Aires en 1896 existían o Centre Catalá (1886), Círculo 
Valenciano (1892), Centro Asturiano (1894, refundado en 1913), Círculo Andaluz (1895, 
refundado en 1922), Centro Aragonés (1895 e refundado en 1902), Reglamento Interno 
de la Asociación Patriótica Española, Bos Aires, 1896, pp. 4 e 5. Desde principios do 
século incrementáronse co Centro Balear (1905), Centro Gallego (1907), Centro Numan
cia (1911), Centro Riojano español (1911), Centro Berciano, Centro Burgalés, Centro 
Castilla, Centro Castro Urdiales, Centro Madrileño, Centro Mallorquín, Centro Monta
ñés, Centro Navarro, Centro Región Leonesa, Centro Salmantino, Centro Valencia, Cen
tro Zamorano, Centro Alavés, Centro Extremeño, Centro Toledo, Centro de Ávila, etc. 
Ademais existían centros dalgunhas rexións noutras provincias arxentinas. 
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Rabell no caso catalán. En consecuencia, a viabilidade dos centros rexio
nais en Cuba só estaba asegurada cando nas súas prestacións se tiña en 
conta "al elemento trabajador que tenía por espíritu de conservación bus
car en las Asociaciones algo que le pusiese a cubierto de ciertas necesi
dades de la vida"30. 

Ata a penúltima década do século XIX, en Cuba a asistencia sanitaria 
fora un dos maiores problemas para os inmigrantes de escasos recursos 
económicos (obreiros tabaqueiros e dependentes), pois en caso de enfer
midade tiñan que acudir a unha Casa de Saúde ou Sanatorio privado31, 
pero sempre que estivesen abonados, e senón, só Hes quedaba o pouco 
recomendable e non sempre accesible Hospital de Caridade. "De como 
trataban en todas esas casas de salud, aun en las mejor atendidas, a los 
infelices suscriptores (sic) que tenían necesidad de ir a ellas, atenido sólo 
al derecho que daba el recibo de la cuota mensual, que valía tres pesos en 
billetes del Banco Español... no era, ni aproximadamente, lo esmerada 
que había derecho a esperar"32. Desde 1880, primeiro coa Asociación de 
Dependentes e un lustro despois cos Centros Galego (1885) e Asturiano 
(1886), as alternativas ante as situacións de enfermidade dos inmigrantes 
españois cambiaron radicalmente. 

Fóra dos exemplos citados, na Habana no século XIX non se consti
tuíron máis centros rexionais, e houbo que esperar ata finais do primeiro 
decenio do XX para que o modelo asociativo rexurdira e se fundaran os 
Centros Balear (1905), Vasco (1908), Aragonés (1908), Castelán (1909) 
e Montañés (1910), etc., ou se reconstituísen os que desapareceran tras 
unha curta existencia, como a Asociación Canaria (1907) ou o Gran 
Foment Catalá (1909). Sen embargo, entre estas últimas creacións unica
mente as colectividades insulares (baleares e canarios) estableceron 
desde o principio nos seus estatutos a asistencia sanitaria. A rápida pres
tación de asistencia sanitaria é unha explicación de porqué os Centros 
Galego e Asturiano da Habana foron os máis prósperos destas asocia
cións e, en consecuencia, os que lograron adquirir no transcurso das catro 

30. J. González Aguirre: Historia del "Centro Asturiano", 1886-1911, Prólogo, A Haba
na, 1911, op. cit., p. XI. 
31. Durante o século XIX existiron na Habana os seguintes Sanatorios privados, chama
dos en Cuba "Quintas de Salud": Quinta "San Leopoldo" (1848-1870), Quinta de "Larra
zabal" (1848-1855), Quinta del "Rey" (1857), Quinta de "Garcini" (1855-1897), Quinta 
"San Rafael" (1868-1874), Quinta "La Integridad Nacional" (1873-97), Quinta "La Bené
fica" (1875), Quinta "La Misericordia" (1876-78), Quinta da "Asociación de Dependien
tes" (1884), Quinta "Covadonga" (1897) e Sanatorio Habana (1898), Ibídem, pp. XIV
XVII. 
32. Ibídem, pp. XIX e XX. 
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primeiras décadas do século presente un maior ascendente, recoñece
mento público e poderío económico e social. 

Amais da función asistencial, despois de independizada a antiga colo
nia houbo outros factores que contribuíron de forma decisiva ó desenvol
vemento dos Centros Galego e Asturiano da Habana, como expresa a 
evolución do número de asociados en ambos. Neste sentido podemos 
sinalar, en primeiro lugar, a que podemos chama-la política de delega
cións, moi pronto aplicada en Cuba por ámbalas asociacións, coa que evi
taron a polarización autónoma deste modelo asociativo e lograron captar 
á gran maioría dos inmigrantes das súas colectividades rexionais residen
tes nas distintas capitais e localidades importantes da Illa. Iso evitou que 
se repetise o sucedido anteriormente coas sociedades de beneficencia, 
que proliferaron independentes nas colectividades de asturianos e galegos 
doutras poboacións cubanas pero sempre con reducido apoio social33. 
Así, entre 1900 e 1917 o Centro Asturiano da Habana constituíra 60 dele
gacións en Cuba34 e dúas no Estado Norteamericano de Florida (Tampa 
e Kay West), mentres que o Centro Galego tiña un total de 53 delegacións 
na Illa en 1913. 

En segundo lugar, tamén importante, a participación de ámbalas aso
ciacións na configuración da Oficina de Inmigración cubana. En efecto, 
en 1905 ámbolos Centros crearon cadansúa sección de inmigración nas 
súas sociedades ó mesmo tempo que interveñen, xunto coas Secretarías 
de Agricultura e de Facenda, e a Liga Agraria (herdeira desde 1903 do 
antigo Círculo de Hacendados y Agricultores), na xestación da Oficina de 
Inmigración da Habana, e, unha vez constituído este organismo, estable
ceron nel delegacións, como tamén o fixeron a Asociación de Depen
dientes e o Centro Balear. Desde ese momento, ó permitírselles desen
volver legalmente a función de avalistas de novos inmigrantes, ámbolos 
Centros exerceron grande influencia nesta oficina e tamén sobre a inmi-

33. Entre 1877 e 1882 fundáranse sociedades de beneficencia galegas e asturianas en 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Camajuani, Sancti Spiritus, etc. 
34. Santiago de las Vegas, Pinar del Río, Marianao, Regla, Guanabacoa, San Antonio de 
Baños, Benjucal, Alquizar, Punta Brava, Las Martinas, Camajuani, Remedios, Caibarién, 
Güira de Melena, Unión de Reyes, Colón, Calabazar, Santo Domingo, Guanajuay, Arte
misa, Alacranes, Calimete, P. Bethancour, Jovellanos, Consolación del Sur, Placetas, Los 
Palacios, Cruces, Agramonte, Batabano, Guane, Güines, Jagüey Grande, Ciego de Ávila, 
Banagüises, San Juan y Martínez, El Perico, Aguada de Pasajeros, Sabanilla de Güaire
rias, Hoyo Colorado, Cotorro, Coliseo, Zulueta, Bolondrón, Puentes Grandes, Aguacate, 
Catalina de Güines, Arroyos de Mantua, Victoria de Tunas, Jaguajay, Cabaiguan, Melena 
del Sur, San Nicolás, Los Arabos, Sancti Spiritus, Central Francisco, Cárdenas, Abreus, 
Jaruco e Guayos. 
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gración cubana en xeral, o que lles permitirá aumentar continuamente o 
número de asociados. 

En efecto, debido ás leis de inmigración implantadas palas autorida
des norteamericanas, para poder desembarcar na Habana e saír libremen
te do campamento de Tiscomia35 os inmigrantes estaban abrigados a pre
sentar unha carta ou aval outorgada por persoa ou institución de 
recoñecidos medios económicos, xustificando que a súa estadía na Illa 
non ía representar ningunha carga para o Estado cubano. Os efectos desta 
nova función manifestáronse de inmediato, pois o número de altas de aso
ciados ó Centro Asturiano desde o 30 de xuño de 1905 ó 31 de decembro 
de 1906 ascendeu a 19.60336. 

Co fin de desenvolver máis amplamente esta tutela, en 1909 o Centro 
Asturiano da Habana establece unha delegación en Xixón, para que os 
futuros emigrantes asturianos ou doutras rexións -puidesen facerse socios 
antes de saír para Cuba e contar desde ese momento co indispensable 
aval37. Aínda que moitos emigrantes asturianos utilizaron esta vía, que 
evitaba o risco de quedar recluídos en Tiscomia ata que alguén regulase 
a súa ituación, aínda unha elevada porcentaxe dos emigrantes chegados 
á Habana seguiron pasando polo devandito campamento. Verbo disto 
convén indicar que, soamente en 1917 e mediante o mecanismo de aso
cialos directamente en Tiscomia, o Centro Asturiano facilitou a saída do 
referido lazareto de inmigrantes a un total de 2.500, 202 dos cales non 
eran asturianos. 

35. O campamento de Tiscornia (ou Triscornia) foi establecido en 1900 polo Xeneral Leo
nard Wood baixo o nom·e de Estación de Inmigración en Tiscornia, e estaba situado nun 
extremo da baía da Habana, sobre o pequeno outeiro chamado Casa Blanca, no que o 
inmigrante vasco José Tiscornia construíra un peirao para carena. Inicialmente foi creado 
para acoller ós inmigrantes non inmunes á febre amarela e ós que non tivesen traballo, nin 
persoa ou institución que respondese deles. Constaba dunha parte de inmigración, con seis 
barracóns dormitorio e outro de duchas e inodoros ademais dunha cantina, e outra parte 
con 226 camas dependente dos Departamentos de Terceira Corentena e Clínica, onde se 
recluía ós inmigrantes portadores de enfermidades contaxiosas. Estivo en funcionamiento 
ata 1959, C. Naranjo Orovio: Del campo a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba 
(siglo XX), op. cit, pp. 83-93. 
36. Sorprende tamén o elevado número de baixas anuais que se rexistra, a súa explicación 
podería estar nunha forte emigración andoriña ou porque o mecanismo de asociarse é un 
mero medio inicial de acceso á colectividade e os inmigrantes abandonan o Centro ós pou
cos meses de estadía en Cuba. 
37. Non existe constancia de que ningún outro centro estableza este tipo de delegacións 
na rexión de orixe. O Centro Asturiano crea tamén, en 1928, unha delegación central en 
Oviedo e en 1941 outra delegación en Avilés, sen embargo ámbolos casos non responden 
á inicial motivación. 
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Finalmente, a implantación de diversos niveis e contidos de ensinan
zas para os seus asociados e descendentes, a creación de caixas de afo
rras, a dotación de suntuosas sedes sociais, etc., foron tamén outros fac
tores que favoreceron o éxito das sociedades habaneiras das 
colectividades asturiana e galega. 

A pesar do paralelismo e coetaneidade que ofrecen, as funcións que 
desenvolven e a propia evolución dos centros rexionais en Arxentina 
diferéncianse notablemente do modelo cubano. E iso por varios facto
res; en primeiro lugar, debido á gran pluralidade de nacionalidades 
europeas existentes na república pratense prodúcese un maior arraiga
mento das asociacións que identifican mellor a cada colectividade de 
emigrantes en relación coas demais e estas son as que se organizan con 
carácter nacional. Este feito, xa constatado nas asociacións de socorros 
mutuos, nas que participaban sen discriminación ningunha inmigrantes 
das diversas rexións españolas, tamén se manifiesta inicialmente nas 
asociacións recreativas e culturais. Por iso, e salvo para aquelas mino
rías das colectividades onde o carácter de rexionalidade ( ou nacionali
dade propia) tivo unha expresión axiña e con relativa forza, a gran 
maioría dos inmigrantes españois puideron satisface-las desexables, 
aínda que non sempre posibles, actividades recreativas e de relación 
intra-étnica por medio de asociacións de ámbito nacional (Clubs, Cír
culos, etc. españois), sen sentí-la necesidade de agruparse rexional
mente ata que o incremento da inmigración española nas <lúas primei
ras décadas do presente século multiplicou e fortaleceu os colectivos 
rexionais. 

Se ben en Arxentina a función asistencial sanitaria estaba rapida e 
suficientemente satisfeita polas abundantes sociedades de socorros 
mutuos (étnicas e gremiais), algunhas sociedades rexionais, sobre todo as 
refundadas a principios <leste século (como o Centro Galego), incluíron 
inicialmente a prestación sanitaria entre as súas actividades sociais, men
tres que as máis tardías se constituíron xa con carácter mutual38. Outro 
factor incidente na diferenciación do modelo arxentino de centros rexio
nais ou provinciais foi o da atomización asociativa dos colectivos, que 
lles impediu incrementa-lo seu corpo social, fronte á concentración rexio
nal cubana (política de delegacións) que propiciaba un elevado volume 

38. Centro Gallego (a nova fundación de 1907), Centro Laurak Bat, Centro Balear, Cen
tro Asturiano, La Protectora Balear de Socorros Mutuos, Asociación Canaria de Socorros 
Mutuos, Asociación Catalana Montepío de Montserrat, Euzcadi de Socorros Mutuos de 
Necochea, etc. 
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de asociados39. Así, en Arxentina, salvo o galego e en menor medida o 
asturiano, na maioría dos centros rexionais, mesmo nos momentos máis 
álxidos de presencia española, a masa social sempre oscilou entre o cen
tenar e o millar de asociados. 

Aínda que en menor número, tamén noutros países americanos se 
desenvolveu o modelo de centro rexional, sobre todo durante o período 
de emigración masiva. Ademais de Uruguai, onde en Montevideo se 
constituíra de contado o Centro Galego ( 1879) e logo se constituíron os 
doutras rexións, tamén houbo exemplos en Brasil, o Centro Galego de 
Río de Xaneiro (1900), Centro Unión Catalana de Sao Paulo e Centro 
Galaico de Pará (Belem); en EE.UU. de Norteamérica, os Centros Mon
tañés, Andaluz e Vascoamericano, a Casa de Galicia, o Círculo Valencia
no e a Delegación do centro Asturiano da Habana, en Nova York; e o 
Centro Galicia en Newark (Nova Jersey) e o Club Galicia en Cleveland 
(Ohio); en México, os Centros Vasco (1908), Galego (1911), Asturiano 
(1918), Valenciano (1919), e as Agrupacións Montañesa (1924), Castelá 
(1925), Aragonesa e La Peña Andaluza (1927), etc. 

SOCIEDADES 
COMARCAIS E 
DE PROTECCIÓN 
ÓLUGARDE 
ORIXE 

A comezos do século XX, xeralmente no marco 
xurídico das asociacións culturais de recreo, 
instrucción e/ou beneficencia e especialmente 
entre as colectividades de inmigrantes das 
rexións setentrionais españolas (Galicia, Astu-
rias, Cantabria, León, Burgos, A Rioxa e Soria), 

xorden inicialmente en Cuba e Arxentina as asociacións comarcais, 
municipais e parroquiais de protección e/ou fomento dos lugares de orixe 
dos inmigrantes. Aínda que as súas denominacións foron moi diversas 
(Asociación / Sociedad/ Círculo / Club / Centro / etc. dos Hijos/ Natu
rales/ Residentes, etc. do Partido I Distrito I Comarcal Ayuntamiento/ 
Concejo/ Parroquia/ Aldea de orixe dos asociados). 

A primeira en crearse foi a Sociedad Alianza Aresana de Instrucción, 
que foi fundada na Habana en 1904 por un pequeno grupo de inmigran-

39. A mediados do decenio de 1930 os Centros Galego e Asturiano de Bos Aires alcan
zan 55.000 e 19.000 asociados, respectivamente, vid. Boletíns de Emigración. En Arxen
tina existían tamén Centros galegos en Avellaneda, Campana, Córdoba e Rosario de Santa 
Fe, e Casas de Galicia en Bos Aires, Bahía Blanca, La Plata, Tres Arroyos e Laboulalle, 
ademais da Sociedad Gallega de Beneficencia y Mutualidad creada en 1932 para soste-lo 
Hospital Gallego de Caridad. Había Centros Asturianos en Rosario de Santa Fe (1904), 
Santa Fe (1908), Junín (1913), Zárate (1913), Mar del Plata (1914), Mendoza (1914), 
Bahía Blanca, San Juan, Resistencia (Chaco) (1924), Tucumán (1924), Lanús (1925), 
General Villegas (1927), La Plata (1932), Comodoro-Rivadavia (1933) e Paraná (1933), 
amais da Casa de Asturias de Bos Aires (1920). 
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tes da colectividade galega, pero en 1912 pertencentes a esta rexionali
dade xa existían na Habana 48 destas sociedades. Foron, pois, os inmi
grantes galegas os primeiros en organizarse desta forma e os que esten
deron con gran rapidez o modelo entre os seus conterráneos de Bos Aires 
(onde había en 1911 máis dunha <lucia), Montevideo, Nova York e Bra
sil, así como os que fundaron maior número destas asociacións. Sen 
embargo, moi axiña os inmigrantes asturianos da Habana e Bos Aires 
organizaron tamén este tipo de sociedades, sendo esta rexionalidade40 a 
que ocupa o segundo lugar pola cantidade de institucións creadas. A 
comezos do segundo cuarto do século actual existían polo menos 152 
destas sociedades en Bos Aires, 135 na Habana, 7 en Río de Xaneiro, 4 
en Nova York, etc. 

Cando unha destas organizacións se creaba, primeiro era dotada de 
estatutos, regulamento e cargos, e despois os promotores poñíanse en 
contacto cos lugares de orixe co obxecto de establecer unha delegación 
autorizada da nova sociedade. Esta delegación, formalizada tamén con 
regulamentos e cargos, era a encargada de facer operativas "las inten
ciones y proyectos de la sociedad que los emigrantes de un determina
do contorno mantenían en América"41. Debido a que os seus fins 
incidían fundamentalmente nun país estranxeiro (España), nalgunhas 
repúblicas como Arxentina poucas foron as que lograron o recoñece
mento oficial e obtiveron a conseguinte personalidade xurídica. 
Algunhas para conseguilo tiveron que esperar varios anos42 ou, ade-

40. En 1910 existían na Habana polo menos as asociacións asturianas seguintes: Socie
dad Casina de La Habana (1908), Club Avilesino (1909), Club Covadonga (1909), Socie
dad Collotense de La Habana (1909), Unión Llanisca (1909), Club Gijonés (1910), Aso
ciación de Langreanos (1910), Club Luarqués e Sociedad Hijos de San Juan de Beloño 
(1910). 
41. A. Costa Rico, "La emigración gallega y su acción cultural-educativa en sus lugares 
de origen", Indianos. Cuadernos del Norte, Oviedo, 1984, pp. 35-44. "La Comisión 
Directiva, con objeto de llenar debidamente su cometido y conocer más directamente las 
necesidades de la enseñanza, procederá a la formación de una Junta de Cultura con asien
to en Puenteareas, como cabeza de partido, interponiendo sus buenos oficios para que de 
dicha junta formen parte personas caracterizadas con domicilio en cada uno de los ayun
tamientos, y de esa manera poder aplicar los beneficios allí donde sean más necesarios, 
sin favoritismo ni parcialidad alguna", Estatutos de la Sociedad El despertar del Tea. 
"Pro-Cultura e Instrucción.. En el partido judicial de Puenteareas (fundada en Bos Aires 
o 1 se decembro de 1910), Bos Aires, 1915, Art. 2. 
42. Neutros países, como Brasil, non existían as trabas arxentinas para a legalización, 
pero para conseguir esta tardábanse varios anos, así a Sociedad Aurora del Porvenir de 
Río de Xaneiro non obtivo o recoñecemento como sociedade civil ata o 7 de xaneiro de 
1922. 
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mais, modifica-los seus estatutos, como a Unión Hispano-Americana 
Valle del Miñor43, introducindo ne les accións específicas para desen
volver no país onde se constituíron. 

A rápida extensión <leste modelo asociativo provocaría a aparición de 
sociedades, con idénticos ou similares denominacións pero referidas ós 
mesmos contornos das orixes dos seus promotores, en distintos países do 
continente americano, e que todas elas mantivesen contactos entre si, 
planificasen conxuntamente as accións culturais, educativas ou sociais 
que pretendían desenvolver e igualmente se coordinasen para a recolli
da dos fondos para o financiamento das súas obras a través de subscri
cións. Aínda que en xeral todas tiñan un corpo social moi pequen o (entre 
75 e 200 socios), en ocasións foron creadas, por distintos grupos de 
inmigrantes, varias sociedades referidas a un mesmo contorno, que adoi
taban actuar de forma independente sen ningunha coordinación entre 
elas aínda que con proxectos moi parellas ou comúns con respecto ós 
lugares de orixe. 

As carencias formativas que tiñan a maior parte dos emigrantes foron 
tacitamente recoñecidas por eles mesmos unha vez inmersos no novo 
medio, sobre todo cando comprobaban as vantaxes comparativas que 
representaba a formación para o triunfo económico e social que todos 
anhelaban. Aínda que algúns o intentaron de forma individual, sobre todo 
foron estas asociacións de emigrantes as que máis axudaron a corrixir ou 

43. Creada en 1905, a concesión da súa "Personería Jurídica" non foi outorgada ata o 20 
de xaneiro de 1919. Na exposición de motivos do Decreto de aprobación dicíase: "Vistas 
las gestiones promovidas por la Asociación ... para obtener su personería jurídica que le 
fue denegada bajo el título de Unión Hispano-Americana Pro-Valle Miñor, por decreto de 
4 de noviembre de 1907 y 15 de junio de 1908, y Considerando: Que la recurrente ha 
modificado fundamentalmente sus estatutos para concretar la realización de sus objetos a 
la República Argentina en la forma indicada por la Inspección General de Justicia, de 
hojas 62 a 65. Que la fundación de asilos y refugios para inmigrantes gallegos en la Repú
blica Argentina, la repatriación de estos en casos de invalidez o senectud, el Estableci
miento en la República de Escuelas prácticas de agricultura y oficios y el suministro de 
informes a los habitantes de la región gallega que quieran emigrar a la República, esta
blecidos en el art. 2º de los estatutos constituyen objetos de indudable bien común para la 
Nación Argentina, sin que alcance a perjudicarlos la autorización del art. 4º para proveer 
el mantenimiento de la Escuela fundada en Valle Miñor en 1909, porque en esa Escuela 
se dictan clases de historia, geografía y comercio argentino y porque su mantenimiento se 
confiere sin menoscabar la satisfacción de los fines indicados en el art. 2º. Que estos obje
tos están por completo comprendidos en el concepto del art. 33, inciso 5º del Código 
Civil, si son cumplidos con la intención leal y sincera que informa su redacción, no resul
tando tampoco perjuicio en caso contrario por las facultades que acuerda el Poder Ejecu
tivo el art. 48 del citado Código.", vid. Boletín Oficial de la Unión Hispano-Americana 
Valle Miñor, ano XIV, n.º 117 (xuño 1919), pp. 1-5. 

62 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Moisés Llordén Miñambres 

elimina-las tradicionais deficiencias formativas, facendo todo o que esta
ba ó seu alcance para que as xeracións futuras non pasasen polas súas 
propias experiencias. De aí que a maioría das sociedades comarcais, en 
tódolos países onde xurdiron e de calquera das colectividades rexionais 
promotoras, se constituíron para fomenta-la creación, construcción e sos
temento de escalas de primeira ensinanza e/ou de estudios comerciais 
básicos que posibilitasen a formación dos futuros emigrantes, sobre todo 
en ensinanzas consideradas máis pragmáticas, como os coñecementos 
mercantís e do idioma inglés. Tamén o fixeron para organizar bibliote
cas44 e custear bolsas ou axudas ós alumnos e mestres; dotar ós lugares 
da comarca de diversos equipamentos cívico-sociais (fontes, lavadoiros, 
mercados, camiños, pontes, cemiterios, asilos, hospitais, etc.); construír 
edificios sociais (casinos, sindicatos agrarios, etc.); promover e soster 
asociacións e/ou federacións agrícolas, fomenta-lo desenvolvemento 
agrícola e dos agricultores, etc.45_ 

44. Así, por exemplo, a Sociedad Pro-Escuela en Paradela y sus Contornos, fundada en 
Bos Aires o 11 de xullo de 1911, tiña por obxecto "Fundar y sostener escuelas libres y 
anti-dogmáticas en el Ayuntamiento de Meis (Pontevedra); fundar la primera escuela en 
Paradela y sus contornos; Cooperar por todos los medios morales y pecuniarios a elevar, 
a ilustrar a los labriegos o labradores en aquellas cuestiones que prácticamente más les 
interesen; Fomentar entre los agricultores el espíritu de asociación y cooperación; Fundar 
bibliotecas anexas a las escuelas con preferencia de aquellos libros, revistas o periódicos 
que puedan interesarle a los agricultores", Estatutos, Bos Aires, 1911, Art. 2. 
45. Como a Sociedad "Aurora del Porvenir" Pro-Instrucción, fundada en Río de Xaneiro o 
1 de setembro de 1912, os seus fins eran: "1 º) Construir un patrimonio cuya renta por él pro
ducida pueda costear en el Distrito Municipal de Torniño, Partido Judicial de Tuy, Provin
cia de Pontevedra, España, una Escuela práctica de acuerdo con los adelantos modernos en 
la que puedan gratuitamente recibir la instrucción Moral e Intelectual los hijos de los Socios 
y los pobres de solemnidad, pudiendo este beneficio ampliarse a todos en general cuando 
el fondo Social lo permita y así lo entienda una Asamblea convocada para tal fin. 2º) Man
tener para el efecto las aulas de Instrucción Primaria que se iniciarán inmediatamente a la 
aprobación de estos estatutos, provisoriamente en el salón de la Sociedad de Obreros y 
Agricultores de Figueiró y Estás, y la Secundaria que venga a iniciar. 3º) La creación de una 
Biblioteca Escolar Literario Recreativa de acuerdo con los consejos de la Moderna Peda
gogía y abrangiendo todos los ramos de enseñanza profesados en las Escuelas", Estatutos 
Y Reglamento de la Sociedad Aurora del Porvenir, Río de Xaneiro, 1922. A gama de fins 
da Sociedad Agrícola de Socorros Mutuos y Ganadera "Hijos del Distrito de Arbó" (funda
da en Río de Xaneiro o 12 de decembro de 1912) era moito máis ampla: "1º) Sustentar por 
todos los medios legales la clase agrícola del campo; 2º) Perseguir la adulteración de los 
productos de la agricultura y de las industrias conexas, como lecherías, queserías, vinifica
ción, etc, etc; 3º) Facilitar la instrucción comercial y agrícola por medio de conferencias, 
escuelas ambulantes, lecturas y campos o granjas experimentales, procurando el fomento 
agrícola y pecuario en toda su extensión; 4º) Estimular la cría y mejoramiento de toda clase 
de animales útiles al labrador, por medio de puestos sementales de pura raza; 5º) Adquisi
ción colectiva para sociedades o para los socios de abonos, naturales o artificiales, minera-
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Pero, ademais, tanto as de Cuba como as de Arxentina ou de Brasil, as 
accións de moitas destas asociacións non se reduciron ó financiamento e 
promoción cultural-educativa e social nos lugares de nacemento dos seus 
asociados, xa que tamén a centraron nos inmigrantes conterráneos, ben 
axudándolles a encontrar traballo, auxiliándoos nas súas indixencias, 
prestándolles socorros ós seus asociados en casos de enfermidade ou des
gracia (algunhas delas facilitaron tamén prestacións médicas, farmacéu
ticas e hospitalarias), ou colaborando e financiando repatriacións, etc. E 
se individualmente as súas obras poden parecer como insignificantes, a 
realidade foi completamente diferente, e se ben entre elas houbo algunhas 
das que só podía xustificarse a súa existencia na vaidade dos seus direc
tivos, desexosos de desempeñar ante a colectividade española algún grao 
de representación, a obra realizada por estas p~quenas sociedades foi 
importante. 

Gran parte destas sociedades comarcais radicadas na Habana ademais 
construíron panteóns propios no Cemiterio de Colón co fin de facilitar
lle un chan propio ós seus asociados no último repouso. Esta prestación 
é unha das claves que explican que moitas <lesas sociedades puidesen 
sobrevivir cando desapareceron as posibilidades obxectivas de cumpri-la 
maioría dos fins fundacionais46. 

les, ·alambre, azufre, sulfato para las viñas, semillas, plantas fructíferas, razas selectas de 
animales domésticos reproductores y de máquinas agrícolas; 6º) Roturación, explotación y 
saneamiento de terrenos incultos, procurando formar prados artificiales, vigilancia y custo
dia de la propiedad rural, dedicando el mayor interés al fomento del arbolado, la aplicación 
del remedio contra las plagas del campo y contra las enfermedades de los ganados y el desa
rrollo de la pesca fluvial y de la caza; 7º) Arreglo de los caminos rurales, limpieza de cau
ces, pozos y alumbramiento de manantiales; 8º) Mutuo auxilio en sus labores agrícolas 
cuando los socios estén físicamente imposibilitados para practicarlas y la beneficencia en 
caso de enfermedad de los socios, quienes serán socorridos con los fondos de la sociedad, 
la cual les facilitará bonos o vales, nunca metálico; exceptuando los casos de muerte, pues 
que será hecho el entierro modestamente; 9º) Socorrer al asociado con el pasaje y diez pesos 
para su país natal cuando, por enfermedad, esté imposibilitado para el trabajo; 11 º) Defen
der los derechos de cualquier socio cuando la infracción de los mismos sea perseguible de 
oficio y amparar la justicia de los asociados en todos los casos; 11 º) Amigable arreglo de 
divergencias entre los socios a fin de evitar litigios, el que será compuesto por la Junta 
Directiva; y 12º) Sostener relaciones con las demás sociedades similares, enviando a ellas 
sus representantes cuando se trate de actos que se refieran a los intereses generales de la 
agricultura del Distrito de Arbo", Estatutos de la Sociedad, Río de Xaneiro, Papelería Ave
nida, 1912, pp. 3-5. 
46. Unha análise desta función funeraria das asociacións habaneiras pode verse en I. 
González-Varas Ibáñez: "Arquitectura funeraria y organización institucional de la emi
gración: capilla y pantenones de las sociedades Españolas de Beneficencia en la Necró
polis Cristóbal Colón de la Ciudad de La Habana", en Actas del Congreso Internacional 
sobre arquitecura funeraria, Sevilla, 1991. 
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Aínda que polas características expresadas e polo reducido capital que 
reunirían coas súas reducidas cotas se puidese deducir que o labor desen
vol vido por elas sería insignificante, a realidade foi moi distinta e debe
mos considerala como asombrosa47, pois a suma de moitos pequen os 
esforzos foron un gran remedio para unha parte dos españois afectados 
polos desequilibrios da inmigración. E iso, a pesar do individualismo de 
moitos inmigrantes que xerou a súa duplicidade nuns casos, e ademais de 
que entre elas houbo algunhas cunha existencia só xustificable na vaida
de duns directivos desexosos de desempeñar algunha representación ante 
a colectividade española. 

A pesar de que o individualismo foi dominante en gran parte dos espa
ñois transterrados, a través das distintas asociacións que fundaron na emi
gración e sobre todo entre os auténticos promotores dos distintos mode
los societarios, neles apréciase un manifesto sentimento de solidariedade, 
de xenerosidade e ata, nalgúns casos, de altruísmo. Pero ademais daque
las accións igualmente dedúcese un forte pragmatismo e realismo, debi
do a que as concepcións dos no sos (e tamén doutros) emigrantes, en gran 
medida, estaban influenciadas polo determinismo imposto pola estructu
ra económica existente no seu país de orixe, en especial a dominante no 
medio rural, de onde procedían na maior parte. Foron tamén estas con
cepcións as responsables de que se mantivese e alimentase a cadea migra
toria da que formaron parte moitos daqueles promotores e, en conse
cuencia, o motor do desenvolvemento primeiro e longa virtualidade 
despois do asociacionismo dos emigrantes españois en América. 

47. No referente á promoción educativa, unha boa síntese da obra destas sociedades está 
recollida en B. Castrillo Sagredo: El aporte de los Indianos a la Instrucción Pública, a 
la beneficencia y al progreso en general de España, Oviedo, 1926. Entre estudios rexio
nais sobre este tema podemos destacar, A. Costa Rico: "La emigración gallega y su 
acción cultural-educativa en sus lugares de origen··, en Indianos. Cuadernos del Norte, 
Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1984, pp. 35-44; J. Uría: "Los indianos y la 
instrucción pública en Asturias", en Indianos. Cuadernos del Norte, Oviedo, Caja de 
Ahorros de Asturias, 1984, pp. 102-119; V. Peña Saavedra: "As sociedades galegas de 
instrucción: proxecto educativo e realizacións escolares", en Estudios Migratorios, n.º 
1 (decembro 1995), pp. 8-83. 
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APÉNDICE I 

SOCIEDADES COMARCAIS E DE PROTECCIÓN ÓS LUGARES DE 
ORIXE CONSTITUIDAS EN CUBA POR COLECTIVOS GALEGOS 

Agrupación Artística Gallega * 
Alianza Aresana de Instrucción (1904) 
Alianza de Villamarín 
Asoc. de la Baña y sus Comarcas (P-1950) 
Asociación de Empleados de la Benéfica 
Aurora de Somozas (1909) (P-1925) 
Ayuntamiento de Sillera * 
Becerreá y su Comarca* 
Betanzos y su Partido * 
Burgás y Candamil (P-1930) 
Carballino y su Partido * 
Círculo Habanero de La Devesa * 
Club "Os Larpeiros" de Matanzas * 
Club Compostelano 
Club Chantada y su Partido 
Club Estradense 
Club Fonsagrada * 
Club Lalín * 
Club Navia de Suama (P-1955) * 
Club Villarino (P-1938) 
Concepción Arenal * 
Chantada, Carballido y sus Comarcas (1912) (P-1938) * 
El Valle de Lemos (P-1927) * 
El Valle de Oro * 
Emigrados de Río Torto * (1915) 
Federación Ortegana * 
Ferrol y su Comarca (P-1943) * 
Fonsagrada y su Partido * 
Franza y Seijo * 
Grañas del Sor * 
Hijos de Berguenrencia 
Hijos de Buján 
Hijos de Cadeira 
Hijos de Callobre * 
Hijos de Corbelle * 
Hijos de Galicia y sus Descendientes 
Hijos de Galicia, Matanzas * 
Hijos de Goiriz * 
Hijos de Guitiriz y su Comarca * 
Hijos de la Vantosa * 
Hijos de la Villa de Barreiros * 
Hijos de Lorenzana (P-1931) * 
Hijos de Monán * 
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Hijos de Monfiro 
Hijos de Monterroso y Antas de Ulla (P-1943) * 
Hijos de Pardomín * 
Hijos de Pontevedra * 
Hijos de Roupar y Lousada (P-1933) * 
Hijos de San Lorenzo de Arbo * 
Hijos de San Martín de Belesar * 
Hijos de San Miguel y Reinante (P-1942) * 
Hijos de Tabeirós * 
Hijos de Valdeorras 
Hijos de Viceo 
Hijos de Vinceiro y Cereijo 
Hijos del Aytº de Cospeito (P-1936) 
Hijos del Ayuntamiento de Abadín (1922) (P-1945) * 
Hijos del Ayuntamiento de Baleira (1939) * 
Hijos del Ayuntamiento de Buján (P-1945) * 
Hijos del Ayuntamiento de Capela 
Hijos del Ayuntamiento de Camota 
Hijos del Ayuntamiento de Castro Verde * 
Hijos del Ayuntamiento de Cedeira (P-1937) * 
Hijos del Ayuntamiento de Cerdido 
Hijos del Ayuntamiento de Golada (P-1951) * 
Hijos del Ayuntamiento de la Estrada (P-1926) * 
Hijos del Ayuntamiento de Palas del Rey * 
Hijos del Ayuntamiento de Pastoriza (P-1927) * 
Hijos del Ayuntamiento de Poi y su Comarca 
Hijos del Ayuntamiento de Pontevedra * 
Hijos del Ayuntamiento de Rodeiro * 
Hijos del Ayuntamiento de Sarria * 
Hijos del Ayuntamiento de Taboadela y ~u Comarca* 
Hijos del Ayuntamiento de Trabada (P-1932) * 
Hijos del Distrito de Arbo * 
Hijos del Distrito de Sarria (P-1935) * 
Hijos del Partido de Corcubión (P-1929) * 
Hijos del Partido de Lalín (1910) (P-1928) * 
Hijos del Valle de Gestoso * 
Hijos del Valle del Ulla 
Insua y Santa Eulalia * 
Jóvenes de Santa María de Carballido y su Comarca * 
Juventud de Baleira y su Comarca (P-1928) * 
Juventud de la Barquera * 
Juventud de Villares * 
La Devesana * 
La Moderna de Barcala * 
La Mutual 
Liga Agraria de Germade 
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Liga Santaballesa, Beneficencia y Protección Mutua (1907) (P-1943) * 
Luz y Riveras del Sor 
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Meira y su Comarca 
Mondoñedo y Antas de Ulla 
Mondoñedo y su Comarca * 
Monterroso y Antas de Ulla 
Mugardos y su Comarca 
Natur. de Puentes de García Rodríguez (P-1936) * 
Naturales de la Peroja (1926) 
Naturales de Ortigueira, As. Benf. y Pr. Mutua (P-1950) 
Naturales del Ayuntamiento de Pene* 
Naturales del Ayuntamiento de Ribadeo * 
Os Pinos Novos 
Partido Judicial de Arzúa (P-1927) * 
Pila Ancha* 
Progreso de Coles 
Progreso de Esteiro * 
Progreso de Lanzós (P-1926) * 
Progreso de Louzada (1916) * 
Progreso del Yermo* 
Puente de Mera 
Ribadavia y su Comarca * 
Riveras del Tambre y Valle de la Malía * 
Rois y Riberas del Sar 
Sada y sus Contornos 
San Adrián 
San Claudio * 
San Cristóbal y San Salvador de Couzadoiro 
San Lorenzo del Arbol y su Comarca (P-1934) * 
San Miguel y Reinante 
Santa María de Mera 
Santa María de Urbilde 
Santa Marta de Carballido y su Comarca 
Sdad. Hijos del Valle de Ulla y su Comarca (P-1935) 
Sdad. Curros Enríquez del Partido de Celanova (P-1929) 
Sdad. de Meira y Poi (P-1925) 
Sdad. Hijos del Aytº de Capela (P-1941) 
Sdad. Mugardesa de Instrucción y Beneficencia (P-1927) * 
Sdad. Partido Judicial de Padrón (1941) 
Sdad. Puentedeume y su Partido Judicial (1960) 
Sdad. Unión Mañonesa (P-1949) 
Sobrado Curtis y su Comarca * 
Taboada, Chantada y Puerto Marín (P-1954) * 
Unión Baleira 
Unión Barcalesa (P-1930) * 
Unión de San Simón y Samarugo (P-1925) * 
Unión de Villarmea y Villaodriz (P-1936) * 
Unión Lucense * 
Unión Mugardesa 
Unión Murense de La Habana (1924) 
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Unión Orensana, Sociedad Decana* 
Unión Trivesa (P-1941) * 
Unión Villalbesa y su Comarca (P-1926) * 
Unión Villameá y Vallaodrid 
Valdeorras y Viana 
Villares y su Comarca 
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Vivero y su Comarca, Sdad. de Inst. y Benef. (1910) (P-1946) * 

* Incluídas no Censo do Inspector de Emigración J. Cabronero Uribe 
(negrita): data de fundación (P-): data do Panteón. 

Fontes: "Censo de Sociedades Gallegas en Cuba por el inspector de emigración J. Cabro
nero Uribe", Boletín de Emigración, n.º 2 (1927), pp. 579-581; I. González-Varas Ibáñez: 
"Arquitectura funeraria y organización institucional de la emigración: capillas y panteo
nes de las Sociedades Españolas de Beneficencia en la Ciudad de La Habana", en Actas 
del Congreso Internacional sobre arquitectura funeraria, Sevilla, 1991; C. Naranjo Oro
vio: Del campo a la bodega. Recuerdos de gallegos en Cuba (siglo XX), A Coruña, Edi
ciós do Castro, 1988, pp. 96-158. 
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APÉNDICEII 

SOCIEDADES COMARCAIS E DE PR01ECCIÓN Ó LUGAR DE ORIXE 
CONSTITUÍDAS EN CUBA POR COLECTIVOS ASTURIANOS 

Agrupación de Castropol -Non en C-27 /Castropol 
Asociación de Langreanos (1910) /Langreo 
Asociación de Naturales del Concejo de Illas (P-1941) /Illas 
Asociación Langreana (1915)* /Langreo 
Asociación Naturales del Concejo de Villaviciosa (1928) /Villaviciosa 
Asociación Villalegrina (Corvera) -Non en C-27 /Corvera de Asturias 
Asturias Juvenil 
Bloque Ovetense (1917) -Non en C-27 / Oviedo 
Círculo Avilesino (1909) (1911)* /Avilés 
Círculo de Llanera (1919)* /Llanera 
Circulo Ovetense y su Concejo (1910) /Oviedo 
Círculo Salense (1914)* (P-1939 y 1947) 
Club Acebo de Cangas de Tineo (1917) /Cangas de Narcea 
Club Allandés (1914) (P-1953) / Allande 
Club Allerano (1914)* (P-1939 y 1945) I Aller 
Club Asturiano de Matanzas 
Club Belmontino (1915)* /Belmonte 
Club Cabranense (1911)* (P-1931) /Cabranes 
Club Candamo de la Habana (1911)* (P-1945) /Candamo 
Club Cangas de Onís, Parres y Amieva (1940) /Onís, Parres e Arnieva 
Club Cangas de Tineo (1914, 1917)* /Cangas de Narcea 
Club Carreño (1915)* (P-1941) /Carreño 
Club Coaña (1919) ( P-1946) /Coaña 
Club Covadonga (1909)* 
Club de Ranón (1916)* /Castrillón 
Club de Villayón /Villayón 
Club del Concejo de Nava (1913) /Nava 
Club del Franco (1917) /El Franco 
Club del Partido Judicial de Laviana (1912)* /P. X. de Laviana 
Club Gijonés (1910) /Gijón 
Club Gradense (P-1956) /Grado 
Club Grandalés (1913)*(P-1947) /Grandas de Salime 
Club Llanera (1917) /Llanera 
Club Llanisco (P-1943) / Llanes 
Club Luarqués (1910). (P-1948) /Luarca 
Club Naturales del Concejo de Íbias (1917) (non en C-27) / Ibias 
Club Piloñés (1909)* (P-1945 ) /Piloña 
Club Ribadesella /Ribadesella 
Club Tinetense (1912)* (P-1941) /Tineo 
Club* Praviano (1914)* (P-1940) /Pravia 
Federación de Sdes. y Clubs del Occ. de Asturias -Non en C-27 
Hijos de Cabranes (P-1937) /Cabranes 
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Hijos de Illano (P-1942) /Illano 
Hijos de la Parroquia de Labio /Salas 
Hijos de Las Regueras (1915)* (P-1944) /Las Regueras 
Hijos de Ponga /Ponga 
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Hijos de Teverga, Proaza y Quirós (P-1946) /Teverga, Proaza e Quirós 
Juventud Asturiana 
Juventud de Cudillero (1915)* /Cudillero 
Juventud de Llanera (1917)* /Llanera 
Juventud Piloñesa -Non está en C-27 /Piloña 
Naturales de Concejo de Boal (1912) (P-1938) /Boal 
Naturales de Vegadeo y sus Contornos (1919) (P-1948) /Vegadeo 
Naturales del Concejo de Villaviciosa /Villaviciosa 
Sdad. Hijos de San Juan de Beleño (1910)* (non en C-27) /Ponga 
Sdad. Hijos de Santo Tomás de Collia (1924) -Non en C-27) /Parres 
Sdad. Casino de Sietes (1914)* /Villaviciosa 
Sdad. de Coyanos -Non en C-27 /Sobrescobio 
Sdad. de Instr. de San Tirso de Abres /Abres 
Sdad. Hijos de Oviñana (1921) -Non en C-27 /Cudillero 
Sdad. Taramundi Progresista -Non está en C-27 /Taramundi 
Sdad. Prot. de la Instr.de los Natur.de Salcedo(1922) -Non en C-27 /GRADO 
Sociedad Casina de La Habana (1908) /CASO 
Sociedad Collotense (1910) (P-1953) /Oviedo 
Sociedad Concejo de Cudillero (1925) /Cudillero 
Sociedad de Castrillón /Castrillón 
Unión Allandesa (P-1953) /Allande 
Unión Club de Allande (Club Alandés+Unión Allandesa) /Allande 
Unión Club Occid. de Allande y Cangas (1912-1914)*/ Allande-C. Narcea 
Unión de Belmonte y Somiedo /Belmonte e Somiedo 
Unión de Miranda y Salcedo (1919)* / Belmonte e Grado 
Unión de Siero, Sariego y Noreña (1917) -Non en C-27 /Siero, Sariego e Noreña 
Unión de Villaviciosa, Colunga y Caravia (1914) /Villaviciosa, Colunga y Caravia 
Unión Franquina (1926) /El Franco 
Unión Gozoniega (1920)* (P-1946) /Gozón 
Unión Hijos de Oviñana /Cudillero 
Unión Llanisca (1909)* /Llanes 
Unión Naturales de El Franco (P-1942) /El Franco 
Unión Piloñesa (P-1945) -Non en C-27 /Piloña 
Unión Progresista Tinetense -Non en C-27 /Tineo 

(negnta): data de fundac10n /Concello ou amfüto temtonaI 
(P-): data do Panteón 
C-27: Censo de J. Cabronero Uribe 

Fontes: "Censo de Sociedades Gallegas en Cuba por el inspector de emigración J. Cabro
nero Uribe", Boletín de Emigración, n.º 2 (1927), pp. 579-581; I. González-Varas Ibá
ñez:"Arquitectura funeraria y organización institucional de la emigración: capillas y pan
teones de las Sociedades Españolas de Beneficencia en la Ciudad de La Habana", en 
Actas del Congreso Internacional sobre arquitectura funeraria, Sevilla, 1991; El Progre
so de Asturias, A Habana, anos 1919-1960. 
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APÉNDICE III 
SOCIEDADES DE EMIGRANTES ASTURIANOS EN ARXENTINA 

Bos AIRES 

Asociación Asturiana Siero y Noreña (1918) (180 socios en 1927) 
Casa de Asturias (1920) 
Centro Asturiano (1913) 
Centro Asturiano Villarnil (1911) 
Centro El Porvenir Asturiano (Taramundi) (1911) 
Centro Taramundes Pro Escuelas 
Círculo Belmontino (1931) 
Comision Pro Escuelas de Emigrantes Navia 
Hogar Asturiano (1928) (78 socios en 1929) 
Naturales del Concejo de Boal 
Pro-Escuela de Comercio de Colunga 
Sociedad Cultural y Recretaiva del Concejo de Cangas deTineo (1925) (150 socios en 1929) 
Sociedad de Residentes Asturianos del Concejo de Villayón 
Sociedad Fomento de Libardón 
Sociedad Naturales de Degaña 
Sociedad Pro Escuelas "Lolita Pérez" en Vilavedelle-Castropol 
Sociedad Pro Escuelas en Santiago de Abres (1921) 
Sociedad Protectora Boalenses Unidos 

ÜUTROS EN PROVINCIAS: 

Centro As. de Ayuda Mutua, Instruc. y Recreat., Zárate (1913), (60 en socios 1928) 
Centro Asturiano de Comodoro-Rivadavia (1933) 
Centro Asturiano de General Villegas (1927) (120 Socios En 1928) 
Centro Asturiano de Junín (1913) (53 Socios En 1914) 
Centro Asturiano de La Plata (1932) 
Centro Asturiano de Lanús (1925) 
Centro Asturiano de Mar Del Plata (1914) 
Centro Asturiano de Mendoza (1914) (400 socios en 1928) 
Centro Asturiano de Paraná (1933) 
Centro Asturiano de Resistencia (Chaco) (1924) 
Centro Asturiano de Rosario (1904), Rosario de Santa Fe 
Centro Asturiano de San Juan 
Centro Asturiano de Santa Fe (1908) 
Centro Asturiano de Tucumán (1924), (178 socios en 1929) 
Centro Asturiano, Bahía Blanca 
Centro Cangas de N arcea 
Centro de los Concejos de Oviedo y Gijón 
Centro Riberas del Eo y sus Contornos 
Club Amigos de Asturias 

Fontes: "Censo de Sociedades Espanolas en Argentina realizado por el inspector de emi
gración Sr. Fernández Flórez", Boletín de Emigración, n.º 1 (1927), pp. 285-303; Asocia
ción Patriótica Española, "Sociedades Españolas en Buenos Aires" (1927), mecanografa
do; EL Heraldo de Asturias, Bos Aires, 1912-1933; F. V. Sevillano y Carvajal: "Acción 
social de los españoles en América", Boletín de la Inspección General de Emigración, n.º 
2 (1933), 4ª época, pp. 305-319. 
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APÉNDICE IV 
ASOCIACIACIÓNS GALEGAS EN ARXENTINA 

Bos AIRES 

Asociación Centro Anorya 
Asociación de Chantada 
Asociación de Chantada y su partido 
Asociación de Rivadavia 
Asociación del Ayuntamiento de Meira y sus Comarcas 
Asociación Navia de Suarna 
Casa de Galicia 
Casa de Tuy 
Centro de Protección Agrícola del Distrito de Salceda 
Centro del Partido de Vivero 
Centro Estradense Pro Escuelas 
Centro Gallego de Buenos Aires (1879-1909) 
Centro Gallego de Avellaneda 
Centro Lucense 
Centro Monfortino 
Centro Nogueira de Ramuín 
Centro Orensano 
Centro Pro Escuela de Bugallido y Ortaño 
Centro Pro Laicismo Compostelano 
Centro Recreativo Defensores de Galicia 
Centro Rivadeo y sus distritos 
Centro Villalbés 
Centro Vivariense (1908) 
Comité Auxiliar de las Asociaciones Agrícolas de Puenteareas 
Comité Pro-Instrucción Sindical Agrícola de Pardemarín 
Fed. de Sdades. Agrario-Instructivas de la Prov. de Coruña 
Federación de Sociedades Gallegas (1910) 
Hijos de la Parroquia Esteban de Pearzón 
Hijos de Santa Comba 
Hijos del Ayuntamiento de Maside 
Hijos del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar 
Hijos del Partido de Vivero 
Hogar Gallego 
Juventud de Chantada 
La Unión Libanense 
Mutualidad y Cultura Muradana 
Naturales del Ayuntamiento de Boqueijón 
Orfeón Coruñés 
Orfeón Gallego 
Pro Escuelas De Rivadumia 
Pro Escuelas en Paradela y sus contornos (1912) 
Pro San Jorge de Sacos 
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Residentes del Municipio de Yedra 
Sdad. Agraria Instructiva y Mutualista del Partido Judicial de Negreira y su Comarca 
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Sdad. Agraria Naturales de Berres 
Sdad. Cultural Carballeira Pro Escuelas 
Sdad. Cultural Residentes del Ayuntamiento de Geve 
Sdad. Cultural y Agraria del Distrito de Mugía 
Sdad. de Bastavales 
Sdad. de Mesides 
Sdad. de Mondoñedo y sus distritos 
Sdad. de Protección Mutua Res. del Ayunt. de Crecientes 
Sdad. de Residentes de Baamonde 
Sdad. de Residentes de Cacheiras 
Sdad. de Residentes de Calo 
Sdad. de Residentes de Cuntis 
Sdad. de Residentes de Outes 
Sdad. de Residentes del Ayunto. de Cesuras 
Sdad. del Ayuntamiento de Coirós 
Sdad. Filantropica Hijos de Covaleda 
Sdad. Fomento de Porriño y sus distritos 
Sdad. Fomento Hijos de Monfero 
Sdad. Fomento y Educación Hijos de Entienza 
Sdad. Galicia Nueva 
Sdad. Gallega de Benef. y Mutualidad (1932) (1500 socios en 1933) 
Sdad. Hijos de Arbo 
Sdad. Hijos de Betanzos de Socorros Mutuos 
Sdad. Hijos de La Estrada 
Sdad. Hijos de Loño 
Sdad. Hijos de Lubre Pro Instrucción 
Sdad. Hijos de Monforte 
Sdad. Hijos de Moreira 
Sdad. Hijos de Ois 
Sdad. Hijos de Prevediños y sus Contornos 
Sdad. Hijos de San Juan de Sadiñeiros 
Sdad. Hijos de San Salvador de Budiño 
Sdad. Hijos de Sanjenjo 
Sdad. Hijos de Silleda 
Sdad. Hijos de Silleda Pro Escuelas Laicas y de Prot. Mutua 
Sdad. Hijos de Taberna 
Sdad. Hijos De Tambre 
Sdad. Hijos de Tauro 
Sdad. Hijos de Villa María 
Sdad. Hijos de Villa Menor 
Sdad. Hijos de Vincios Unidos 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Carballino 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Cesuras 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Cospeito y sus Contornos 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de La Peroja y su Distrito 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Limidela de Serrado 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Meaño 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Mos 
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Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Oleiros 
Sdad. Hijos del Ayuntamiento de Poyo 
Sdad. Hijos del Ferrol 
Sdad. Hijos del Partido de Bueu 
Sdad. Hijos del Partido de Corcubión 
Sdad. Hijos del Partido de Lalín 
Sdad. Hijos del Partido Judicial de Villalba 
Sdad. Instructiva Pro Escuelas de Taragoña 
Sdad. Juventud Progresista Hijos de Pomelos y Anexos 
Sdad. Mutualista Pro-Escuelas del Distrito de Caldas de Reyes 
Sdad. Nativos del Ayuntamiento de Cambados 
Sdad. Nueva Era de Vilanova 
Sdad. Oza de Los Ríos 
Sdad. Pro Agraria de Barro 
Sdad. Pro Agraria y Oficios Varios de Maraña 
Sdad. Pro Escuelas en Bandeira 
Sdad. Pro Instr. Agr. Hijos del Ayunt. de Santa Comba y Anejos 
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Sdad. Pro-Instrucción Laica y Protec. de Residentes del Partido de Órdenes 
Sdad. Progreso del Distrito de Covelo 
Sdad. Protectora Agrícola de Matama 
Sdad. Protectora Barrantes (74 socios en 1927) 
Sdad. Protectora de la Biblioteca de Santiago 
Sdad. Protectora la Agrícola y Cultura del Ayunt. de Rianjo 
Sdad. Protectora y Cultura de Residentes Trazo 
Sdad. Protectora y Mutualista del Ayunt. de Trasparga 
Sdad. Residentesde Lérez Alba, Campano y San Vicente 
Sdad. Residentes del Ayunto. de Forcarey en El Plata 
Sdad. Residentes del Distrito de Rodeiro 
Sdad. Residentes del Municipio de Riobarba 
Sdad. Unidos de Puenteceso y Cabanas 
Sdad. Unidos de Sarria 
Sdad. Unión Agraria Palas de Rey, Monterroso y Antas de Ulla 
Sdad. Unión de Residentes del Partido de Arzúa 
Sdad. Unión del Partido Judicial de La Cañiza 
Sdad. Unión Estradense 
Sdad. Viguesa de Protección Mutua La Oliva 
Unión Agraria Parroquias del Distrito de Porriño 
Unión Comunal de Catoira 
Unión Cult. de Res. en B. Aires de Alba, Campano y Cerponzones (255 Socios 1927) 
Unión de Mazaricos 
Unión de Residente de Luou 
Unión de Residentes de Curtís 
Unión de Residentes de Fragas 
Unión de Residentes de Sanjenjo 
Unión de Residentes de Tuy 
Unión de Residentes de Vigo y Lavadores 
Unión de Teo y Yedra 
Unión del Partido de Cambados 
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Unión del Partido de Lalín 
Unión Hispano-Americana Valle Miñor 
Unión Progresista del Distrito de Salvatierra de Miño 
Unión Progreso de Valladares 
Unión Provincial Orensana 
Unión Radical de Teo 
Unión Social de Lampay 

PROVINCIA DE Bos AIRES: 

Casa de Galicia, Bahía Blanca 
Casa de Galicia, La Plata 
Casa de Galicia, Tres Arroyos 
Centro Gallego, Avellaneda (1899) 
Centro Gallego, Campana 

ÜUTRAS PROVINCIAS: 

Casa de Galicia, Laboulalle 
Centro Gallego, Córdoba (1889) 
Centro Gallego, Rosario de Santa Fe (1892) 
Centro Gallego, Santa Fe 
El Porvenir Cangués, Córdoba 

Fontes: F. V. Sevillano y Carvajal: "Acción social de los españoles en América", Boletín 
de la Inspección General de Emigración, n.º 2 (1933), 4ª época, pp. 305-319; "Censo de 
Sociedades Españolas en Argentina realizado por el inspector de emigración Sr. Fernán
dez Flórez", Boletín de Emigración, n.º 1 (1927), pp. 285-303; Asociación Patriótica 
Española, "Sociedades Españolas en Buenos Aires" (1927), mecanografado. 
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APÉNDICE V 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE SOCORROS MUTUOS 
EN ARXENTINA, 1910 

A) Bos AIRES, CAPITAL FEDERAL 
l. A.E. de S.M. de Buenos Aires- 1857* 
2. A.E. de S.M. de Barracas Al Sud- 1862* 
3. A.E. de S.M. de ambos sexos de la Parroquia de Belgrano-1883 
4. A.E. de S.M. de la Boca del Riachuelo- 1892 
5. A.E. de S.M. de la Parroquia de San Bernardo- 1895 
6. A.E. de S.M. de San José de Flores- 1896 

B) PROVINCIA DE Bos AIRES 
7. A.E. de S.M. de Adolfo Alsina (1889) 
8. A.E. de S.M. de Albertí 
9. A.E. de S.M. de América 
10. A.E. de S.M. de Arrecifes (1872) 
12. A.E. de S.M. de Ayacucho (1883) 
13. A.E. de S.M. de Azul (1882) 
14. A.E. de S.M. de Bahía Blanca 
15. A.E. de S.M. de Baradero (1871) 
16. A.E. de S.M. de Berutti 
17. A.E. de S.M. de Bolívar (1882) 
18. A.E. de S.M. de Bragado (1881) 
19. A.E. de S.M. de Brandzen 
20. A.E. de S.M. de Campana 
21. A.E. de S.M. de Cañuelas (1883) 
22. A.E. de S.M. de Capitán Sarmiento 
23. A.E. de S.M. de Carlos Casares 
24. A.E. de S.M. de Carmen de Areco (1882) 
25 . A.E. de S.M. de Colón 
26. A.E. de S.M. de Coronel Pringles 
27. A.E. de S.M. de Coronel Suárez 
28. A.E. de S.M. de Coronel Vidal 
29. A.E. de S.M. de Chacabuco 
30. A.E. de S.M. de Chascomus la Fraternal 
31. A.E. de S.M. de Chivilcoy-1870* 
32. A.E. de S.M. de Chivilcoy la Democratica (1888) 
33. A.E. de S.M. de Daireaux 
34. A.E. de S.M. de Diamante 
35. A.E. de S.M. de Dolores (1882) 
36. A.E. de S.M. de Esquina (1885) 
37. A.E. de S.M. de F. Madero (Posadas) 
38. A.E. de S.M. de General Alvarado (Miramar) 
39. A.E. de S.M. de General Alvear 
40. A.E. de S.M. de General Belgrano (1892) 
41. A.E. de S.M. de General Lamadrid 
42. A.E. de S.M. de General Lavalle -Ajó 
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43. A.E. de S.M. de General Paz 
44. A.E. de S.M. de General Piran 
45. A.E. de S.M. de General Rodríguez 
46. A.E. de S.M. de General Sarmiento 
47. A.E. de S.M. de General Villegas Los Arbolitos 
48. A.E. de S.M. de Guamini (1888) 
49. A.E. de S.M. de Halsey (General Pinto) 
50. A.E. de S.M. de San Isidro 
51. A.E. de S.M. de Juárez 
52. A.E. de S.M. de Junín 
53. A.E. de S.M. de la Plata (1884) 
54. A.E. de S.M. de la Plata-Unión Española (1908) 
55. A.E. de S.M. de las Conchas 
56. A.E. de S.M. de las Conchas y San Fernando (1886) 
57. A.E. de S.M. de las Flores (Carmen de las) 
58. A.E. de S.M. de las Heras 
59. A.E. de S.M. de Lincoln 
60. A.E. de S.M. de Loberia 
61. A.E. de S.M. de Lobos (1867)* 
62. A.E. de S.M. de Lomas de Zamora y A. Brown 
63. A.E. de S.M. de Los Toldos 
64. A.E. de S.M. de Luján 
65. A.E. de S.M. de Magdalena (1880) 
66. A.E. de S.M. de Maipú 
67. A.E. de S.M. de Mar del Plata-Unión y Fraternidad- 1883 (R-1905) 
68. A.E. de S.M. de Marcos Paz (1883) 
69. A.E. de S.M. de María Ignacia 
70. A.E. de S.M. de Mercedes 
71. A.E. de S.M. de Merlo 
72. A.E. de S.M. de Monte 
73. A.E. de S.M. de Moreno (1885) 
74. A.E. de S.M. de Morón 
75. A.E. de S.M. de Navarro 
76. A.E. de S.M. de Necochea (1884) 
77. A.E. de S.M. de Nueve de Julio 
78. A.E. de S.M. de Olavarría (1885) 
79. A.E. de S.M. de Passo 
80. A.E. de S.M. de Patagones (1875) 
81. A.E. de S.M. de Pehuajó 
82. A.E. de S.M. de Pergamino 
83. A.E. de S.M. de Pigüé 
84. A.E. de S.M. de Piján 
85. A.E. de S.M. de Quilmes 
86. A.E. de S.M. de Quiroga 
87. A.E. de S.M. de Ramallo 
88. A.E. de S.M. de Rauch (1879) 
89. A.E. de S.M. de Rojas (1881) 
90. A.E. de S.M. de Saladillo (1876) 
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91. A.E. de S.M. de Salliqueló 
92. A.E. de S.M. de San Andrés de Giles (1884) 
93. A.E. de S.M. de San Andrés del Pilar 
94. A.E. de S.M. de San Antonio de Areco (1881) 
95. A.E. de S.M. de San José de Balcarce 
96. A.E. de S.M. de San Martín 
97. A.E. de S.M. de San Nicolás de los Arroyos (Quinta As.) (1860)* 
98. A.E. de S.M. de San Pedro (1885) 
99. A.E. de S.M. de San Vicente 
100. A.E. de S.M. de Suipacha 
101. A.E. de S.M. de Tandil (1873) 
102. A.E. de S.M. de Tapaqué 
103. A.E. de S.M. de Teodolina 
104. A.E. de S.M. de Tigre 
105. A.E. de S.M. de Tornquist 
106. A.E. de S.M. de Trenque Lauquen 
107. A.E. de S.M. de Tres Arroyos 
108. A.E. de S.M. de Vedia 
109. A.E. de S.M. de Veinticinco de Mayo (1885) 
110. A.E. de S.M. de Villa Torraba 
111. A.E. de S.M. de Zarate 

C) PROVINCIA DE SANTA FÉ 

112. A.E. de S.M. de Cañada de Gómez 
113. A.E.de S.M. de Esperanza 
114. A.E. de S.M. de El Trébol 
115. A.E. de S.M. de Godoy 
116. A.E. de S.M. de Helvecia 
117. A.E. de S.M. de Las Rosas 
118. A.E. de S.M. de Rafaela 
119. A.E. de S.M. de Rosario de Santa Fe (1857)* 
120. A.E. de S.M. de Rufino 
121. A.E. de S.M. de San Gregario 
122. A.E. de S.M. de Santa Fe 
123. A.E. de S.M. de Santa Teresa 
124. A.E. de S.M. de San José de la Esquina 
125. A.E. de S.m. de San Urbano (Melinque) 
126. A.E. de S.M. de Salto Argentino 
127. A.E. de S.M. de Venado Tuerto 
128. A.E. de S.M. de Villa Cañas 
129. A.E. de S.M. de Villa Casilda 

D) PROVINCIA DE CÓRDOBA 

130. A.E. de S.M. de Bell Ville 
131. A.E. de S.M. de Cañada Verde 
132. A.E. de S.M. de Córdoba (1872) 
133. A.E. de S.M. de Laboulaye 
134. A.E. de S.M. de la Unión 
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135. A.E. de S.M. de Marcos Juárez 
136. A.E. de S.M. de Río Cuarto (1876) 
137. A.E. de S.M. de Villa Concepción 
138. A.E. de S.M. de Villa Constitución 
139. A.E. de S.M. de Villa Rosario 
140. A.E. de S.M. de Villa María, Villa Nueva y sus distritos (1891) 

E) PROVINCIA DE ENTRE Rf OS 

141. A.E. de S.M. de Concepción del Uruguay (1878) 
142. A.E. de S.M. de Concordia (1879) 
143. A.E. de S.M. de Gualeguaychu (1882) 
144. A.E. de S.M. de Gualeguay (1879) 
145. A.E. de S.M. de la Paz 
146. A.E. de S.M. de Nogoyá 
147. A.E. de S.M. de Paraná (1859)* (cuarta asociación) 
148. A.E. de S.M. de Rosario Tala (1879) 
149. A.E. de S.M. de Rocamora de Gualeguay 
150. A.E. de S.M. de San José Feliciano 
151. A.E. de S.M. de Victoria (1868)* (séptima asociación) 
152. A.E. de S.M. de Villaguay 

F) PROVINCIA DE CORRIENTES 

153. A.E. de S.M. de Corrientes 
154. A.E. de S.M. de Curuzú Cuatlá (1880) 
155. A.E. de S.M. de Exaltación de la Cruz 
156. A.E. de S.M. de Goya (1884) 
157. A.E. de S.M. de Mercedes 
158. A.E. de S.M. de Monte Caseros 
159. A.E. de S.M. de Paso de los Libres 
160. A.E. de S.M. de Santo Tomé (1886) 
161. A.E. de S.M. de Saladas 

G) PROVINCIA DE ESTERO 

162. A.E. de S.M. de Laprida 
163. A.E. de S.M. de Santiago del Estero (1889) 

H) PROVI CIA DE TUCUMÁN 

164. A.E. de S.M. de Concepción de Tucumán 
165. A.E. de S.M. de Tucumán (1878) 

1) PROVINCIA DE CATAMARCA 

166. A.E. de S.M. de Catamarca (1889) 

J) PROVINCIA DE SALTA 

167. A.E. de S.M. de Salta 

K) PROYI CIA DE SAN LUIS 

168. A.E. de S.M. de San Luis 
169. A.E. de S.M. de Mercedes 
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L) PROVINCIA DE MENDOZA 
170. A.E. de S.M. de La Paz (1870)* 
171. A.E. de S.M. de Mendoza 

M) PROVINCIA DE SAN JUAN 
172. A.E. de S.M. de San Juan (1879) 

N) TERRITORIO DE CHUBUT 
173. A.E. de S.M. de Trelew 

Ñ) TERRITORIO DA PAMPA CENTRAL 
174. A.E. de S.M. de General Acha 
175. A.E. de S.M. de General Pico 
176. A.E. de S.M. de Macachín 
177. A.E. de S.M. de Santa Rosa de Toay 
178. A.E. de S.M. de Tordillo (Dpto. 6º) 
179. A.E. de S.M. de Toay 

0) TERRITORIO DE SANTA CRUZ 
180. A.E. de S.M. de Río Gallegos 

P) TERRITORIO DE MISIONES 
181. A.E. de S.M. de Posadas 

* As sociedades p10ne1ras. 

Moisés Llordén Miñambres 

Ponte: Asociación Española de Socorros Mutuos de Bos Aires, Memoria y Cuentas Gene
rales correspondientes al año de 1911, Anexo 4. 
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APÉNDICE VI 
PRINCIPAIS SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE BENEFICENCIA 
CREADAS NO SÉCULO XIX 

1840 Sociedad de Beneficencia Española de Tampico (México) 
1842 Sociedad de Beneficencia Española de México D.F. 
1852 Sociedad Española de Beneficencia de Buenos Aires (Arxentina) 
1856 Sociedad Española de Beneficencia de Santiago de Chile 
1858 Sociedad Española de Beneficencia de Rio de Janeiro (Brasil) 
1860 Sociedad de Beneficencia Española de Puebla (México) 
1861 Sociedad Española de Beneficencia de Valparaíso (Chile) 
1866 Sociedad Espñaola de Beneficencia de Guatemala 
1877 Sociedad Española de Beneficencia de !quique (Chile) 
1881 Sociedad Española de Beneficencia de la Repú. Oriental del Uruguay 
1882 Sociedad Española de Beneficencia de Talca (Chile) _ 
1883 Sociedad Española de Beneficencia del Callao (Perú) 
1884 Sociedad Española de Beneficencia de Lima (Perú) 
1886 Sociedad Española de Beneficencia de Concepción (Chile) 
1891 Sociedad de Beneficencia Española de Victoria (México) 

Fontes: As indicadas a pé de páxina no texto. 
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Resumo 

O ASOCIACIONISMO 
DOS EMIGRANTES 
ESPAÑOIS EN AMÉRICA 
(1840-1930). UNHA 
EXPLICACIÓN 
HISTÓRICA DO FEITO 

Moisés Llordén Miñambres 

Moisés Llordén Miñambres 

Neste artigo ofrécese unha explicación histórica do 
feito societario dos emigrantes españois en Ultramar, 
analizando conxuntamente as finalidades, realiza
cións e especiais circunstancias dos modelos asocia
tivos que alcanzaron maior transcendencia social nas 
nosas colectividades (sociedades de beneficencia, 
socorros mutuos, recreativas, instrucción, comarcais 
e de protección ós lugares de orixe), nun longo e inte
resante proceso que se estendeu practicamente por 
tódolos países e territorios dos antigos dominios 
españois no continente americano, pero con especial 

incidencia en Arxentina, Cuba e Brasil. O artigo complétase cuns Apéndices onde se 
recollen as sociedades constituídas en Arxentina e Cuba por colectivos de emigrantes 
galegos e asturianos. 

Palabras clave: historia da emigración, sociedades de emigrantes, acción mutuo-social, 
lberoamérica, séculos XIX e XX. 

Resumen 

O ASOCIACIONISMO 
DOS EMIGRANTES 
ESPAÑOIS EN AMÉRICA 
(1840-1930). UNHA 
EXPLICACIÓN 
HISTÓRICA DO FEITO 

Moisés Llordén Miñambres 

En este artículo se ofrece una explicación histórica del 
hecho societario de los emigrantes españoles en Ultra
mar, analizando al unísono las finalidades, realizacio
nes y especiales circunstancias de aquellos modelos 
asociativos que alcanzaron mayor transcendencia 
social en nuestras colectividades (sociedades de bene
ficencia, socorros mutuos, recreativas, instrucción, 
comarcales y de protección a los lugares de origen), en 
un largo e interesante proceso que se extendió por 
prácticamente tódolos países y territorios de los anti-
guos dominios españoles en el continente americano, 

pero con especial incidencia en Argentina, Cuba y Brasil. El artículo se complementa con 
Apéndices donde se relacionan las sociedades constituidas en Argentina y Cuba por 
colectivos de emigrantes gallegos y asturianos. 

Palabras clave: historia de la emigración, sociedades de emigrantes, acción mutuo
social, Iberoamérica, siglos XIX y XX. 
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Résumé 

L' ASSOCIATIONNISME 
DES ÉMIGRANTS 
ESPAGNOLS EN AMÉRI
QUE (1840-1930). 
UNE EXPLICATION HIS
TORIQUE DE CE FAIT 

Moisés Llordén Miñambres 

Dans cette article nous présentons une explication his
torique du phénomene sociétaire des érnigrants espag
nols en Outre-mer, en analysant dans !'ensemble les 
finalités, les réalisations et les circonstances particulie
res des modeles associatifs qui ont atteint la portée 
sociale la plus remarcable a l'intérieur de nos collecti
vités (sociétés de bienfaisance, de secours mutuels, de 
cercles, d'éducation, régionaux et de protection des 
lieux d'origine), dans un long et intéressant processus 
qui s'est pratiquement répendu sur tout les pays et les 
territoires des anciens domaines espagnols sur le con

tinent américain, mais avec une plus importante incidence en Argentine, a Cuba et au Bré
sil. L' article est complété par des Appendices dans lesquels sont énumérés les sociétés 
constituées en Argentine et Cuba, par des émigrants galiciens et asturiens. 

Mots cié: histoire del' émigration, sociétés d' émigrants, activité mutuo-sociale, Amérique 
latine, xixeme et xxeme siecles. 

Abstract 

THE ASSOCIATIONISM 
OF SPANANISH EMI
GRANTS IN AMERICA 
(1840-1930). A HISTORI
CAL EXPLANATION OF 
THEMATTER 

Moisés Llordén Miñambres 

This article offers a historical explanation for the foun
ding of societies by Spanish emigrants overseas, and, at 
the same time, analizes the aims, achievements and 
special circumstances of those associative models that 
reached greater social importance in our communities 
(charitable organizations, mutual benefit societies, 
recreative societies, educational bodies, regional 
bodies and those which offered protection for their pla
ces of origin) in a long yet interesting process that vir
tually extended throughout all the countries and territo
ries of the ancient Spanish domains in the American 

continent, but with a special incidence in Argentina, Cuba and Brazil. The article is com
plemented with sorne appendixes listing the societies constituted in Argentina and Cuba 
by groups of Galician and Asturian emigrants. 

Key words: history of ernigration, ernigrant societies, mutual and social action, Latin 
America, 19th and 20th centuries. 

Currículum Moises Llordén Miñambres é profesor titular de His-
toria e Institucións Económicas da Universidade de 
Oviedo, e director da Cátedra Jovellanos de Xixón e 
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das con emigración destacan: Arte, Cultura y Sociedad en la emigración española a Amé
rica (editor en colaboración), La emigración española a /beroamérica. Pasado, presente 
y futuro (compilador) e Acerca de las migraciones centroeuropeas y mediterráneas a lbe
roamérica: aspectos sociales y culturales (compilador). 
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MOVEMENTOS 
MIGRATORIOS, 
CAMBIO SOCIOECO
NÓMICO E DESEN
VOLVEMENTO 
REXIONALEN 
GALICIA (1970-1990) 

Carlos F errás Sexto 

Desde os anos sesenta ata a 
actualidade foron moitos os 
investigadores sociais que se 
ocuparon de estudiar e poñer en 
evidencia as características 
demográficas e socioeconómi
cas da sociedade galega no seu 
conxunto, Sánchez López, 
1967; Beiras Torrado, 1970; 
López Taboada, 1979; Ettema, 
1980; 0-'Flanagan, 1980; Villa
res, 1982; Colino, 1984; Ber
trand, 1985; Hemández Borje, 
1990; Torres Luna et al., 1990; 

Rodríguez Galdo, 1993, etc. Todos eles tiveron como denominador 
común o feito de resalta-la ruralidade de Galicia. baseándose nos altos 
niveis de ocupación agraria e, tamén, pesqueira, e no predominio da 
poboación que reside de forma dispersa en asentamentos con menos de 
1000 habitantes. Tamén todos eles coincidían en destaca-lo contraste xeo
gráfico entre unha Galicia Occidental densamente poboada, máis desen
volvida, urbana e industrial, onde se localizan cinco das sete grandes 
cidades existentes, fronte a unha Galicia Oriental e interior deprimida 
economicamente e con escasa poboación, que pola súa vez sufría ampla
mente éxodo migratorio. En maior ou menor medida presentábase a Gali
cia como un país de emigración incapaz de rete-la súa poboación debido 
á precariedade da súa industria e á debilidade económica e política da súa 
sociedade. 

A pesar desta imaxe, no período 1970-1990 a sociedade galega, igual ca 
outras coma ela localizadas xeograficamente na periferia atlántica europea 
como Irlanda, Escocia ou Comwall (Perry et al., 1986; Jones et al., 1986; 
Ferrás, 1996b ), non permaneceu inmóbil e cambiou substancialmente. Os 
movementos migratorios de retomo afectaron a moitas vilas litarais e do 
interior (Bertrand, 1992), a tecnificación dos labores agrarios xeneralizou
se no campo (Sineiro, 1992; Femández Prieto, 1992), o tradicional mode
lo de desenvolvemento industrial polarizado e dependente do capital esta
tal deixou paso a outro de natureza máis endóxena e descentralizada 
(Armas, 1988; Ares, 1992), a urbanización difusa substituíu á urbanización 
concentrada (Ferrás, 1995a; Lois, 1996) ... , todo nun contexto político favo
rable con maiores cotas de autogobemo para os galegas a través do desen
volvemento do Estatuto de Autonomía e da integración plena de España na 
Unión Europea, que se por unha parte trae consigo para Galicia fortes 
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investimentos en infraestructuras e capacitación de capital humano, por 
outra parte establece límites ó que debería ser un razoable desenvolvemen
to da capacidade de producción. 

Neste artigo preténdese presentar un conciso percorrido xeográfico
-histórico pola evolución da poboación de Galicia e as súas variacións 
intrarrexionais desde comezos de século ata a actualidade, co fin de coñe
cer en detalle os importantes cambios experimentados a nivel socioeco
nómico e demográfico, especialmente os coñecidos polo movemento 
migratorio a partir dos anos setenta, e como todo iso no seu conxunto 
incidiu sobre o desenvolvemento rexional, e foi reflexo, en certa medida, 
da existencia ou non existencia de políticas de planificación territorial. 
Aínda que a idea central do artigo é a de evidencia-los cambios demo
gráficos e socioeconómicos en relación co desenvolvemento rexional 
entre 1970 e 1990, ás veces retrocedo máis alá no tempo, ata comezos de 
século, para subliña-los cambios. 

CUESTIÓNS 
METODOLÓXI-
CAS 

Para demostra-las tendencias cara ó desenvol
vemento rexional equilibrado despuntadas en 
Galicia a partir dos anos setenta recorrín á 
abundante bibliografía que hai publicada con 

respecto a isto, tratando de sintetiza-las súas contribucións orixinais, e 
tamén a estatísticas de elaboración propia para destaca-los fenómenos e 
procesos que baixo o meu punto de vista debían ser subliñados. Foron 
elaboradas unhas bases de datos demográficos e socioeconómicos a nivel 
municipal, comarcal, provincial, subrexional e rexional. Con esta finali
dade valinme das estatísticas municipais e provinciais reflectidas nos 
censos e padróns de habitantes elaborados desde comezos do presente 
século ata a actualidade, as do movemento natural a nivel municipal 
desde o ano 197 5 ata o 1991 do Instituto Nacional de Estatística e as 
series de datos de desempregrados por municipios do Instituto Nacional 
de Emprego do 1984. Cos datos entresacados fixéronse os seguintes cál
culos matemáticos: 

A- Movemento Natural =Número persoas nacidas - falecidas. 
B- Media anual de cambio por 1000 habitantes: 
Variación Poboacional = ((Poboación último ano censual - Poboación 

primeiro ano censual)*lOOO/Poboación último ano censual)/N.º anos 
período intercensual. 

Movemento Natural = (Diferencia entre n.º de nacementos e defun
cións do período intercensual)*lOOO/ Poboación último ano censual)/N.º 
anos período intercensual. 

Migración Neta= Variación Poboacional - Movemento Natural. 
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Para maior precisión nas medias estatísticas anuais empreguei cifras 
correctoras en función do número de anos e meses que separaban os perí
odos intercensuais ou entre censo e padrón, correspondendo 1 unidade e 
0,08 por cada ano e cada mes respectivamente. O 0,08 resulta de dividir 
1 entre os 12 méses do ano; <leste xeito os valores empregados foron os 
seguintes: 

1-No período 1960-70 tomouse o valor de 10. Do 31-12-1960 ó 31-12-
1970. 

2- No período 1970-81 tomouse o valor de 10,16. Do 31-12-1970 ó 1-
03-1981. 

3- No período 1981-86 tomouse o valor de 5,08. Do 1-03-1981 ó 1-04-
1986. 

4- No período 1986-91 tomouse o valor de 4,9. Do 1-04-1986 ó 1-03-
1991. 

Pola súa parte, para elabora-los datos da distribución do emprego por 
sectores de actividade por comarcas no ano 1981 houbo que deseñar un 
método concreto debido a que o Censo dese ano só ofrece datos porcen
tuais a nivel municipal. Isto non foi necesario para o 1991, pois tanto o 
Instituto Nacional de Estatística como o Instituto Galega de Estatística 
ofrecen datos de número de persoas ocupadas por sectores de actividade 
para cada municipio, co cal permite facer agregracións de datos por 
comarcas baseándose na suma de datos municipais. Para o Censo de 1981 
procedín da seguinte maneira: 

a- Tomouse o dato de número de habitantes con 16 anos e máis de cada 
municipio do Censo de 1981; é dicir, a poboación activa. 

b- Ó número de habitantes de 16 anos e máis no 1981 restóuselle o 
número de parados no 1984. Non foi posible obter estatísticas de 
parados anteriores ó 1984 a nivel municipal para toda Galicia. 
Con isto obtívose o número de persoas ocupadas para tódolos 
municipios. 

c- A partir dos datos porcentuais do Censo de 1981 sobre poboación 
ocupada por sectores de actividade con respecto ó total de persoas 
ocupadas, obtívose o número destas para cada sector (primario, 
secundario e terciario) e para cada municipio. 

d- Realizouse a agregación correspondente de datos municipais por 
comarcas e foi calculada posteriormente a distribución porcentual da 
poboación ocupada por sectores de actividade para a totalidade das 
comarcas galegas. 
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Para realiza-la análise a nivel comarcal decidín utiliza-las divisións 
comarcais de Miralbés et al. (1980), que distingue comarcas naturais a 
partir das cuneas hidrográficas, e de Precedo (1987), que individualiza 
comarcas funcionais a partir de criterios fundamentalmente economi
cistas; a partir destas <lúas propostas fixen unha síntese apriorística que 
identifica as comarcas a partir da agregración de municipios, o que 
facilita a elaboración de estatísticas, e tentei respectar na medida do 
posible as delimitacións dadas pola xeografía das cuneas fluviais (ver 
mapa 1). 

É preciso sinalar que os datos dos censos e padróns galegas e espa
ñois en xeral non están exentos de imperfeccións. Nembargantes, 
quero subliña-lo seguinte: en Galicia poden participan na elaboración 
de censos e padróns as administracións locais dos seus xa 315 muni
cipios, e do maior ou menor número de habitantes que se contabilicen 
en cada un deles depende a súa dotación orzamentaria anual, é dicir, 
os cartas que lles transfire o Estado ás admínistracións municipais. 
Diante disto prodúcense manipulacións que unha vez detectadas ten
tan ser corrixidas polo Instituto Nacional de Estatística (en <liante 
INE) denantes da súa aprobación definitiva I. Pola súa parte, os datos 
de nacementos e defuncións por municipios do INE, só dispoñibles 
dende 1975, posúen maior grao de fiabilidade que os que se puideran 
obter directamente consultando os respectivos Rexistros Civís de cada 
municipio; os datos que anualmente se remiten dende os Rexistros 
Civís ás delegacións provinciais do INE son reelaborados, proceden
do a situarás persoas nacidas no respectivo municipio de residencia da 
nai, co que se evitan as distorsións producidas polo hábito de inscribi
-lo nacemento no municipio onde se localizan os hospitais ou clínicas 
que asistiron o parto. 

l. Pódense consulta-las publicacións oficiais do Instituto Nacional de Estatística referidas 
á avaliación da calidade dos censos e padróns. E para coñecer polo miúdo as imperfec
cións do sistema censual español a seguinte bibliografía: 
D. S. Reher e A. Valero Lobo: Fuentes de información demográfica en España, Cuader
nos Metodológicos del Centro de Investigaciones Sociológicas, 13, Madrid, 1995. 
G. Barrientos Alfageme e J. L. Gurría Gascón: los límites de las fuentes para el estudio 
de la geografía de la población, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1986. 
A. Moreno Jiménez: "La información demográfica en el Censo de 1981 ", Estudios Geo
gráficos, n.º 168, 1982. 
A. Oliveira e A. Abellán: "Medidas tendentes a mejorar la información estadística y car
tográfica", en Análisis territorial: estudio y valoración de efectivos demográficos, 
Madrid, CEOTMA, 1981. 
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OS CAMBIOS 
XEODEMOGRÁFI
COS 

Carlos Ferrás Sexto 

O fenómeno característico da evolución 
demográfica de Galicia durante a súa historia 
contemporánea foi a emigración, fenómeno 
amplamente estudiado desde os máis diversos 
enfoques e puntos de vista. Ó contrario, a 

inmigración nunca recibiu tal atención debido á súa irrelevante magnitu
de histórica. 

Sen embargo, a sociedade galega experimentou un cambio de ten
dencia nos saldos migratorios nos anos setenta, emerxendo un saldo 
positivo ou inmigratorio no período 1971-1975, cunha media anual de 
un inmigrante por cada mil habitantes, o que representou un -saldo 
absoluto duns 8900 inmigrantes ó final do período. En todo o século 
XX Galicia soamente tivo un saldo migratorio positivo no período 
intercensual 1931-1940 duns 63 .500 inmigrantes, aínda que nunhas 
circunstancias excepcionais xa que foi o período da Guerra Civil e dos 
difíciles anos da posguerra; en numerosas ocasións dubidouse da 
autenticidade e validez do censo de 1940 debido á conxuntura de 
desorde social e política do momento da súa elaboración. Non se debe 
esquecer que no Censo de 1940 houbo unha sobreestimación da 
poboación debido a que unha disposición oficial do réxime ordenou 
que tanto os desaparecidos coma os ausentes debían seguir figurando 
(Reher e Valero, 1995). 

A dinámica demográfica de Galicia ó longo do século XX estivo 
caracterizada por unha forte sangría emigratoria, que a pesar da súa mag
nitude non lograba supera-la vitalidade dunha poboación nova que se 
reproducía con facilidade, o cal daba como resultado un incremento 
demográfico que aínda que insuficiente non deixaba de ser significativo. 
A poboación galega medrou en máis de 657 .000 novos habitantes entre o 
1900 e o 1991. Sen embargo este crecemento demográfico non foi cons
tante nin lineal ó longo de todos estes anos, estivo condicionado pola ten
dencia regresiva do movemento natural da poboación que, agás feítos 
máis ou menos episódicos como o da epidemia de gripe de finais dos 
anos dez ou a elevación da natalidade da posguerra civil, foi unha cons
tante ata a actualidade. Alcanzou valores negativos no período 1986-1991 
cando morren máis persoas das que nacen: 130.400 falecementos fronte 
ós 119.300 nacementos. 

Neste período de noventa anos da historia contemporánea de Galicia 
pódense diferenciar catro fases na súa evolución demográfica relacionan
do as tendencias migratorias, o movemento natural e a repercusión de 
ámbolos dous na evolución da poboación: 
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A- Unha 1.ªfase de 1900a1950: a cal se caracteriza por un crecemen
to demográfico constante con momentos de maior vitalidade ca 
outros, pero cun saldo positivo duns 540.000 novos habitantes ó final 
do período, xerado por unha vitalidade propia dunha poboación nova 
con facilidade para substituí-los individuos que decidían marchar 
para emprender unha nova vida noutros lugares e, tamén, ós que 
morrían. Durante esta fase a sociedade galega coñecía un forte éxodo 
con dirección ós países iberoamericanos. 

B- Unha 2. ªfase de 1950 a 1970: onde a tendencia ó crecemento 
demográfico cambia de signo e convértese en recesión. Galicia 
comeza a presenta-los primeiros síntomas dunha sociedade ave
llentada incapaz de asegura-la sucesión xeracional; o crecemento 
natural, aínda sendo alto, redúcese a pesar do coñecido fenómeno 
do "baby boom" dos anos sesenta e, o máis importante, a emigra
ción alcanza uns niveis sen precedentes ó longo de todo o século 
cando as correntes emigratorias transoceánicas con dirección a 
América se unen ás europeas. Nesta fase os emigrantes galegas 
diríxense a países como Francia, Alemaña, Gran Bretaña, Bélxica, 
Holanda e Suíza onde se demandaba forza de traballo para repara
-los danos da Segunda Guerra Mundial, sen esquece-los que se 
dirixían a outras rexións españolas que se encontraban en pleno 
apoxeo do seu desenvolvemento económico (Madrid, Cataluña, 
País Vasco, Asturias). 

C- Unha 3. ªfase de 1970 a 1986: de novo crecemento demográfico, 
máis de 202.000 novos habitantes ó final do período, producido pola 
paralización da emigración e o xurdimento dunha corrente inmigra
toria combinada cun crecemento natural positivo. A excepcional 
corrente inmigratoria relaciónase coa emigración de retomo, son 
antigos emigrantes que regresan a Galicia debido ás dificultades que 
comezan a atopar nos países receptores, que, ó igual que o contexto 
da economía mundial, sofren as consecuencias da crise enerxética de 
principios da década dos setenta (Hemández Borge, 1989; Bertrand, 
1992; Rodríguez Galdo, 1993). 

D- Unha 4. ªfase despunta nos últimos anos, recollida estatisticamente 
entre 1986 e 1991: caracterízase porque a poboación de Galicia se 
amosa regresiva, perde nos cinco anos un total de 65.000 habitantes 
producto da coexistencia dunha nova corrente emigratoria, ó mesmo 
nivel da primeira metade de século (ver Táboa 1), e dun movemento 
natural definitivamente regresivo cun baixo número de nacementos 
e un alto número de defuncións. 
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Nos últimos vinte anos a sociedade galega coñeceu dous importantes 
cambios demográficos: a paralización da emigración dos anos setenta e 
primeira metade dos oitenta, con algún período inmigratorio, e o declive 
do movemento natural, que se converte en negativo nos últimos anos. 
Estes cambios van condicionar determinantemente a evolución demográ
fica, adquirindo os movementos migratorios un valor engadido que non 
posuían, xa que deles vai depende-lo crecemento da poboación galega se 
non se produce unha revitalización da natalidade. Denantes dos anos 
setenta a emigración compensábase amplamente co crecemento natural e 
a poboación de Galicia medraba, no futuro parece difícil que sexa posi
ble. Diante desta conxuntura resulta <loado percibi-la importancia que 
adquiren os movementos inmigratorios cara a Galicia, máis concreta
mente o fenómeno da emigración de retomo. 

TÁBOA 1 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA (1900-1991): 
POBOACIÓN, MOVEMENTO NATURAL E MIGRACIÓN NETA. 

Media anual de cambio por 1000 hab. 
PERÍODO POBOACIÓN (*) VARI. POB. MOV. NATUR. MIGRACIÓN NETA 

1901-1910 2.063.589 4,0 10,1 -6,1 

1911-1920 2.124.244 2,8 6,5 -3,6 

1921-1930 2.230.281 4,7 9,2 -4,6 

1931-1940 2.495.860 10,6 8,1 2,5 

1941-1950 2.604.200 4,1 8,6 4,4 

1951-1960 2.602.962 -0, 1 9,1 -9, 1 

1961-1970 2.583.674 -0,7 8,1 -8,8 

1971-1975 2.682.214 7,3 6,7 0,6 

1976-1981 2.753.836 5,0 6,1 -1 ,0 

1981-1986 2.785.394 2,2 2,2 -0, 1 

1986-1991 2.720.445 -5,7 -0,9 -4,7 

(*) Poboación total ó final do período. 
Ponte: Censos de Poboación e elaboración propia. Na columna de MIGRACIÓN NETA 
os valores negativos son de emigración e os positivos de inmigración. 

OS DESEQUILI
BRIOS TERRITO
RIAIS EA 
POBOACIÓN 

A distribución da poboación galega é m01 
desequilibrada; no 1991 o 73% da súa 
poboación vivía nas provincias occidentais, 
onde o desenvolvemento urbano e industrial 
foi maior fronte ás provincias orientais, tradi

cionalmente máis rurais. En Galicia non existe unha grande urbe pero as 
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súas grandes cidades localízanse na costa occidental; A Coruña e Vigo 
con máis de 250.000 habitantes en cada caso, Ferrol e Santiago de Com
postela con arredor dos 100.000 habitantes e Pontevedra a escasa distan
cia destas últimas, foron os protagonistas do desenvolvemento urbano e 
socioeconómico das provincias e comarcas occidentais galegas. 

Como se pode observar na Táboa 2, as provincias orientais presentan 
unha tendencia regresiva no período 1961-1991, perdendo o 21 % da súa 
poboación; en cambio as occidentais incrementárona un 19%, destacan
do o 30% da provincia de Pontevedra, que é onde se sitúa a cidade de 
Vigo coa súa área metropolitana, a máis industrializada de Galicia. N em
bargantes, nos últimos cincuenta anos Galicia coñeceu tendencias de des
concentración demográfica que advirten que a poboación deixou de con
centrarse exclusivamente nos grandes municipios urbanos e comarcas 
industriais das provincias occidentais. A continuación pasamos a analizar 
a diferentes escalas estas tendencias demográficas: a nivel proyincial, 
comarcal e municipal, o que nos permitirá coñecer polo miúdo os cam
bios demográfico-territoriais en diferentes períodos históricos. 

ADINÁMICA 
PROVINCIAL 

A dinámica demográfica xeral da sociedade galega é 
matizable desde o punto de vista territorial xa que o 
comportamento demográfico das provincias orien
tais de Lugo e Ourense diverxe en gran medida do 

das occidentais da Coruña e Pontevedra. A división provincial é a única 
que permite matizar espacialmente desde o punto de vista histórico o 
comportamento demográfico da sociedade galega, debido a que non exi
ten estatísticas referidas a unidades territoriais menores para o move
mento natural e saldo migratorio anteriores a 1975; con respecto a isto 
pódense consulta-las series de datos de nacementos e defuncións do Ins
tituto Nacional de Estatística. O comportamento diferencial non foi cons
tante nos últimos cincuenta anos, senón que experimentou cambios 
importantes segundo os diferentes períodos da evolución xeral da 
poboación galega: 

A- A dinámica provincial na fase recesiva (1950-1970) 

A característica común a tódalas provincias nesta fase era o feito 
de que experimentaban unha tendencia alcista no saldo emigratorio 
dos anos cincuenta, que se incrementaba nos sesenta agás na de 
Pontevedra, que nesa década coñecía unha forte reducción do seu 
saldo emigratorio en relación co desenvolvemento da industria 
conserveira, da construcción naval e da instalación da factoría 
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Citroen na cidade de Vigo, amasándose ós ollos dos galegas, sobre 
todo dos ourensáns (Souto, 1990), como unha seria alternativa á 
emigración exterior. 

Durante os anos cincuenta e sesenta as provincias de Lugo e 
Ourense experimentan unha recesión demográfica; coñecen un forte 
saldo emigratorio moi por riba dun crecemento natural en declive 
debido ó avellentamento da súa poboación, o cal comeza a resentir
se do tradicional fluxo emigratorio de pasadas décadas. Nestes anos 
producíanse movementos migratorios campo-cidade e consecuente
mente procesos de concentración demográfica nos asentamentos de 
maiores dimensións poboacionais, e non podemos esquecer que nas 
provincias interiores galegas de Lugo e Ourense son case inexisten
tes os centros urbanos e industriais, polo que o éxodo rural se dirixía 
ós centros urbanos das provincias occidentais de Galicia e doutras 
rexións españolas, europeas e americanas. 

Pola contra, as provincias occidentais da Coruña e Pontevedra 
medraban durante os anos cincuenta e sesenta, aproximadamente 
nuns 50.000 e 79.000 habitantes ó final do período, pero isto debía
se ó feíto de que as súas poboacións posuían un alto crecemento 
natural que superaba o fluxo emigratorio. As provincias da Coruña e 
Pontevedra contaban cunha poboación nova, sobre todo a segunda, 
cunha forte vitalidade demográfica e nelas localizábanse as princi
pais cidades galegas que neses anos se encontraban en pleno proce
so de desenvolvemento urbano. 

B- A dinámica provincial na fase expansiva ( 1970-1986) 

Durante esta fase continúan acaparando as maiores cotas de cre
cemento as provincias occidentais da Coruña e Pontevedra debido ó 
maior crecemento natural das súas poboacións. Pero o realmente 
destacable <leste período de 16 años é o feíto de que as provincias 
orientais, tradicionalmente regresivas, coñecen períodos de cambio 
de tendencia que, aínda que lixeiramente positivos, son significati
vos dunha conxuntura determinada. Ourense no período 1976-1981 
e Lugo no 1981-1986 incrementan os seus efectivos demográficos 
tras un longo período de recesión (ver Táboas 4 e 5). 

O cambio de tendencia na provincia de Lugo estivo relacionado 
coa aparición dunha corrente inmigratoria, algo sen precedentes 
durante todo o século XX. Os 4.100 inmigrantes do período 1981-
1986 compensaron o movemento natural negativo do mesmo perío
do ó haber menos nacementos que defuncións. Pola contra, o crece-
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mento demográfico da provincia de Ourense no período 1976-1981 
foi debido á concreción no tempo dun movemento natural e un saldo 
migratorio lixeiramente positivos: 311 inmigrantes, 23.408 nace-
mentos e 22.173 defuncións ó final do período. · 

Durante estes anos tivo lugar unha recuperación demográfica en 
determinadas áreas rurais. O crecemento demográfico deixou de ser 
exclusivo dos municipios de maior poboación e urbanización. Como 
se pode observar na Táboa 2 durante o período 1971-1986 o número 
de municipios galegos con dinámica demográfica positiva incremen
touse considerablemente con respecto ós anos sesenta, e é moi signi
ficativo o cambio producido nas provincias interiores de Lugo e 
Ourense, consideradas as máis rurais e atrasadas. 

TÁBOA2 
GALICIA, NÚMERO DE MUNICIPIOS CON TENDENCIA 
Ó CRECEMENTO DEMOGRÁFICO POR PROVINCIAS (1960-1991) 

1960-70 1971-75 1976-81 1981-86 1986-91 

A Coruña 33 49 41 38 21 

Lugo 4 12 17 20 3 

Ourense 14 39 32 34 5 

Pontevedra 34 55 31 42 18 

Total Galicia 85 155 111 134 47 

Ponte: Elaboración propia a partir dos Censos de Poboación: 1960, 1970, 1981, 1991, e 
do Padrón de Habitantes: 1975, 1986. 

C-A dinámica provincial na nova fase recesiva (1986-1991) 

Nos últimos anos as tendencias de recesión demográfica xenera
lízanse en tódalas provincias a diferencia dos anos sesenta cando as 
occidentais se diferenciaban polo seu crecemento. O movemento 
natural convértese en negativo en todas elas a excepción de Ponte
vedra. A isto engádeselle unha nova corrente emigratoria nas catro 
provincias, aínda que, igual que no pasado, é menor en Pontevedra e 
na Coruña que en Ourense e Lugo. 

Desaparecen as tendencias de crecemento demográfico que expe
rimentaban algúns municipios rurais; soamente 57 dos 314 munici
pios galegas medran demograficamente neste breve período, corres
pondendo basicamente ós das principais cidades e os municipios da 
súa periferia. As provincias orientais, as cales experimentaran un 
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certo auxe demográfico durante os anos setenta en relación coa emi
gración de retomo, de novo entran na senda da recesión chegando 
incluso a uns niveis máis baixos cós dos anos sesenta (ver Táboas 4 
e 5), o que se debe interpretar en relación cun xermolo emigratorio 
e un esgotamento demográfico debido ó avellentamento. 

En definitiva, a escala provincial xa aparecen sinais do proceso de 
descentralización demográfica. As provincias menos urbanas do 
interior coñeceron unha certa vitalidade demográfica ó desaparece-la 
conxuntura favorable á emigración durante a última fase expansiva 
da poboación galega (1970-1986); vitalidade posta de manifesto na 
paralización das emigracións e xurdimento dunha moi significativa 
corrente contraria de inmigración. 

TÁBOA3 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DA PROVINCIA DA CORUÑA (1900-1991): 
Poboación, Movemento Natural e Migración Neta. 

Media anual de cambio por 1000 hab. 

PERÍODO POBOACIÓN (*) VARI. POB. MOV. NATUR. MIGRACIÓN NETA 

1901-1910 676.708 3,4 11,5 -8,1 

1911-1920 708.660 4,5 7,6 -3,2 

1921-1930 767.608 7,7 10,7 -2,9 

1931-1940 883.090 13,1 9,5 3,5 

1941-1950 955.772 7,6 9,4 -1,7 

1951-1960 991.729 3,2 9,6 -5,9 

1961-1970 1.004.188 1,2 9,1 -7,9 

1971-1975 1.042.880 7,4 8,4 -0,9 

1976-1981 1.083.415 7,2 7,3 -0,1 

1981-1986 1.102.376 3,4 3,1 0,3 

1986-1991 1.097.511 -1, 1 -0,5 -0,5 

(*) Poboación total ó final do período. Ponte: Censos de Poboación e elaboración propia. 

Vari. Pob. = Variación do número de habitantes no período intercensual. 

Mov. Natur. = Movemento natural. 
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TÁBOA4 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DA PROVINCIA DE LUGO (1900-1991): 
Poboación, Movemento Natural e Migración Neta. 

PERÍODO 

1901-1910 

1911-1920 

1921-1930 

1931-1940 

1941-1950 

1951-1960 

1961 -1970 

1971-1975 

1976-1981 

1981-1986 

1986-1991 

POBOACIÓN (*) 

479.965 

469.705 

468.619 

512.735 

508.916 

479.530 

415.052 

403.907 

399.185 

399.232 

381.511 

VARI. POB. 

3,0 

-2,8 

-0,2 

8,6 

-0,7 

-6,1 

-15,5 

-5,5 

-2,3 

0,1 

-11,1 

Media anual de cambio por 1000 hab. 

MOV. NATUR. MIGRACIÓN NETA 

9,5 -6,5 

5,2 -7,4 

7,6 -7,8 

6,2 2,4 

6,3 -7,l 

6,5 -12,7 

3,8 -19,4 

0,2 -5,7 

-0,l -2,1 

-2,0 . 2,0 

-5,2 -5,9 

(*) Poboac1on total o fmal do penodo. Ver pe 'I'aboa 3. 

TÁBOA5 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DA PROVINCIA DE OURENSE (1900-1991): 
Poboación, Movemento Natural e Migración Neta. 

Media anual de cambio por 1000 hab. 

PERÍODO POBOACIÓN (*) VARI. POB. MOV. NATUR. MIGRACIÓN NETA 

1901 - 1910 411.560 1,8 7,7 -6,0 

1911 -1920 412.460 0,2 5,0 . -4,8 

1921 -1930 426.043 3,2 7,9 -4,8 

1931 -1940 458.272 7,0 6,8 0,2 

1941-1950 467.903 2,1 7,9 -5,9 

1951-1960 451.474 -3,6 6,7 -10,4 

1961-1970 413.733 -9,1 3,9 -13,0 

1971-1975 409.793 -1,9 1,4 -3,3 

1976-1981 411.339 0,7 0,6 0,1 

1981-1986 399.378 -5,9 -1,7 -4,2 

1986-1991 354.474 -30,2 -5,l -25,0 

(*) Poboac10n total o fmal do penodo. Fonte: Censos de Poboac10n e elaborac10n propia. 
Ver pé Táboa 3. 
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TÁBOA6 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (1900-1991): 
Poboación, Movemento Natural e Migración Neta. 

Media anual de cambio por 1000 hab. 

PERÍODO POBOACIÓN (*) VARI. POB. MOV. NATUR. MIGRACIÓN NETA 

1901-1910 495.356 7,7 10,8 -3,1 

1911-1920 533.419 7,1 7,0 0,1 

1921-1930 568.011 6,1 9,5 -3,4 

1931-1940 641.763 11,5 8,5 3,0 

1941-1950 671.609 4,4 9,6 -5,2 

1951-1960 680.229 1,3 11,6 -10,3 

1961-1970 750.701 9,4 11,2 -1,8 

1971-1975 825.634 18,1 10,3 7,8 

1976-1981 859.897 7,7 10,1 -2,4 

1981-1986 884.408 5,5 4,9 0,5 

1986-1991 886.949 0,7 2,0 -1,3 

(*) Poboac10n total o fmal do penado. Fonte: Censos de Poboac10n e elaborac1on propia. 
Ver pé Táboa 3. 

A DINÁMICA A análise demográfica por comarcas permite obter un 
COMARCAL coñecemento pormenorizado dos cambios na distribu

ción espacial da poboación galega. Sen embargo, a 
escala comarcal presenta o inconveniente de que non 

permite analiza-lo movemento natural e migratorio debido á insuficien-
cia das fontes estatísticas oficiais. 

A división comarcal en Galicia é aínda un labor pendente. Pódese con
siderar que a comarca é unha entidade territorial a medio camiño entre o 
municipio e a provincia, maior có primeiro pero menor cá segunda, e a 
diferencia destas dúas non posúe entidade xurídica nin administrativa. 
Pala súa dimensión superficial pódese equiparar pero non igualar ó con
dado anglosaxón en xeral, e adóitase considerar como a unidade espacial 
ideal para a planificación territorial. O condado en Irlanda posúe víncu
los de identidade; os seus habitantes exercen como naturais de tal ou cal 
condado e as competicións deportivas, tanto de xogos autóctonos como o 
"hurling" ou doutros, son entre condados, e posúe identidade 
xurídico-administrativa que permite aplicar políticas de desenvolvemen
to integral do territorio (Ferrás, 1996b). En Galicia a comarca non posúe 
tal grao de identificación, aínda que se se establece unha relación entre a 
comarca e o termo popular de "terra" é posible descubrir certos senti
mentos de pertenza: Terra de Melide, Ferrolterra, etc. 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 97 



Movementos migratorios, cambio socioeconómico ... 

Nas Táboas 13 e 14 e nos mapas 2, 3, 4 e 5 pódese segui-lo cambio 
demográfico das comarcas galegas entre o 1960 e o 1991. Denantes dos 
anos setenta existía en Galicia unha tendencia ó despoboamento das 
comarcas orientais, que perdían poboación debido á emigración, mentres 
o crecemento se polarizaba nas comarcas occidentais máis desenvolvidas 
economicamente e máis urbanizadas. Esta dinámica comeza a cambiar 
nos anos setenta coincidindo cun período de crecemento demográfico no 
conxunto de Galicia. A nivel comarcal percíbese nidiamente como no 
período 1970-1986 Galicia coñeceu procesos de descentralización demo
gráfica, xa que comarcas tradicionalmente expulsoras de poboación 
experimentan momentos de crecemento demográfico, talé o caso de Ber
gantiños, Eume, Ordes, Veiga do Sar, Noia, Deza, Viveiro, Val do 
Masma, Chantada, O Courel, Ourense, Arenteiro e O Ribeiro; cambio de 
tendencia relacionado coa paralización da emigración e a aparición de 
correntes de inmigración. 

N algúns casos o desenvolvemento industrial incidiu no crecemento 
demográfico, caso das comarcas de Viveiro-e Val do Masma coa instala
ción da factoría de Alúmina na costa lucense, ou a do Eume coa central 
térmica de Endesa nas Pontes de García Rodríguez, e tamén nas de 
Ourense e Lugo co desenvolvemento urbano e económico das dúas prin
cipais cidades da Galicia oriental. Confirmase que durante este período 
tivo lugar unha descentralización demográfica deixando de se-las ten
dencias expansivas algo exclusivo das comarcas máis urbanizadas e 
desenvolvidas da Galicia occidental. 

Outro dato significativo das tendencias de descentralización demo
gráfica é o referido ó número de comarcas con crecemento demográfico 
positivo, o seu número aumentou desde os anos sesenta ós oitenta . . Das 
43 comarcas galegas identificadas tan só medraban 1 O entre o 1960 e o 
1970, aumentando o seu número a 21 entre o 1981 e o 1986. 

Nembargantes, a pesar de despuntar unha descentralización das ten
dencias de crecemento demográfico diferéncianse diferentes ritmos. É 
salientable o forte crecemento de máis de 8 novos habitantes por cada mil 
cada ano en 6 das 7 comarcas das principais cidades galegas, agás a de 
Ferrol que perde poboación debido á crise da industria naval na que esta
ba especializada (Ferrás, 1993). Tamén destaca o crecemento do Courel 
no período 1981-1986, un 7,9 por mil, xa que é unha comarca da monta
ña oriental lucense tradicionalmente deprimida, sen dúbida inducido polo 
desenvolvemento da próspera industria da lousa (Bertrand, 1992) e pola 
paralización da emigración. 

Nos últimos anos, 1986-1991, parece que volven as tendencias do 
pasado; a recesión demográfica afecta unha vez máis á maioría das 
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comarcas galegas. Tan só 5 das 43 comarcas seguen medrando en núme
ro de habitantes: A Coruña e Lugo de xeito importante, Viveiro e Vigo de 
forma máis moderada, e lixeiramente Pontevedra. Nestes anos a recesión 
demográfica xa non é privativa da Galicia oriental, afectando tamén á 
maioría das comarcas occidentais. Estas tendencias coinciden cun novo 
período de recesión demográfica no país, polo que a revitalización das 
emigracións e o movemento natural negativo son os factores explicati
vos. 

En síntese, nas últimas tres décadas Galicia pasou de coñecer unhas 
tendencias de reequilibrio demográfico territorial en relación coa parali
zación da emigración e o xurdimento dunha inmigración de retomo a 
apuntar de novo ó modelo tradicional de desequilibrio, pero coa diferen
cia de que a recesión demográfica afecta actualmente ás comarcas occi
dentais e orientais sen practicamente distinción. 

A ESCALA 
MUNICIPAL: O 
CRECEMENTO 
DEMOGRÁFICO 
DAS ÁREAS 
RURAIS 

Por outra parte, no período 1961-1991 tiveron 
lugar importantes cambios na dinámica demo
gráfica urbano-rural, cambios que non son per
ceptibles nunha escala de análise a nivel provin
cial ou comarcal; <liante disto debemos recorrer 
a outra escala distinta como é o municipio. 

A escala municipal permite observar unha 
recuperación demográfica de determinadas áreas rurais, aínda que sobrada
mente é coñecida a dificultade existente para establecer límites entre o urba
no e o rural, tema moi discutido e discutible no cal non me vou deter. Para 
analiza-lo cambio de tendencia demográfica dos municipios rurais decidín 
estudia-los cambios habidos nos municipios con menos de 5.000 habitantes, 
é dicir, exactamente a metade do número de habitantes que a lexislación 
española establece para considerar un municipio como urbano. 

O número de municipios con menos de 5 .000 habitantes e con ten
dencia ó crecemento demográfico incrementouse considerablemente 
durante a década dos setenta e primeira metade dos oitenta. Denantes dos 
anos sesenta e incluso durante esa mesma década existía unha tendencia 
xeneralizada de despoboamento nos municipios rurais, os cales perdían 
poboación debido á emigración mentres os municipios urbanos experi
mentaban un crecemento. Sen embargo, esta tendencia non foi constante 
xa que despuntou unha contraria de crecemento demográfico en munici
pios rurais tradicionalmente regresivos. 

A nova tendencia de poboamento rural prodúcese en Galicia durante 
os anos setenta e primeira metade dos oitenta. No período 1960-1970 soa
mente medraban en número de habitantes o 17 % dos municipios galegos 
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con menos de 5.000 habitantes, mentres no período 1981-1986 o seu 
número representaba o 31 %, e era moi significativo o elevado incremen
to que experimentaron as provincias orientais de Lugo e Ourense ó pasar 
do 7,7% e 13,2% ó 27,9% e 33,3% respectivamente (ver Táboas 7 e 8). 
Unha variedade de factores incidiron nesta tendencia de recuperación 
demográfica de determinadas áreas rurais, un tema aínda sen estudiar, 
pero que quizais se poida apuntar, unha vez máis, unha relación entre a 
emigración de retomo e o rexurdimento demográfico rural. 

En resumo, a análise xeodemográfica a diferentes escalas: provin
cial, comarcal e municipal evidenciou os procesos de desconcentración 
e descentralización demográfica en Galicia; onde existiron tendencias 
de reequilibrio demográfico territorial entre as provincias e comarcas 
orientais e occidentais, e entre municipios rurais e urbanos. Durante os 
anos setenta e primeira metade dos oitenta as tendencias de crecemen
to demográfico deixaron de ser algo exclusivo das áreas máis poboadas 
e urbanizadas. A continuación deterémonos a analiza-la evolución 
socioeconómica. 

TÁBOA 7 
GALICIA, NÚMERO DE MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 HABITANTES E 
CON TENDENCIA Ó CRECEMENTO DEMOGRÁFICO (1960-1970) 

N.º Municipios N.º Municipios 

-5.000 hab. con cree. demogr. % 

Provine. Orientais 94 11 11,7 

Lugo 26 2 7,7 

Ourense 68 9 13,2 

Provine. Occidentais 35 11 31,4 

A Coruña 19 3 15,8 

Pontevedra 16 8 50,0 

Total Galicia 129 22 17,0 

Fonte: Elaborac1on propia. Datos dos Censos de Poboac10n de 1960 e 1970. 
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TÁBOA8 
GALICIA, NÚMERO DE MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 HABITANTES E 
CON TENDENCIA Ó CRECEMENTO DEMOGRÁFICO (1981-1986) 

N.º Municipios N.º Municipios 

-5.000 hab. con cree. demogr. % 

Provine. Orientais 121 38 31,4 

Lugo 43 12 27,9 

Ourense 78 26 33,3 

Provine. Occidentais 50 16 32,0 

A Coruña 32 7 21,9 

Pontevedra 18 9 50,0 

Total Galicia 171 53 31,0 

Fonte: Elaborac1on propia. Datos Censo de Poboac10n 1981 e Padron de Habitantes 1986. 

DESENVOLVEMEN
TO REXIONAL E 
CAMBIO SOCIOECO
NÓMICO 

Na década dos sesenta a poboación de Gali
cia ocupábase fundamentalmente nos labo
res agrarios e na pesca, o 64% en 1964, e as 
actividades industriais e de servicios eran 
moi febles. Nembargantes, a pesar de que o 

éxodo emigratorio <lestes anos fora especialmente forte, Galicia rion foi 
totalmente allea ó desenvolvemento industrial-urbano, destacando o pulo 
da construcción naval e da automoción nas comarcas costeiras occiden
tais de Vigo e Ferrol (Souto, 1990; Cubillas, 1984). 

Durante as últimas tres décadas Galicia experimentou un importante 
proceso de transformación socioeconómica que a levou a superar, igual 
que outras rexións periféricas da Europa Atlántica, a tradicional imaxe de 
sociedade campesiña e rural (Ferrás, 1996b ). Un indicador elocuente do 
cambio experimentado é a evolución coñecida polos sectores básicos de 
actividade. O primario, a pesar de ser case predominante segundo datos 
da "Enquisa de Poboación Activa" en 1989, reduciuse considerablemen
te, producto dunha industrialización e terciarización do emprego e activi
dades económicas; as actividades agrarias e da pesca recortáronse en 
volume de poboación ocupada do 64% en 1964 ó 37% en 1989 e ó 24% 
no 1991 segundo o Censo de Poboación dese ano, o cal, sen dúbida, trou
xo consigo cambios sociais e económicos, tanto nos xeitos de vida coma 
nos hábitos, costumes, etc. 

A agricultura galega modemizouse e adquiriu unha maior orientación 
mercantil (Sineiro, 1992, Femández Prieto, 1992), aumentando a mecani
zación, o emprego de fertilizantes, pensos e productos sanitarios para plan-
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tas e gando. O emprego industrial medrou durante os anos sesenta e seten
ta atraendo parte do éxodo rural (Guisán, 1990) e resentiuse nos últimos 
anos, aínda que o máis importante foi o cambio de orientación producido 
no proceso de industrialización de Galicia, coa desaparición da industriali
zación esóxena baseada na grande empresa (Astano, Bazán, Citroen, etc.), 
nas cales a cotío participaba a administración pública a través do capital 
social e de políticas de promoción industrial como a dos "Polos de Desa
rrollo" ou "Áreas de Promoción Industrial", etc., que favorecía a localiza
ción das actividades industriais en determinadas áreas. Actualmente, o pro
ceso de industrialización ten un compoñente máis relacionado coas 
potencialidades productivas de Galicia, é máis endóxeno que no pasado e 
ten os seus piares na pequena e mediana empresa (Ares, 1992). Hoxe en día 
a instalación dos novos establecementos diríxese, sobre todo, cara á trans
formación dos recursos naturais, a pesar de que aínda segue sen pecharse 
en Galicia o ciclo productivo, destacando os sectores da madeira e o agro
alimentario (Ares, 1992). Ademais a actual política de incentivos ó desen
vo!vemento industrial aplícase na totalidade da xeografía galega, aínda que 
se prime a Comarca de Ferrolterra polas graves consecuencias que tivo nela 
a reconversión do sector naval. 

Sen embargo en Galicia, a diferencia doutras rexións atlánticas, casos 
da Bretaña francesa (Champion, 1989), Irlanda (Brunt, 1989) ou Escocia 
(Jones et al., 1986), non se desenvolveu unha política de industrialización 
que atraese e incentivase a instalación de compañías intemacionais. 
Pódese afirmar que polo de agora Galicia non se favoreceu da nova divi
sión internacional do traballo e da reorganización espacial das grandes 
firmas, que está a facilita-la dispersión das actividades manufactureiras 
en rexións periféricas e áreas rurais, a pesar de contar con gran parte dos 
factores presentes nese tipo de rexións, como o feble desenvolvemento da 
industria local, o excedente de man de obra barata, un poboamento rural, 
bos portos e infraestructuras en xeral moi melloradas, un sistema político 
estable, etc. 

Por outra parte, Galicia non foi allea ó forte crecemento do empre
go no sector dos servicios que de forma xeneralizada tivo lugar en tódo
los países occidentais durante as últimas décadas. Este fenómeno, coñe
cido como Terciarización Económica, en Galicia conseguiu duplica-lo 
emprego nos servicios con respecto ó dos anos sesenta, pasando do 
19% da poboación total ocupada en 1964 ó 45% no 1991. O crecemen
to do comercio, turismo e dos servicios en xeral tanto públicos como 
privados: administrativos, educativos, sanidade, etc., .tiveron un papel 
fundamental e parece previsible un crecemento continuado nos próxi
mos anos. 
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Durante os anos sesenta o desenvolvemento económico era territo
rialmente moi desequilibrado; o proceso de industrialización en Galicia 
foi moito maior nas provincias occidentais da Coruña e Pontevedra, sobre 
todo nesta última, o cal axudou a incrementa-los desequilibrios rexionais 
internos. Nesa década confórmanse definitivamente as <lúas Galicias: 
unha interior, de economía predominantemente agraria, demografica
mente regresiva, que se correspondería "grosso modo" coas provincias de 
Lugo e Ourense; e unha Galicia costeira e occidental, máis urbana e con 
maior presencia das actividades industriais e de servicios, cun certo dina
mismo demográfico, que se correspondería coas provincias da Coruña e 
Pontevedra. 

Na Táboa 10 pódese observa-lo cambio da distribución sectorial do 
emprego por provincias entre 1962 e 1969, e é nidiamente perceptible 
unha tendencia de maior crecemento do emprego industrial e dos servi
cios nas provincias occidentais da Coruña e Pontevedra que nas orientais 
de Lugo e Ourense, ó mesmo tempo que lles corresponde ás primeiras o 
maior recorte do emprego agrario. 

Sen embargo, durante os anos setenta e oitenta produciuse un cambio 
significativo en canto ó desenvolvemento rexional, xa que as provincias 
orientais, as máis rurais e atrasadas, coñecen unha etapa de desenvolve
mento económico parella a unha recuperación demográfica tal como pui
demos comprobar en páxinas precedentes. As provincias de Lugo e 
Ourense converxen cara ós niveis de desenvolvemento socioeconómico 
das provincias occidentais. 

Se nos detemos a examina-los cambios na distribución sectorial da 
poboación ocupada a nivel provincial entre os Censos de Poboación de 
1981 e 1991 (ver Táboa 11), é facilmente perceptible, igual que nos anos 
sesenta, o maior nivel de ocupación industrial e nos servicios das provin
cias da Coruña e Pontevedra, pero tamén se pode observar, ó contrario 
que nos anos sesenta, o maior incremento do emprego nos ditas sectores 
nas provincias orientais de Lugo e Ourense, amais do maior descenso do 
emprego primario, en ámbolos dous casos por riba do de Galicia. Duran
te os anos oitenta tivo lugar un proceso de desenvolvemento rexional 
moito máis equilibrado que durante décadas anteriores, nas cales o 
emprego industrial e dos servicios se localizaba en áreas moi concretas 
do litoral atlántico en consonancia coas políticas de promoción de "Polos 
de Crecemento". 

Precedo (1987) e Villarino et al. (1985) lograron evidenciar un proce
so de industrialización endóxena en Galicia durante os anos oitenta. Para 
isto estudiaron a localización das pequenas e medianas empresas de nova 
creación e observaron como se distribuían de xeito disperso en tódalas 
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provincias. Outros investigadores analizaron o desenvolvemento indus
trial endóxeno da man da agro-industria, Armas (1988) fíxoo na provin
cia de Lugo, tradicionalmente caracterizada polo seu alto nivel de empre
go primario, comprobando como tivera lugar a modernización e 
multiplicación das industrias productoras e transformadoras de leite. Sen 
embargo, outras análises como a realizada por Ares (1992) conclúen que 
a tendencia xeral continúa sendo a concentración do investimento e loca
lización de novas empresas nas comarcas roáis prósperas occidentais. 
Quizais o roáis correcto sexa falar de <lúas tendencias que aínda que con
trapostas son coetáneas no tempo: unha de descentralización ou disper
sión e outra de concentración. 

TÁBOA9 
DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN ACTIVA GALEGA POR SECTORES 
DE ACTIVIDADE (1964, 1977, 1989) 

Primario 

Secundario 

Terciario 

1964 

63,8% 

17,6 % 

18,6% 

1977 

46,9% 

25,3% 

27,6% 

1989 

36,7% 

23,7% 

39,6% 

Fon te: datos elaborados por Guisán (1990) a partu da "Enquisa de Poboac10n Act1 va". 

TÁBOA 10 
DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN ACTIVA GALEGA POR SECTORES 
DE ACTIVIDADE {1962, 19692 

1962 1969 Cambio 1962-69 

1 o 2º 3º 1 o 2º 3º 1 o 2º 3º 

A Coruña 59,9% 18,5% 21,6% 52,8% 20,0% 27,2% -7,1% 1,5% 5,6% 

Lugo 69,5% 13,5% 17,0% 65,8% 13,7% 20,5% -3,7% 0,2% 3,5% 

Ourense 67,8% 16,0% 16,2% 66,7% 14,4% 18,9% -1,1 % -1,6% 2,7% 

Pontevedra 59,2% 18,6% 22,2% 49,6% 24,0% 26,4% -9,6% 5,4% 4,2% 

Galicia 62,9% 17,2% 19,9% 56,5% 19,1% 24,4% -6,4% 1,9% 4,5% 

Ponte: Consello Económico e Sindical de Galicia: Galicia en Cifras, Santiago de Com-
postela, 1973, pp. 71-79, e elaboración propia. 
1 º= Sector Primario. 2º= Secundario. 3º= Terciario. 
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TÁBOA 11 
DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN ACTIVA GALEGA POR SECTORES 
DEACTIVIDADE (l981, 1991) 

1981 1991 Cambio 1981-91 

1º 2º 3º 1 o 2º 3º 1 o 2º 3º 

A Coruña 30,4% 30,2% 39,4% 19,1% 32,8% 48,0% -11,3% 2,6% 8,6% 

Lugo 58,9% 15,8% 25,3% 43,4% 20,7% 36,0% -15,5% 4,9% 10,7% 

Ourense 49,1% 22,8% 28,0% 30,6% 28,9% 40,5% -18,5% 6,1% 12,5% 

Pontevedra 28,9% 34,2% 36,9% 16,7% 35,8% 47,5% -12,2% 1,6% 10,6% 

Galicia 38,3% 27,6% 34,1% 23,7% 31,3% 45,0% -14,6% 3,7% 10,9% 

Fonte: Censos de Poboac10n de 1981 e 1991 e elaborac10n propia. 
1 º= Sector Primario. 2º= Sector Secundario. 3º= Sector Terciario. 

ANÁLISE A NIVEL 
SUBREXIONAL 
E COMARCAL 

Por outra parte, a análise da distribución secto
rial do emprego a unha escala maior cá pro
vincial, a escala comarcal, volve poñer de 
manifesto os cambios operados a nivel territo

rial nos anos oitenta; é dicir, de converxencia entre as comarcas menos 
industrializadas e as máis industrializadas (ver Táboa 15). 

Como puidemos comprobar en páxinas precedentes, distinguiamos 43 
Comarcas en Galicia, pero, ademais pódese establecer unha nova subdi
visión territorial en 16 subrexións como agregacións das comarcas en 
unic;lades territoriais maiores, tal como fai Precedo (1987) (ver mapa 6). 
A subrexión igual cá comarca pode ser empregada como unha unidade 
territorial para a planificación pero coa diferencia de que no seu caso non 
adoita contar con identidade nin personalidade histórica, pode chegar a 
considerarse a unidade ideal para a promoción económica sen necesida
de de recoñecela como entidade administrativa como acorre en Irlanda 
coas chamadas "Planning Regions", que son agregacións de condados 
limítrofes (Ferrás, 1996a). 

Na Táboa 12 amósanse os datos da distribución da poboación ocupa
da por sectores de actividade en 1981 e 1991 a nivel das subrexións. Se 
se observan detidamente os datos pódese comprobar como durante os 
anos oitenta o desenvolvemento da industria e dos servicios promoveu en 
certa medida un desenvolvemento rexional máis equilibrado. En Galicia, 
ó contrario que noutras rexións da periferia europea (Ferrás, 1995b ), 
aínda non existen políticas nin estructuras territoriais adecuadas, como 
pode se-la "Planning Region" ou as políticas de industrialización rural 
como as aplicadas polo "Industrial Development Authority" no caso 
irlandés, que permitan planifica-lo desenvolvemento económico territo-

ESTUDIOS MIGRATORIOS 105 



Movementos migratorios, cambio socioeconómico ... 

rialmente equilibrado; a pesar disto, nos últimos anos os progresos foron 
evidentes. As políticas de creación de polígonos industriais e parques 
empresariais, que ofrecen solo e infraestructura en condicións vantaxosas 
ás empresas, de forma descentralizada nas principais vilas galegas, xunto 
coa promoción do turismo rural favorecen o desenvolvemento rexional 
equilibrado. 

Durante os últimos cinco años máis de 100 polígonos industriais foron 
construídos ou encóntranse en fase de execución en toda a xeografía gale
ga (Ruiz et al., 1990); a súa localización en comarcas rurais tradicional
mente de economía agropearia, caso de Melide-Arzúa ou Vilalba, contri
búe ó seu desenvolvemento económico. Ademais a promoción do 
Turismo Rural a través da oferta de aloxamento no campo en casas rurais 
tradicionais rehabilitadas para tal actividade, a promoción gastronómica, 
da artesanía e de actividades recreativo-deportivas, tamén levan consigo 
novas posibilidades económicas ás comunidades locais. 

No ano 1991 soamente 1 das 16 subrexións galegas, exactamente a 
subrexión da montaña oriental dos Aneares e O Courel, tiña máis do 50% 
do emprego ocupado no sector primario, a pesar de coñecer unha forte 
reducción con respecto ó 1981 cando era do 67%; no 1981 posuían máis 
da metade do emprego no primario as subrexións de Terras Centrais, A 
Mariña, Lugo, Monforte, Serras Orientais e Monterrei, todas elas locali
zadas na metade oriental do país. 

Por outra parte, nestes anos medrou o emprego industrial nas subre
xións menos industrializadas mentres descendeu nas máis industrializa
das, acurtándose as diferencias entre elas. No 1981 o mínimo era do 6,5% 
e o máximo do 42% sobre a poboación ocupada nas Serras Orientais 
lucenses e en Vigo e a súa ría respectivamente; e no 1991 o mínimo era 
do 11,4 de novo nas Serras Orientais e o máximo do 38,8 na subrexión 
Noroeste. As diferencias acurtáronse considerablemente pasando dos 
máis de 55 puntos no 1981 ós 27 en 1991. 

A nivel comarcal tamén se evidencia o desenvolvemento socioeconó
mico rexional dos anos oitenta (ver de forma comparada os mapas 7 e 8). 
En 1981 eran 21 das 43 comarcas galegas as que tiñan máis do 50% do 
emprego ocupado nas actividades agrarias, mentres que dez anos máis 
tarde, en 1991, soamente eran 8. Os datos do emprego industrial tamén 
confirman tal evolución; os máximos e mínimos comarcais en canto á 
porcentaxe de emprego industrial con respecto ó total sinalan unha ten
dencia a reducir diferencias, de tal forma que en 1981 correspondíalle o 
mínimo á comarca montañosa oriental dos Aneares co 6,2 % e o máximo 
á do Eume, onde se localiza a central térmica das Pontes de García Rodrí
guez co 54%; en 1991, o mínimo correspondía á comarca montañosa 
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oriental da Fonsagrada co 9,9% e o máximo de novo á do Eume co 52%, 
a tendencia xeral foi de crecemento do emprego industrial nas comarcas 
menos industrializadas e descenso nas máis industrializadas. 

En definitiva, a sociedade galega coñeceu importantes cambios nos 
seus comportamentos demográficos e caracterización socioeconómica a 
partir dos anos setenta. Acentuouse o grao de avellentamento da súa 
poboación, o movemento natural converteuse en negativo debido á exis
tencia dunha mortalidade por riba da natalidade, a regresión demográfica 
tradicional das provincias orientais estendeuse ás occidentais e a 
poboación deixou de concentrarse exclusivamente nas grandes cidades, 
ademais coñeceu períodos de paralización da emigración con indicios de 
inmigración e os movementos migratorios interiores fortalecéronse. A 
distribución da poboación ocupada por sectores económicos mudou; o 
sector primario recortouse un 40% mentres os sectores industrial e de ser
vicios medraban. Ó mesmo tempo, os tradicionais procesos concentrado
res da poboación e do emprego industrial e de servicios nas comarcas 
occidentais máis desenvolvidas e urbanizadas xa non se cumpren como 
no pasado; emerxen procesos de industrialización rural de natureza endó
xena e de descentralización dos servicios. 

SUMARIO A evolución xeodemográfica e socioeconómica de 
Galicia entre 1970 e 1990 comezou a entrar por 
novas camiños, moi distintos ós que tradicional

mente se lle viñan atribuíndo. Nestes anos os movementos migratorios 
pasaron por unha fase excepcional de inmigración, as actividades vincu
ladas ó sector primario perderon o protagonismo de antano e parece que 
os fortes desequilibrios territoriais se comezan en certa medida a corrixir. 
Basicamente o proceso de cambio experimentado pódese sintetizar no 
seguinte: 

O período dos anos cincuenta e sesenta caracterizouse pola presencia 
dun gran fluxo emigratorio de persoas que abandonaban os seus lugares 
de orixe para ir traballar a outras partes do mundo, países europeos e 
americanos. Debido a esta constante sangría demográfica a súa 
poboación decrecía a pesar de coñecer un importante crecemento natural, 
nacían máis dos que morrían. Os fluxos emigratorios xeraban un masivo 
despoboamento rural, principalmente nas comarcas orientais lucenses e 
ourensás. En parte este despoboamento rural relacionábase co proceso de 
urbanización e de concentración demográfica nas principais cidades: A 
Coruña, Vigo, Ferro!, Santiago de Compostela, Lugo e Ourense. Ademais 
o emprego na industria e nos servicios concentrábase nas grandes aglo
meracións, onde se encontraban as mellares condicións infraestructurais 
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para a instalación das empresas. As xentes do agro acudían a ocupa-los 
pastos de traballo nas cidades de dentro e fóra de Galicia, sen dúbida 
máis rendibles, o que Hes permitía mellara-las súas condicións de vida. 
Nos anos cincuenta a sociedade galega era rural en pleno proceso de 
transformación urbano-industrial, contaba cunha poboacion nova á que a 
economía autóctona non era capaz de darlle recursos suficientes para ase
gura-las necesidades vitais, e víase abrigada a emigrar. 

A partir da década dos setenta producíronse importantes transforma
cións, tanto a nivel socioeconómico como demográfico, xerando procesos 
de cambio propios das sociedades máis urbanizadas. Os movementos 
migratorios coñecen un cambio de signo na súa dirección, a corrente emi
gratoria convértese en inmigración e aparecen áreas rurais, municipios de 
menos de 5 .000 habitantes, tradicionalmente expulsoras de poboación que 
cambian de tendencia; a urbanización e concentración demográfica ceden 
diante dun crecente fluxo de movementos de desconcentración, e isto sen 
dúbida está contribuíndo a transforma-lo mundo rural diversificando a súa 
composición social e mudando os hábitos culturais e costumes. Aparece
ron procesos de industrialización rural a través dun desenvolvemento 
endóxeno que intenta aproveita-los recursos naturais. Parece que se supe
ran as políticas que favorecían a concentración da industria en determina
das comarcas occidentais galegas, os coñecidos polos de crecemento, 
potenciándose o investimento descentralizado. Pero a planificación do 
desenvolvemento rexional aínda é ilusoria e o que se estivo a producir en 
canto ó reequilibio rural-urbano ou entre as comarcas orientais e occiden
tais durante os anos setenta e oitenta foi máis ben de carácter espontáneo, 
non planificado nin previsto, cos graves riscos que iso comporta: deterio
ración medioambiental e degradación paisaxística, especulación urbanís
tica no medio rural, estrago enerxético cos desprazamentos diarios masi
vos ás cidades, suburbanización marxinal, desconcentración demográfica 
e incremento dos custos en infraestructuras e equipamentos públicos, etc. 
A pesar de que se crearon organismos públicos aínda hoxe en día non 
existen as divisións territoriais precisas e axeitadas, a comarca e as subre
xións, e a súa delimitación espacial e recoñecemento oficial é unha cues
tión pendente; dende a administración autonómica estase a concibi-la 
comarca como unha · entidade territorial maior có municipio, menor cá 
provincia, sen recoñecemento administrativo nin personalidade xurídica, 
condenándoa a ser un mero ente de promoción do desenvolvemento local 
sen capacidade para planificar ou coordinar políticas de vivenda, empre
go, demográficas, urbanísticas, etc. 

En suma, en Galicia entre 1970 e 1990 xurdiron tendencias de desen
volvemento rexional equilibrado, de cambio de sentido dos movementos 
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migratorios e de diversificación e modernización da súa composición 
socioeconómica. Nestas páxinas evidenciáronse cambios xerais moi 
importantes na evolución xeodemográfica e socioeconómica da socieda
de galega, pero son precisas investigacións monográficas; unhas que 
afonden na avaliación do papel desempeñado palas políticas de desen
vol vemento rexional, tanto a nivel europeo, estatal e local, e outras que 
comparen o caso galega con outras rexións afíns. É necesario que se lle 
preste maior atención ó fenómeno da emigración de retomo, tanto nas 
áreas rurais como urbanas, pois del podería chegar a depende-la revitali
zación demográfica e económica de moitas comarcas rurais, e débense 
aplicar decididas políticas de planificación territorial que permitan un 
desenvolvemento territorialmente equilibrado, tratando .de aproveitar 
experiencias levadas a cabo noutros lugares e que demostren a súa vali
dez para ser aplicables a Galicia. 

TÁBOA 12 
DOS SECTORES DE ACTIVIDADE EN GALICIA (1981-1991): 
DIFERENCIACIÓN POR SUBREXIÓNS 

1981 1991 

1 o 2º 3º 1º 2º 3º 

Subrexións 

Noroeste 48,2 27,1 24,7 30,5 38,8 30,7 

A Coruña 15,7 32,7 51,6 10,0 31,8 58,2 

Ferrolterra 21,1 41,7 37,3 13,0 38,7 48,3 

Santiago 44,4 22,5 33,2 25,9 28,8 45,3 

Rías Baixas 39,2 25,4 35,5 31,6 31,1 37,3 

Pontevedra 33,6 30,3 36,1 20,4 33,3 46,2 

Ría de Vigo 12,9 42,0 45,1 8, 1 37,9 54,0 

Baixo Miño 45,4 28,6 26,0 22,4 38,0 39,6 

Terras Centrais 56,1 22,9 20,9 39,6 29,4 31,0 

AMariña 50,1 25,1 24,9 36,5 30,2 33,2 

Lugo 58,1 14,0 27,9 41,3 18,9 39,8 

Monforte 58,7 16,4 24,9 47,3 19,4 33,3 

Serr. Orientais 81,8 6,5 11,7 67,1 11,4 21,5 

Ourense 48,6 22,4 29,0 30,2 27,7 42,1 

O Sil 44,7 28,7 26,6 32,2 34,2 33,6 

Monterrei 65,8 16,9 17,3 32,9 31, 1 36,0 

Galicia 38,3 27,6 34,1 23,7 31,3 45,0 

Fonte: Elaborac1on propia e Censos de Poboac1on 1981 e 1991. As subrexions son agru
pacións de comarcas. Os datos son porcentaxes sobre a poboación ocupada en cada ano 
censual. 1 º= Sector Primario. 2º= Sector Secundario. 3º= Sector Terciario. 
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TÁBOA 13 
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN GALEGA (1960-1991) : 
NÚMERO DE HABITANTES POR COMARCAS 

1960 1970 1981 1986 1991 
Fisterra 49.467 51.187 48.987 47.441 46.344 
Bergantiños 71.244 70.949 70.962 71.978 67.298 
A Coruña 235.613 248.982 305.472 319.678 336.083 
Betanzos 69.575 61.708 55.813 53.980 51.808 
E u me 26.280 24.991 26.198 26.969 26.858 
Ferrolterra 153.234 169.743 179.672 176.264 171.872 
Ortigueira 24.939 20.757 18.236 17.335 17.049 
Santiago 148.902 154.644 174.047 182.311 181.504 
Ordes 38.267 33.258 32.264 32.306 31 .522 
Arzúa-Melide 41.336 35.003 28.820 28.368 26.859 
Veiga do Sar 25.882 25.628 27.640 28.096 27.999 
Noia 64.158 61.281 63.025 63.360 59.569 
Arousa Norte 51.291 54.692 60.998 63.298 61.722 
Arousa-Salnés 72.413 76.585 87.772 91.213 88.768 
Pontevedra 153.179 159.446 180.346 89.154 189.310 
Redondela 27.654 33.654 38.665 38.339 38.255 
Vigo 216.710 278.071 355.241 366.592 379.205 

O Rosal 43.615 44.675 48.879 51.308 49.402 

O Condado 63 .797 62.719 60.398 59.369 56.416 

De za 57.997 52.084 47.980 48 .811 48.743 

Tabeirós 36.405 34.832 31.897 30.614 27.874 

Viveiro 30.637 29.844 33.140 35.108 36.076 

Val do Masma 28.381 25.416 25.072 25.418 23 .686 

Val do Eo 26.251 23.695 22.422 21.760 20.292 

Lugo 114.303 108.870 114.343 116.853 123.130 

Sarria 38.535 30.875 29.090 28.787 26.408 
Terra Chá 65.825 56.092 51.031 50.131 45.793 

Monterroso 18.392 16.006 15.161 15.103 12.680 

Chantada 31.017 22.440 20.444 20.980 18.753 

Val de Lemos 58 .504 48 .973 43.834 42.601 39.533 

O Courel 14.741 10.579 8.839 9.209 8.089 

A Fonsagrada 19.720 15.497 13.586 12.100 9.871 

Os Aneares 33 .224 26.765 22.223 21.182 17.200 

Ourense 143 .947 140.433 154.316 161.178 158.107 

Arenteiro 43.243 34.686 34.951 35.333 30.021 

O Ribeiro 33.692 27.456 27.819 28 .003 22.636 

Celanova 42.182 39.718 35.414 30.456 24.229 

ALimia 41.839 40.428 38.996 35.835 28.773 

A Limia Baixa 23 .285 20.602 19.552 16.064 12.848 

Tri ves 25.312 23.121 20.311 16.317 11.963 
Valdeorras 34.188 31.968 29.333 28.512 26.020 

O Bolo 20.498 15.965 13.737 13.075 11.064 

Monterrei 43 .285 39.356 36.910 34.605 28.813 

GALICIA 2.602.962 2.583.674 2.753.836 2.785.394 2.720.445 

Fonte: Elaborac1on propia a partir dos Censos de Poboac10n de 1960, 19 70, 1981 e 1991; 
do Padrón de Habitantes de 1986. 
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TÁBOA 14 
EVOLUCIÓN DAPOBOACIÓN GALEGA (1960-1991): CAMBIO INTERANUALDE 
HABITANTES POR COMARCAS CMedia anual de cambio QOr 1.000 hab. *) 

1960-70 1970-81 1981-86 1986-91 

Fisterra 3,4 -4,4 -6,4 -5,6 
Bergantiños -0,4 0,1 2,8 -16,6 
A Coruña 5,4 18,2 8,7 11,6 
Betanzos -12,7 -10,4 -6,7 -10,0 
E u me -5,2 4,5 5,6 -1,0 
Ferrolterra 9,7 5,4 -3,8 -6,l 
Ortigueira -20,1 -13,6 -10,2 -4,0 
Santiago 3,7 11,0 8,9 -1, 1 
Ordes -15, 1 -3,0 0,3 -5,9 
Arzúa-Melide -18, 1 -21,1 -3, 1 -13,4 
Veiga do Sar -1,0 7,2 3,2 -0,8 
Noia -4,7 2,7 1,0 -15, 1 
Arousa Norte 6,2 10,2 7,1 -6, 1 
Arousa-Salnés 5,4 12,5 7,4 -6,6 
Pontevedra 3,9 11,4 9,2 0,2 
Redondela 17,8 12,8 -1,7 -0,5 
Vigo 22,1 21,4 6,1 7,9 
O Rosal 2,4 8,5 9,3 -9,2 
O Condado -1,7 -3,8 -3, 1 -12,5 
De za -11,3 -8,4 3,3 -0,3 
Tabeirós -4,5 -9, 1 -8,2 -23,4 
Viveiro -2,7 9,8 11,0 6,4 
Val do Masma -11,7 -1,3 2,7 -17,4 
Val do Eo -10,8 -5,6 -6,0 -17,2 
Lugo -5,0 4,7 4,2 12,1 
Sarria -24,8 -6,0 -2,1 -21,4 
Terra Chá -17,3 -9,8 -3,5 -22,5 
Monterroso -14,9 -5,5 -0,8 -45,5 
Chantada -38,2 -9,6 5,0 -28,3 
Val de Lemos -19,5 -11,5 -5,7 -18,5 
O Courel -39,3 -19,4 7,9 -33,0 
A Fonsagrada -27,2 -13,8 -24,2 -53,8 
Os Aneares -24,1 -20,1 -9,7 -55,1 
Ourense -2,5 8,8 8,4 -4,6 
Arenteiro -24,7 0,7 2,1 -42,1 

O Ribeiro -22,7 1,3 1,3 -56,4 
Celanova -6,2 -12,0 -32,0 -61,2 

ALimia -3,5 -3,6 -17,4 -58,4 

A Limia Baixa -13,0 -5,3 -42,7 -59,6 

Tri ves -9,5 -13,6 -48,2 -86,7 

Valdeorras -6,9 -8 ,8 -5,7 -22,8 

O Bolo -28,4 -16,0 -10,0 -43,3 

Monterrei -10,0 -6,5 -13, 1 -47,9 

GALICIA -0,7 6,1 2,2 -5,7 

Ponte: ver pé Táboa 13. *) A media anual de cambio por 1.000 hab. foi calculada 
baseándose en: Media=((Z2-Zl)/N)*l.OOO/Zl; onde Zl=n.º de habitantes do l.º ano cen-
sual, Z2= n.º de habitantes do 2.º ano censual; e N = n.º anos que hai entre os censos. 
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TÁBOA 15 
OS SECTORES DE ACTIVIDADE EN GALICIA (1981-1991): DIFERENCIACIÓN 
POR COMARCAS 

1981 1991 
1º 2º 3º 1 o 2º 3º 

Comarcas 

Fisterra 50,9 25,0 24,1 34,8 35,3 29,9 
Bergantiños 46,5 28,3 25,2 27,9 40,9 31,2 

A Coruña 8,1 34,1 57,8 5,8 31,8 62,5 

Betanzos 48,5 26,8 24,7 36,1 32,1 31,8 

E u me 18,1 54,0 27,8 10,3 52,1 37,6 

Ferrolterra 15,4 43,6 41,0 9,9 38,1 52,0 

Ortigueira 52,2 18,9 25,9 41,6 25,6 32,8 

Santiago 36,0 23,2 40,8 19,2 27,0 53,7 

Ordes 61,1 19,0 19,9 43,8 30,1 26,1 

Arzúa-Melide 70,5 12,9 16,6 47,3 22,6 30,1 

Veiga do Sar 41,7 32,8 25,5 19,1 46,9 34,0 

Noia 41,7 23,3 34,9 31,7 30,5 37,8 

Arousa Norte 36,3 27,6 36,0 31,6 31,6 36,7 

Arousa-Salnés 37,0 33,6 29,4 23,0 38,1 39,0 

Pontevedra 31,9 28,6 39,5 19,2 31,0 49,7 

Redondel a 29,1 42,3 28,6 11,7 43,4 44_ •. 9 
Vigo 10,6 41,9 47,5 7,8 37,3 54,9 

O Rosal 42,1 33,4 24,5 19,3 42,7 38,0 

O Condado 47,7 25,3 27,0 24,9 34,3 40,8 

De za 66,2 16, 1 17,7 46,1 25,9 28,1 

Tabeirós 36,4 36,4 27,2 26,6 36,4 36,9 

Viveiro 40,5 31,4 28,2 30,3 33,4 36,3 

Val do Masma 52,7 25,5 21,8 38,7 30,9 30,4 

Val do Eo 59,2 16,6 24,2 43,9 24,6 31,5 

Lugo 40,6 17,1 42,3 29,0 19,2 51,8 

Sarria 74,7 12,4 12,9 57,5 18,7 23,8 

Terra Chá 72,8 11,9 15,4 56,5 19,5 24,0 

Monterroso 81,3 6,3 12,4 59,6 14,0 26,4 

Chantada 65,2 13,9 20,8 60,2 14,3 25,5 

Val de Lemas 56,9 15,8 27,3 42,5 19,6 37,9 

O Courel 52,6 25,2 22,2 30,7 34,5 34,8 

A Fonsagrada 81,0 7,2 11,8 71,2 9,9 18,9 

Os Aneares 82,2 6,2 11,6 64,4 12,4 23,2 

Ourense 25,8 28,2 46,0 14,3 30,7 55,0 

Arenteiro 47,9 25,6 20,6 48,9 23,5 27,6 

O Ribeiro 66,3 18,8 14,9 53,9 22,9 23,2 

Celanova 62,0 20,7 17,3 48,8 25,5 25,7 
ALimia 76,4 12,5 11,1 46,9 25,5 27,6 
A Limia Baixa 74,3 12,5 13,2 55,3 21,1 23,6 
Tri ves 70,6 13,5 15,9 48,2 20,7 31, 1 
Valdeorras 23,8 43,4 32,9 16,8 46,3 36,9 
O Bolo 49,0 21,9 29,1 48,8 22,4 28,9 
Monterrei 65,8 16,9 17,3 32,9 31,1 36,0 

GALICIA 38,3 27,6 34,1 23,7 31,3 45,0 

Fonte: ver pe laboa 12. 
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Mapa 1: As comarcas de Galicia. elaboración propia a partir de Miralbés et al., (1980) e 
Precedo (1987). 

22. Viveiro 27. Terca Cha 32 Fonsagrada 
23 . Val do Masma 28. Monterroso 33. Os aneares . 
24. Val do Eo 29. Chantada 34. Ourense. 
25. Lugo 30. Val de Lemos 35. Arenteiro 
26. Sarria 31. O Caurel 36. O Ribeiro 

l. Fisterra 
2. Bergantiños 
2. A Coruña 
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6. Ferrol 
7. Ortigueira 
8. Santiago 
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13. Arousa Norte 
14. Arousa-Salnes 
15. Pontevedra 
16. Redondeta 
17. Vigo 
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19. O Condado 
20. Deza 
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37. Celan ova 42. O Bolo 
38 . ALimia 43 . Monterrei 
39. Lirnia Baixa 
40. Trives 
41 . Valdeorras · 

Mapa 2: Galicia. Vitalidade demográfica por comarcas 1960-1970. Elaboración propia. 
Datos dos censos de poboación de 1960 e 1970. 
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Mapa 3: Galicia. Vitalidade demográfica por comarcas 1970-1981. Elaboración propia. 
Datos dos censos de poboación de 1970 e 1981. 
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Mapa 4: Galicia. Vitalidade demográfica por comarcas 1981-1986. Elaboración propia. 
Datos do censo de poboación de 1981 e do Padrón de habitantes de 1986. 
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Mapa 5: Galicia. Vitalidade demográfica por comarcas 1986-1991. Elaboración propia. 
Datos do padrón de habitantes de 1986 e do censo de poboación de 1991. 
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Mapa 6: As subrexións e provincias galegas. Elaboración propia a partir de Precedo 
(1987). 

118 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Carlos Ferrás Sexto 

Mapa 7: Galicia. Emprego no sector industrial por comarcas en 1981. Elaboración pro
pia. Datos do Censo de Poboación de 1981 . 
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Mapa 8: Galicia. Emprego no sector industrial por comarcas en 1991. Elaboración pro
pia. Datos do Censo de Poboación de 1991. 
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Resumo 

MOVEMENTOS MIGRA
TORIOS, CAMBIO 
SOCIOECONÓMICO E 
DESENVOLVEMENTO 
REXIONAL EN GALICIA 
(1970-1990) 

Carlos F errás Sexto 

No período 1970-1990 a sociedade galega, igual ca 
outras coma ela localizadas na periferia atlántica euro
pea, non permaneceu inmóbil e cambiou substancial
mente. Movementos migratoiros de retorno e paraliza
ción da emigración, modernización dos sectores 
productivos, pulo do desenvolvemento endóxeno, 
novas formas de urbanización, etc., tiveron lugar neses 
anos. Neste artigo inténtase evidenciar como os cam
bios socioeconómicos e demográficos incidiron sobre 
o desenvolvemento rexional e o papel desempeñado 
pola presencia ou ausencia de políticas de planificación 

territorial. Dos resultados da análise realizada despréndese que no período 1970-90 houbo 
en Galicia tendencias cara a un desenvolvemento territorialmente máis equilibrado debi
do a un cambio de sentido dos movementos migratorios internos e externos e a unha 
diversificación e modernización da súa composición socioeconómica. 

Palabras clave: planificación territorial, movementos migratorios, desenvolvemento 
rexional, Galicia. 

Resumen 

MOVIMIENTOS MIGRA
TORIOS, CAMBIO 
SOCIOECONÓMICO Y 
DESARROLLO REGIO
NAL EN GALICIA (1970-
1 '990) 

En el período 1970-1990 fa sociedad gallega, al igual 
que otras como ella localizadas en la periferia atlántica 
europea, no permaneció inmóvil y cambió substancial
mente. Movimientos migratoiros de retorno y paraliza
ción de la emigración, modernización de los sectores 
productivos, impulso del desarrollo endógeno, nuevas 
formas de urbanización, etc., se dejaron sentir en esos 
años. En este artículo se intenta evidenciar cómo los 
cambios socioeconómicos y demográficos incidieron 

Carlos Ferrás Sexto sobre el desarrollo regional y el papel desempeñado 
por la presencia o ausencia de políticas de planificación 

territorial. De los resultados del análisis realizado se desprende que en el período 1970-
90 hubo en Galicia tendencias hacia un desarrollo territorialmente más equilibrado debi
do a un cambio de sentido de los movimientos migratorios internos y externos y a una 
diversificación y modernización de su composición socioeconómica. 

Palabras clave: planificación territorial, movimientos migratorios, desarrollo regional, 
Galicia. 
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Résumé 

MOUVEMENTS MIGRA
TOIRES, CHANGEMENT 
SOCJO-ÉCONOMJQUE 
ET DÉVELOPPEMENT 
RÉGJONAL EN GALICE 
(1970-1990) 

Carlos F errás Sexto 

Carlos Ferrás Sexto 

Pendant la période 1970-1990, la société galicienne, de 
meme que les autres sociétés qui tout comme elle sont 
localisées dans la périphérie atlantique européenne, n'est 
pas restée immobile et a profondément changé. Des 
mouvements rnigratoires de retour et la paralysation de 
l'érnigration, la modernisation des secteurs productifs, la 
poussée du développement endogene, de nouvelles 
fac;ons d'aménagement sont tous des phénomenes qui 
ont eu lieu au cours de ces années. Dans cet article, nous 
essayons de souligner la fac;on dont les changements 
socio-économiques et démographiques ont incidé sur le 
développement régional, ainsi que le r6le joué par la pré

sence ou l'absence de politique de planification d'aménagement territorial. Des résultats de 
l'analyse réalisée se détache que, pendant la période 1970-90, il y a eu, en Galice, des ten
dances s'acherninant vers un développement territorial plus équilibré, entrainé par un chan
gement de sens des mouvements rnigratoires internes et externes et par une diversification 
et une modernisation de leur composition socio-éconornique. 

Mots cié: planification de l'aménagement territoriale, mouvements migratoires, dévelop
pement régional, Galice. 

Abstract 

MIGRATORY MOVE
MENTS, SOCJO-ECONO
MICS CHANCE AND 
REGIONAL DEVELOP
MENT IN GALICIA ( 1970-
1990) 

Carlos F errás Sexto 

In the 1970-1990 period, Galician society, much the 
same as its counterparts located on the European 
Atlantic periphery, did not remain motionless and 
changed substantially. Returning migratory move
ments and the stagnation of emigration, modernization 
of the productive sectors, a boom in endogenous deve
lopment, new forms of urban development, etc, were 
felt during those years . This article attempts to 
demonstrate how the socioeconornic and demographic 
changes influenced regional development and the role 
played by the presence or absence of territorial plan

ning policies. From the results of the analysis that was carried out, it can be gathered that, 
during the 1970-1990 period, there were tendencies towards a more balanced territorial 
development in Galicia due to a change of direction in interna! and externa! migratory 
movements anda diversification and modernization of its socioeconomic make-up. 

Key words: territorial planning, migratory movements, regional development, Galicia. 
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O colectivo español que actual
mente reside en Francia é o 
resultado dos fluxos de man de 
obra que a partir dos anos 60 se 
dirixiron dende a Península cara 
ó exterior na procura de mella
res condicións de vida. O perfil 
humano e laboral dos compo
ñentes dese segmento inmigran
te queda configurado como o 
dun "hóspede" que deixa o seu 
lugar de orixe e se encamiña 
cara a un novo destino para esta
blecerse nel -polo regular tem

poralmente- e alí traballar, incorporándose ás áreas productivas máis 
deficitarias en man de obra. O suxeito tipo adoita ser unha persoa, case 
sempre de extracción campesiña, que desenvolverá as súas tarefas prin
cipalmente nos sectores secundario ou terciario e, en menor medida, na 
agricultura (Parra, 1981, 34-35). 

O asentamento estable <leste grupo no espacio de acollida ó longo dos 
últimos 35 anos obedece, en boa medida, ós cambios cualitativos que 
experimentan as políticas migratorias dos países emisores e receptores. 
As peculiaridades das distintas actuacións institucionais que se empren
den nas esferas educativa, social e cultural permítennos distinguir catro 
grandes etapas na historia da emigración española a Francia dende 1960 
ata 1995. 

PRIMEIRA ETAPA 
(1960-1969) 

Inscrita no primeiro ciclo da emigración conti
nental, a primeira etapa da emigración españo
la a Francia abrangue de 1960 a 1969, interva-
lo temporal no que esta ocupa o primeiro pasto 
no cómputo global da poboación estranxeira 

ingresada (Beaurin, 1991, 100). No seu decurso, as autoridades do país 
de destino, respondendo de forma mimética ás expectativas económicas 
dos inmigrantes, realizaron unha lectura do problema exclusivamente en 
termos de producción, eludindo as implicacións educativas, culturais e 
sociais que levaba consigo. A administración gala arbitra fórmulas 
mediante as cales establece un control das entradas co fin de frea-lo fluxo 
masivo de emigrantes, xa que a necesidade de man de obra dos primeiros 
momentos axiña se dá por cuberta. Boa proba <leste feito témola no 
seguinte indicador: de 1954 a 1968 os españois inscritos en Francia pasan 
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de 288.923 a 607.184, o que supón un incremento relativo do 210,15% 
en menos dunha década (INSEE, 1990, 16). 

Entrementres, sen embargo, España segue mantendo e afianzando a 
estratexia de corrixi-los desaxustes do seu mercado de traballo mediante 
a colocación da man de obra teoricamente "excedente" fóra do país. 

O colectivo galego, como o do conxunto peninsular, muda por entón 
o seu secular destino transoceánico polo europeo 1, reorientándose cara 
ós países centrais do propio continente. Aínda que Francia non sexa un 
dos seus enclaves preferentes de asentamento, atendendo á magnitude 
global dos ingresos de efectivos españois, si é digno de ser tomado en 
consideración, principalmente no alborexar dos anos 60. O declive do 
éxodo a partir dos 70 fará que mingüe de maneira moi sensible a súa 
importancia. 

A participación provincial e comarcal nesta corrente translativa cara a 
Europa é ben dispar: a provincia de Ourense ocupa un lugar sobranceiro 
ó longo de todo o ciclo, a provincia da Coruña rexistra unha discreta 
segunda posición, e Pontevedra e Lugo sitúanse nos últimos postos. De 
tódolos xeitos, por <liante das provincias galegas figuran as andaluzas e 
as levantinas, cunha tradición migratoria intracontinental máis antiga e 
consolidada (Alonso Antolín, 1983, 29). 

SEGUNDA ETAPA 
(1970-1979) 

A principios dos anos 70 constátase en Espa
ña o primeiro cambio na política migratoria, 
que atopa plasmación formal na aprobación 
da Lei de Emigración do 21 de xullo de 1971. 
Esta lei terá como obxectivo prioritario pro

piciar unha acción de tipo asistencial, ampliando o labor protector do 
Estado sobre os emigrantes en materia de dereitos civís, políticos, edu
cativos, etc. O Instituto Español de Emigración (IEE) asume as compe
tencias e dá cobertura ás necesidades de carácter formativo, profesional 
e de axuda. Nesta norma xurídica de rango superior pódense aprecia-las 
primeiras propostas de creación de centros e asociacións, por iniciativa 
e baixo a tutela do Estado, co fin de favorece-la articulación e a convi
vencia comunitaria dos españois no exterior. Aínda sendo conscientes 
dos itinerarios paralelos, cando non diverxentes, que con relativa fre
cuencia seguen o espírito das leis e a súa aplicación práctica, pois adoi
to unha cousa é o que se pretende facer e outra ben distinta o que en rea-

l. Véxase Juana, J. de e Fernández, M. A., 1990, pp. 58-60; Hernández Borge, J., 1990, 
pp. 58 e ss.; Sixirei Paredes, C., 1988, pp. 134 e ss.; Bertrand, J. R., 1992, pp. 37 e ss.; 
Taboada Leonetti, l., 1986, p. 20. 

124 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Esther Olveira e Vicente Peña 

lidade se fai, cómpre recoñece-la relevancia <leste xiro normativo no 
tocante ó ámbito social para implementar e vehicular futuras demandas 
do colectivo español no exterior. 

Pola súa banda, o gobemo francés, dentro das coordenadas dunha liña 
análoga e complementaria de asistencia ós emigrantes, no ano 1973 dis
pón que as bolsas nacionais para cursa-la ensinanza secundaria poderán 
ser concedidas ós estranxeiros igual cós franceses. 

Tamén por parte francesa se reforza o control dos inmigrantes e se 
intensifica o desenvolvemento das políticas migratorias (Le Point Sur, 
1991, 5). No ano 1974 o executivo galo decide suspende-las entradas de 
traballadores estranxeiros permanentes e das súas familias. Correlativa
mente, van collendo corpo novas medidas de regulación do ingreso dos 
efectivos humanos doutros países ante a sinatura de convenios bilaterais, 
o establecemento de comisións mixtas, a loita contra a emigración clan
destina e o reagrupamento familiar (Prencipe, 1994, 27-42). 

No ano 1975 prodúcese un cambio de orientación importante na polí
tica educativa e social migratoria do país veciño, ó permitirse a ensinan
za durante tres horas da lingua de orixe dentro da terceira parte do tempo 
académico, prevéndose asemade a subscrición de acordos bilaterais cos 
países de orixe dos emigrantes para o envío de profesorado nativo, o que 
representará un avance moi notable para a integración das segundas xera
cións nas dúas culturas. Por outra banda, arredor das mesmas datas pro
séguese tamén a reagrupación familiar suspendida anteriormente (Prenci
pe, 1994, 27-42). Os resultados desta reagrupación en cifras aparecen 
reflectidos na figura 1. 

O reencontro das familias escindidas poderase levar a cabo mediante 
dous procedementos: a introducción e a regulación de residencia. No pri
meiro caso, a familia tiña que agardar no país de orixe a que a Oficina 
Nacional de Inmigración (ONI) dese a súa autorización para establecerse 
en Francia. No segundo suposto, as familias tiñan que legaliza-la súa 
situación unha vez que ingresaban no país de destino. De tódolos xeitos, 
a emigración familiar non é recoñecida nun sentido amplo ata 1976 e o 
dereito á reagrupación aínda volverá a sufrir recortes tres anos máis tarde. 
Desta vez, partindo dunha análise e interpretación asépticas que funda
mentan a prohibición, invocan argumentos de diversa índole (políticos, 
económicos, sociais), ó tempo que fixan requisitos como a xustificación 
de recursos estables e suficientes para atende-las necesidades da familia 
e a disposición de vivenda idónea por parte das persoas que desexen par
ticipar na operación (Taffin, 1991, 91-95). 

O grao de integración destas familias dependerá da interrelación que 
se alcance entre o espacio familiar, o escolar e o social, coa colaboración 
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de tódolos membros da comunidade educativa, baixo a cobertura e os 
estímulos das políticas públicas que se emprendan. 

F'onte: ~ab<>rac:íón propia a partir dos <latos <lo ln.6tiM NaticmiJ ~ f& St&tisque-~ ®t Etud$$ 
É1:onom.lt¡ues (INSEE. 1990} 

Nesta segunda etapa, Francia procede á elaboración de distintos pro
gramas en favor dos cidadáns estranxeiros. Entre eles cómpre salientar 
iniciativas como a da apertura dunha Oficina Nacional para a Promoción 
dos Emigrantes e a construcción de vivendas coa achega do 1 % da masa 
salarial (Parra, 1981, 23). Dende o ámbito educativo cabe destaca-la 
actuación que se emprende ante a chegada dun gran fluxo migratorio de 
poboación en idade escolar, adoptándose medidas específicas orientadas 
á cobertura das súas necesidades (Couso, 1982, 137-138). Así, créanse as 
clases de iniciación multinacional dun e dous cursos, as clases de recu
peración de <lúas a oito horas por semana en primaria e as clases de adap
tación dun ano para os rapaces de 12 a 16 anos. No nivel secundario esta
blécense cursos de mantemento de <lúas horas semanais. 

Zirotti e Novi (citados por Perotti, 1989, 30) realizaron dous estudios 
en 1979 nos que trataban de determina-la influencia do sistema de ava
liación, selección e orientación educativa sobre o fracaso escolar dos 
fillos dos emigrantes. Nomearon un grupo de control integrado por alum
nos pertencentes ás clases populares (fillos de franceses) e outro grupo 
experimental de mozos emigrantes. Os resultados da investigación efec
tuada tenden a confirmar que a inserción dos fillos de emigrantes no uni-
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verso escolar galo non depende só de factores derivados da súa condición 
migratoria e, polo tanto, do seu perfil diferencial en canto estranxeiros 
culturalmente distintos, senón que tamén depende das actitudes e dos 
comportamentos que adoptan as institucións respecto a eles. Nesta liña 
constátase que a lóxica interna do sistema escolar foi interiorizada polo 
profesorado, ata tal punto que impón unha concepción igualitaria che
gando a neutraliza-las diferencias sociais e culturais no desenvolvemen
to da escolaridade (Milza, 1985, 14). 

O remate do franquismo e o abrente da restauración da democracia en 
España favorecen que xa no ano 1977 se elabore un censo da poboación 
residente no exterior, tarefa continuada en anos posteriores e que, na 
actualidade, se segue levando a cabo desde os Consulados. Aínda que o 
volume do censo é moi amplo, dezaoito anos despois de poñer en marcha 
esta iniciativa, son numerosos os emigrantes que non están rexistrados. 

O proceso democratizador aberto afecta tamén ó IEE, patentizándose, 
entre outros feitos, na elección por sufraxio dos representantes dos ausen
tes como vehiculadores das denuncias e demandas colectivas ó gobemo 
español. 

Paralelamente, acométense diversas accións de relevo como a crea
ción das Xuntas Consulares de Emigración, formadas por delegados de 
asociacións españolas e centros especiais co obxecto de favorece-la 
democratización real dos organismos oficiais a escala interna; o desen
vol vemento por parte dos países receptores de campañas de mentaliza
ción a prol do recoñecemento dos dereitos sociais e económicos dos emi
grantes; a promulgación dunha política educativa dirixida a afronta-las 
necesidades e os problemas dos emigrantes e dos seus fillos, ou a plani
ficación dunha política de retomo. 

Estes cambios tamén afectarán á reestructuración orgánica e funcional 
do IEE co fin de potenciar e operativiza-los obxectivos da nova política 
migratoria do Estado democrático. Nesta liña concédeselle ó Instituto 
carácter de organismo con personalidade xurídica para concentra-la 
maior parte das funcións e competencias do Estado en materia migrato
ria nunha soa institución, ó tempo que se dota dos medios necesarios para 
posibilitar unha acción máis áxil e efectiva en defensa dos dereitos e inte
reses dos emigrantes. Esta situación propicia unha política de diálogo 
entre o IEE e os países que con tan cun gran número de cidadáns españois. 
Ademais, foméntase a participación das asociacións e elabóranse progra
mas educativos e culturais a prol dos emigrantes e dos seus fillos. 

No ano 1979 constitúese unha "Comisión mixta" integrada por orga
nizacións nacionais de asociacións de pais de familia emigrantes en Euro
pa e polo IEE, que ten como finalidade estudia-los problemas educativos 
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da emigración española non só en Francia, senón tamén en tódolos paí
ses europeos. 

Pola súa parte, a administración gala acelera os trámites legais para 
evitar que os emigrantes temporais atopen canles que Hes permitan regu
la-la súa situación e establecerse de forma permanente no seu territorio, 
intentando impedir así que unha man de obra "de paso" e allea se estabi
lice e penetre no corpo social do país. 

TERCEIRA ETAPA 
(1980-1989) 

A terceira etapa abrangue íntegramente a déca
da dos oitenta. No tocante ó país receptor 
caracterízase por un cambio de perspectiva que 
se condensa no lema: "todos xuntos, vivir xun
tos coas nosas diferencias"2, conxugando unha 

política de control cada vez máis rigorosa nas fronteiras para evita-las fil
tracións de emigrantes clandestinos cunha campaña de regularización que 
afecta a tódolos chegados antes dos anos 80. 

Desde a apertura desta etapa, a actitude mantida polo gobemo francés 
cos emigrantes é a de consideralos non só como traballadores, senón 
tamén como persoas cunha cultura e identidade de seu. En consonancia 
con esta nova perspectiva favorécese o exercicio e desenvolvemento dos 
dereitos recoñecidos ás xentes foráneas residentes en territorio francés, 
trabállase nunhas liñas de política global que tratan de coordina-las diver
sas actuacións en materia migratoria, subscríbense programas de coope
ración e adóptanse acordos cos países implicados. Un exemplo de actua
ción poden se-las políticas de retomo baseadas na promoción do ensino 
da lingua e da cultura nacionais do espacio de reinserción. 

Na actualidade, os emigrantes españois en Francia alcanzaron un certo 
grao de integración que, nembargantes, en non poucos casos, non deixa de 
ser máis que un espellismo. O colectivo emigrante busca a integración a 
través do acceso a diversos ámbitos como o social (adquisición de viven
das para as súas familias) ou o cultural (escolarización dos seus fillos e 
inserción na vida comunitaria, promovendo a aparición de canles de 
expresión das diferentes identidades colectivas). Os cidadáns franceses 
seguen a desempeña-los traballos máis valorados na escala social e, polo 
tanto, máis prestixiosos e mellor retribuídos, mentres que os estranxeiros 
sitúanse no polo oposto. O crecemento vexetativo da poboación emigran
te segue a ser superior ó da autóctona. As reestructuracións do mercado 
laboral repercuten sempre de xeito máis directo e negativo na man de obra 

2. "Taus ensemble, vivre ensemble avec nos différences". 
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estranxeira, podéndose prescindir dela sen dificultade en -casos conflicti
vos. Nesta tesitura, a condición de inmigrante continúa presentando abun
dantes e inequívocos matices de discriminación e marxinalidade. 

A comunidade española no país veciño foi minguando considerable
mente o seu volume, nuns casos polo peche da fronteira francesa a 
novos ingresos, noutros polos retornos ó longo desta década e, aínda, 
polo feíto de que os fillos de emigrantes nados en Francia que levan 
residindo no país máis de cinco anos teñen dereito á nacionalidade fran
cesa ó cumpri-los 18, pasando a engrosa-lo segmento dos autóctonos 
(Taboada Leonetti, 1986, 22-23). 

A política migratoria española dirixida a favorece-la integración dos 
colectivos máis novos céntrase na difusión cultural e non contempla, sen 
embargo, a vantaxe que suporía o gozo da dobre nacionalidade. 

Se intentamos analiza-lo que sucedeu en España dende os anos 80 ata 
agora, cómpre reparar xa de entrada en que o fenómeno migratorio segue 
a estar regulado pola Leí 3311971, do 21 de xullo. O carácter relativa
mente flexible desta leí permitiu a súa adaptación a distintos momentos e 
situacións, freando a elaboración dun novo marco lexislativo máis axei
tado ás esixencias actuais. 

As actuacións políticas tratan de dotar ós emigrantes de todo o nece
sario para que non desaparezan os vínculos xurídicos e culturais que os 
ligan co país de orixe. Para iso é imprescindible adoptar medidas que 
impidan a ruptura da unidade familiar, favorecendo a reagrupación e 
garantindo os dereitos civís e políticos fundamentais a través de servicios 
comunitarios que aseguren a igualdade de oportunidades en educación e 
de acceso a tódolos niveis do sistema educativo. 

As clases de lingua e cultura españolas están integradas nunha 
estructura superior denominada "Agrupación de Lingua e Cultura Espa
ñolas", que ten por finalidade afianza-la coordinación pedagóxica eren
dibiliza-los recursos humanos e materiais que se lle asignen, prestándo
lle-la debida atención a tódolos alumnos e niveis do ámbito territorial 
que lle corresponde. As devanditas clases son espacios de formación 
promovidos e supervisados polo Ministerio de · Educación español que 
atenden, en réxime de clases complementarias, ós alumnos que non 
poden accederá ensinanza da lingua e cultura españolas no sistema edu
cativo en que están escolarizados. Deste modo, o programa de lingua e 
cultura españolas desenvólvese nunhas condicións ambientais máis 
"acordes" coa realidade do país onde se produce a dita ensinanza: a lin
gua do medio, os métodos de ensino onde os alumnos seguen os seus 
estudios regulados, a procedencia lingüística familiar e a dispersión do 
alumnado (Ministerio de Asuntos Sociales, 1994, 155-163). Esta medi-
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da favorece o interculturalismo e a integración dos nenos españois no 
medio escolar e social do país de residencia, ó tempo que salvagarda a 
súa identidade étnica respectando e mantendo a lingua e cultura de orixe 
como medio de desenvolvemento da súa personalidade, que se ve enri
quecida cos referentes do país onde radican. 

Nos anos 1981 e 1982 o tema do retomo alcanza as súas máximas 
cotas de audiencia e de sensibilización. Para resolve-lo problema do 
regreso dos fillos dos emigrantes, a política educativa que se dirixe ás 
xentes que viven no exterior pon a clave do retorno nas clases comple
mentarias de lingua e cultura españolas, como paso previo dunha ulterior 
integración <lestes mozos na sociedade de orixe. Así se explica que ini
ciativas desta índole teñan nun primeiro momento un elevado grao de 
aceptación, aínda que axiña se constata que as posibilidades <leste colec
tivo de volver ó país de orixe son cada vez máis escasas, principalmente 
polas dificultades de inserción dos adultos retomados no mercado labo
ral e dos seus fillos no sistema educativo de acollida. 

Correlativamente apréciase unha diminución de asistencia ás clases 
complementarias, que ob_edece a tres razóns fundamentais: en primeiro 
lugar, os mozos comezan a cuestiona-la súa "utilidade" a longo prazo, xa 
que a curto están convencidos de que supón renunciar a outras oportuni
dades e experiencias educativas, culturais, sociais e de lecer. En segundo 
lugar, os país amósanse escépticos respecto da calidade do ensino impar
tido ós seus fillos. E, por último, o MEC tende a non incrementa-las súas 
ofertas educativas. A constatación desta realidade orixinou que a partir do 
ano 1984 as autoridades políticas españolas reaccionasen reducindo sen
siblemente o número de clases. 

Se ben é verdade que a poboación global española experimentou un 
acusado e súbito decrecemento ó redor <lestes anos (1981-1984 ), non é 
menos certo que o censo escolar de emigrantes españois máis numeroso 
dos países europeos ségueo tendo o estado francés. Neste caso cabe sina
lar, respecto á poboación escolar de orixe española integrada no sistema do 
país de acollida, que de cada catro alumnos matriculados no país de emi
gración un cursa estudios en primaria ou secundaria nas clases de lingua e 
cultura españolas (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, 77). 

Os datos estatísticos manexados reflicten que no ano 1985 había 456 
clases de lingua e cultura españolas, mentres que dez anos máis tarde só 
quedan cinco agrupacións con 368 clases en todo o territorio francés 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985)3. A mingua de 88 cla-

3. Os datos de 1995 obtivémolos nunha entrevista realizada en París o 5 de xaneiro de 1995 
a Dona María Dolores Pérez, directora das agrupacións de unidades complementarias. 
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ses cobra significado polo que supón de privación de ensino español a 
mozos e mozas desta orixe. Unha variable a ter en conta tamén é a dis
tancia que os alumnos han de percorrer para asistir ás clases, que se ve 
incrementada pola reducción das mesmas. Por outra banda, se reparamos 
en que este ensino se imparte polas tardes, a partir das 17 .00 horas 
-momento en que os rapaces dos primeiros ciclos de primaria rematan as 
clases pero os dos demais ciclos aínda non-, atoparémortos cun novo fac
tor que incide tamén de mane ira negativa na concorrencia do alumnado a 
este tipo de actividades educativas de carácter non formal. O desenvol
vemento destas actividades fóra do horario académico supón para os 
tillos dos emigrantes unha ampliación da xomada lectiva respecto á que 
comparten cos demais rapaces da súa idade. Como é obvio esta situación 
provoca nos estudiantes unha sobrecarga de traballo causada pola amplia
ción da súa xomada lectiva. A non correspondencia dos contidos impar
tidos (extraídos e adaptados do currículum educativo xeral) coa realida
de concreta da emigración no ámbito cultural leva a que ás veces a lingua 
ensinada (o castelán) poida ser para o tillo do emigrante unha lingua 
estranxeira, posto que o idioma que se oe e se fala no seu fogar (galego, 
catalán, éuscaro) non coincide, en moitos casos, co oficialmente común a 
todo o territorio nacional. 

A problemática anterior fai que as demandas do colectivo español 
residente en Francia se dirixan cara á integración no sistema educativo 
francés da ensinanza da lingua e cultura españolas, reclamando a sinatu
ra de convenios e acordos intemacionais que favorezan a promulgación 
dunha normativa que regule o tema4. A adopción de compromisos nesta 
liña vese favorecida e posibilitada a partir do ano 1985 por mor da incor
poración de España á Comunidade Europea, feito que fundamentalmente 
facilita, así mesmo, a entrada de españois en Francia para establecerse 
neste país. 

Cómpre destacar que as reivindicacións formuladas en materia educa
tiva e cultural polos españois radicados en Francia non responden a unha 
formación pensada para o regreso, senón para manter e preservar unha 
bagaxe cultural entendida dende o dereito á diversidade. Como única 
garantía para conserva-la identidade propia pénsase que é imprescindible 
salvagarda-los valores culturais que teñen de seu e afianza-los vínculos 
co país de orixe. 

4. Tivemos coñecemento das ditas demandas a través dunha entrevista mantida co presi
dente da Federación de Asociacións e Centros de españois emigrantes en Francia (FACE
EF), don Fernando Ruíz, o 16 de xaneiro de 1995. 
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Ó noso entender, nesta tesitura ha de procurarse evita-la ruptura entre 
as <lúas culturas, xa que esta pode dar como resultado o desarraigamento 
e a formación dunha personalidade dual, ou mesmo aínda conflictiva. A 
necesidade de referencias culturais e territoriais nidias nos adolescentes 
increméntase no caso dos que viven nunha situación de emigración e 
máis cando está implicada a súa opción de irse ou quedar. Non recoñe
cerse nalgúns valores, usos, costumes ou claves da cultura francesa, 
supón o recoñecemento noutro código, sendo que para un desenvolve
mento óptimo da personalidade do individuo é conveniente poder inte
gra-los referentes de ámbalas culturas. Que este proceso se leve a cabo de 
forma axeitada depende, en boa medida, da valoración que no país de 
acollida se faga da cultura do país de orixe. 

A promoción educativa, cultural, social e política no exterior é a 
resultante dun Estado de Benestar Social que favorece unhas mellares 
condicións de vida do cidadán español independentemente da súa resi
dencia territorial. Isto ha de levar consigo a protección das familias emi
gradas e dos seus descendentes fronte a calquera tipo de marxinación ou 
de actitude xenófoba, promovendo unha cultura da solidariedade e do 
respecto profundo e activo. Debemos matizar que cando aludimos ó 
Estado Español como institución non pretendemos eludi-las irrenuncia
bles competencias das Comunidades Autónomas como promotoras da 
transmisión da lingua e da cultura propias. No caso galego resulta indis
cutible a necesidade dunha acción diferencial intensa, sostida e diversi
ficada a prol dos emigrantes ou, se se prefire, dos residentes no exterior, 
pola importancia numérica <leste colectivo en termos absolutos e relati
vos e pola idiosincrasia do propio país, por non aducir outros factores 
tamén relevantes. 

CUARTA ETAPA 
(1990-1995) 

O último lustro, curto pero significativo espa
cio de tempo polos profundos cambios opera
dos no deseño da nova Europa, configura a 
cuarta etapa que cómpre discernir na nosa 
análise. A Unión Europea vaise consolidando 

-non sen atrancos, "ralentizacións" e "zozobra"-, o mercado de traballo 
común abre as portas a tódolos países membros, téntase chegar a un acor
do monetario, os intercambios educativos e culturais multiplícanse e 
refórzanse, e como corolario de todas estas mudanzas vai quedando xuri
dicamente desfasado e baleiro de contido o "concepto de emigrante espa
ñol en Francia" para dar paso ó de "español residente no exterior", cunhas 
connotacións ben distintas ó anterior que deberan transcende-lo plano 
estrictamente nominal. 
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Hoxe en día, referirse ó colectivo español en Francia supón aludir en 
termos absolutos a unha poboación de 216.047 persoas censadas como 
emigrantes, das que o 88,00% naceu en España e o 12,00% en Francia 
(lnstitut National de la Statistique et des Études Économiques, 1992, 47). 

Figura 2: Lugar de nacemento da poboación española en Francia 

Nados en España 
88,0% 

Nados en Francia 
12,0% 

Fonte: elaboración propia a partir dos datlls do ln.stitut Nat/ona/ de la Stat/s~ et des Étudis Économlques (INSEE, 
1990) 

Este último dato require un breve comentario. Como se pode apreciar, 
preto de 26.000 persoas aínda que naceron en Francia conservaron a 
nacionalidade de seus pais, non pertencendo pois a ese grupo que por 
razóns conxunturais se acolleu ós artigas 44 e 45 do Código Civil francés 
que lles recoñece a nacionalidade francesa como primeiro paso para unha 
verdadeira integración no país. Por outra banda, a adopción da nacionali
dade francesa non implica a ruptura do nacionalizado coa Comunidade 
Autónoma de orixe, dado que a ligazón con esta se mantén a través das 
viaxes periódicas de lecer ós diversos lugares do territorio español, as rela
cións epistolares cos parentes, a permanencia da casa patrucial, a intema
lización da cultura autóctona (Beaurin, 1991, 193), etc. 

A presencia destas novas xeracións, froito da emigración familiar, na 
escala e en tódolos espacios públicos, evidenciou a incapacidade das ins
titucións responsables dos dereitos civís dos países de acollida (xustiza, 
educación, vivenda, cultura, comunicación, saúde) de supera-lo etnocen
trismo cultural e afronta-las transformacións sociais implícitas nestas 
xeracións que parten de novas realidades (Prencipe, 1994, 33). De feito, 
as segundas ou terceiras xeracións de emigrantes non posúen as mesmas 
referencias institucionais que os seus ascendentes, pois non precisan dos 
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mesmos trámites burocráticos, xa que teñen garantidos unha serie de 
dereitos pola súa permanencia no país. Nembargantes, conservan vivos 
moitos dos sinais culturais do país de orixe. 

O ano 1994 foi elixido pola ONU como Ano Internacional da Fami
lia. A Declaración Universal de Dereitos de 1948 no seu artigo 16 decla
ra que "a familia é o elemento natural e fundamental da sociedade e ten 
dereito á protección da sociedade e do Estado". Perante esta proclama 
cabe preguntarse polas razóns ás que obedece o conflicto xerado polo 
reagrupamento familiar dos emigrantes ó longo <lestes dez últimos anos. 
A pregunta resulta tanto máis pertinente cando na Convención dos Derei
tos do Neno se recoñece a reagrupación familiar como un dereito, asu
mido e ratificado polos países asinantes. 

Hoxe as demandas en materia educativa <leste colectivo mozo seguen 
a se-las mesmas que uns anos atrás. Solícitanse da administración espa
ñola clases integradas no sistema educativo do país de acollida, orienta
das cara á integración e non preparatorias para o regresos. 

5. Así se pon de manifesto nos datos obtidos a partir dun cuestionario aplicado por nós en 
decembro de 1994 e xaneiro de 1995 en París a nenos e mozos de 10 a 20 anos. 
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Resumo 

POLÍTICAS MIGRATO
RIAS E ACCIÓNS INSTI
TUCIONAIS A PROL 
DOS ESPAÑOIS EN 
FRANCIA EN MATERIA 
EDUCATIVA, SOCIAL E 
CULTURAL (1960-1995) 

Esther Olveira Olveira 
Vicente Peña Saavedra 

Este artigo está estructurado en catro partes en que se 
describe e analiza o fenómeno migratorio español en 
Francia dende as perspectivas política, social e educati
va, principalmente. As directrices políticas repercuten 
no ámbito social en temas específicos como a reagrupa
ción familiar, a vivenda, a creación de servicios comu
nitarios etc., e no ámbito educativo nunha oferta docen
te reducida por parte do país galo que se concreta en 
actividades específicas integradas na xornada ordinaria 
de ensino, e por parte das autoridades españolas en cla
ses complementarias de lingua e cultura hispánica. 

Palabras clave: políticas migratorias, acción educati
va española no exterior, reagrupación familiar. 

Resumen 

POLÍTICAS MIGRATO
RIAS Y ACCIONES INS
TITUCIONALES A 
FAVOR DELOS 
ESPAÑOLES EN FRAN
CIA EN MATERIA EDU
CATIVA, SOCIAL Y CUL
TURAL (1960-1995) 

Esther Olveira Olveira 
Vicente Peña Saavedra 

Este artículo aparece estructurado en cuatro partes en 
las que se describe y analiza el fenómeno migratorio 
español en Francia desde las perspectivas política, 
social y educativa, principalmente. Las directrices 
políticas repercuten en el ámbito social en temas espe
cíficos como la reagrupación familiar, la vivienda, la 
creación de servicios comunitarios, etc., y en el ámbi
to educativo en una oferta docente reducida por parte 
del país galo que se concreta en actividades específicas 
integradas en la jornada ordinaria de enseñanza, y por 
parte de las autoridades españolas en clases comple
mentarias de lengua y cultura hispánica. 

Palabras clave: políticas migratorias, acción educati
va española en el exterior, reagrupación familiar. 

Résumé 

POLITIQUES MIGRATOI
RES ET ACTIONS INSTI
TUTIONNELLES A U 
BÉNÉFICE DES ESPAG
NOLS EN FRANCE DANS 
LE DOMAINE ÉDUCA
TIF, SOCIAL ET CULTU
REL (1960-1995) 

Esther Olveira Olveira 
Vicente Peña Saavedra 

Cet article est structuré en quatre parties au long des
quelles est décrit et analysé le phénomene migratoire 
espagnol en France, du point de vue des perspectives 
politique, sociale et éducative, fondamentalement. Les 
directrices politiques se répercutent, en ce qui concer
ne le domaine social, en themes spécifiques comme le 
regroupement familia!, l'habitation, la création de ser
vices communautaires, etc.; et, en ce qui concerne le 
domaine éducatif, en une offre réduite, dans le domai
ne l'enseignement, de la part du pays gaulois, qui s'est 
concrétisée par des activités spécifiques intégrées dans 
lajournée ordinaire d'enseignement, et, de la part des 
autorités espagnoles, par des cours complémentaires 
de langue et culture hispanique. 

Mots cié: poli tiques migratoires, activité éducative espagnole a I' étranger, regroupement 
familia!. 
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The article is structured in four parts, in which the Spa
nish migratory phenomenon in France is described and 
analized from political, social and educational pers
pectives, in the main. Political guidelines have reper
cussions on a social scale in specific areas such as 
family regrouping, housing, the creation of community 
services, etc, and on an educational scale in a limited 
teaching offer on the part of the Gallic country - cen
tred on specific activities integrated into the ordinary 
teaching day -, and on the part of the Spanish authori
ties, in complementary classes on Hispanic language 
and culture. 
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O USO DE FONTES 
PERSOAIS PARA O 
ESTUDIO DA EMI
GRACIÓN GALEGA A 
AMÉRICA (1830-1930): 
ESTADO PRESENTE E 
PERSPECTIVAS 

Alejandro Vázquez González 

A explotación sistemática dos 
grandes agregados das migra
cións publicados nas estatísticas 
nacionais limitan os froitos do 
estudio macro ó período para o 
que existen datos e ás clasifica
cións por características persoais 
e xeográficas nelas contidas. 
Este marco documental, no caso 
español, non sempre resulta o 
máis apropiado para analizar 
variables rexionais, unhas veces 
por inexistencia dos datos requi

ridos, e o que tamén é grave, pola interrupción e cambios nas clasifica
cións que impiden ou dificultan, respectivamente, avalia-las fluctuacións 
a través de series homoxéneas e completas. 

O coñecemento da emigración española a América require do estudio 
das súas importantes diferencias rexionais para alcanzar un satisfactorio 
nivel de explicación, e as estatísticas contribúen en certos niveis explica
tivos, para os períodos dos que hai datos dispoñibles, claro está. Dous 
problemas principais, á parte do da súa fiabilidade, suscita o uso da docu
mentación estatística para o estudio da migración transatlántica durante o 
período 1830-1930. 

Primeiramente, o descoñecemento completo dos primeiros fluxos, 
tanto nacionais como rexionais, o que dificulta explicar tanto a xénese 
como a elevada emigración dunhas rexións en contraste coa reducida 
doutras, dado o importante carácter histórico acumulativo que teñen moi
tas das súas características. Isto acontece debido á forte pegada positiva 
que introducen fenómenos xerados e desenvolvidos con procesos acumu
lativos e con mecanismos retroalimentadores como cadeas premigrato
rias, tradicións migracionais, e estructuras comerciais de contratación, 
expedición de billetes e medios de transporte de emigrantes. A documen
tación persoal pode nos períodos preestatísticos proporcionamos non só 
unha base empírica complementaria, senón ademais importantes infor
macións sobre as rexións de orixe, a tipoloxía dos emigrantes, e mesmo 
facilitamos, en xeral, unha aproximación ás características cuantitativas 
da emigración transoceánica. 

En segundo lugar, se o marco agregado nacional non é o máis óptimo 
para certos niveis de explicación, dada a heteroxeneidade das pautas 
migratorias rexionais, tampouco o marco rexional ou provincial resultan 
ser espacios migratorios homoxéneos. O <lito non debe levar a pensar 
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nunha hipotética defensa dos estudios microrrexionais en detrimento de 
marcos analíticos máis amplos, senón nunha alegación en favor de que o 
estudio migratorio deba basearse en distintos niveis analíticos. Para iso 
son imprescindibles os grandes agregados e a sensibilidade explicativa da 
análise microrrexional, intentando dentro dos marcos nacionais ou rexio
nais descubrí-los ámbitos microrrexionais cun maior nivel de homoxe
neidade nas súas características migratorias. 

O paso da rexión histórica á rexión migratoria como obxecto de estu
dio lévanos, nun primeiro nivel de análise, a incluír Galicia dentro dunha 
gran rexión migratoria ibérica que supera límites provinciais, rexionais e 
nacionais, como é a constituída basicamente polo norte de Portugal, Gali
cia e Asturias, áreas das que partiu unha predominante proporción da 
emigración da Península Ibérica a América. Noutro nivel de desagrega
ción encontramos microrrexións migratorias con características diferen
ciais, en particular, aínda que non exclusivamente, os seus destinos 
migratorios preferentes. Así achamos dentro da área noroccidental da 
Península Ibérica diferentes microrrexións, que tampouco se cinguen a 
delimitacións políticas, de forte propensión durante longo tempo a emi
grar a Brasil (especialmente o norte de Portugal, e o sur de Galicia), de 
forte pegada riopratense (sobre todo as Rías Baixas galegas), ou zonas 
nas que predominou a emigración a Cuba (norte de Galicia e Asturias). 
As fontes documentais persoais resultan de vital relevancia neste labor de 
descubrimento das rexións migratorias reais, das pautas da difusión da 
emigración e dos seus cambios e mutacións. 

Por outro lado, as fontes estatísticas non tratan o fenómeno migrato
rio a través do reconto de verdadeiros migrantes, senón de viaxes migra
torias impersoais, escapando á súa sensibilidade cuantificadora feítos tan 
coñecidos como a pluralidade de viaxes de ida e volta ó mesmo ou dis
tinto destino, que en ocasións compuxeron as experiencias migratorias 
persoais de moitos individuos. O coñecemento destas contribúe a refor
za-las valoracións que, acerca dos mecanismos realimentadores como a 
difusión da información, o mantemento de relacións persoais, a perdura
bilidade das cadeas, ou do efecto demostración, poidamos ter. Polo con
trario, as fontes persoais permítennos, unha vez superados os problemas 
inherentes a toda documentación relativa a fenómenos de carácter indivi
dual, pero que se manifestan a escala masiva, situa-lo emigrante no seu 
concreto ámbito de actuación, relación e influencia; aproxímannos ás 
súas estratexias, pautas e obxectivos familiares, e ás vías e mecanismos 
migratorios utilizados, ó ofrecémo-la posibilidade de seguir consecutiva
mente e de cerca os seus pasos. Entre eles podemos analizar, cunha niti
dez que as estatísticas non ofrecen, se a emigración se realiza de forma 
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individual ou familiar, se a composición dos grupos que emigran é de 
familias completas, incompletas, se se trata de familiares de orientación, 
de procreación ou parentes, ou de simples grupos veciñais, e as súas 
variacións espacio-temporais I _ 

Para o estudio da emigración galega a América poucas foron as fontes 
persoais que se empregaron ata a data, e menos en traballos publicados. 
Nos últimos anos foron utilizados os rexistros parroquiais, pero incluso 
estes foron utilizados preferentemente por historiadores modernistas para 
as épocas previas á emigración masiva decimonónica2. Por outro lado, 
López Taboada reuniu nunha base de datos 26.554 rexistros de emigran
tes españois a Arxentina, dos que publicou escasos resultados, basica
mente o seu número e os seus lugares de orixe3. 

Por todo iso, ó longo destas liñas irnos tratar e expoñer algúns resultados 
sobre varias fontes documentais persoais de diversa procedencia, que foron 
recompiladas e están sendo analizadas polo autor <leste traballo na investí-

l. Véxanse algúns resultados sobre a tipoloxía das familias ou sobre o compoñente veci
ñal, a partir de listas de pasaxeiros en: GLAZIER, l. A. e KLEINER, R. J.: "La emigra
ción desde Europa del Sud y del Este a los Estados Unidos a partir de las listas de vapo
res llegados a los Estados Unidos: 1910", en: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.º 
18, 1991, pp. 147-159, (véxase a bibliografía citada na páxina 148); e VÁZQUEZ 
GONZÁLEZ, A.: "Las dimensiones microsociales de la emigración gallega a América: 
La función de las redes sociales informales", en: Estudios Migratorios Latinoamerica
nos, n.º 22, 1992, pp. 497-533. Consúltense tamén DEVOTO, F. J.: "Redes sociales y 
familia en las migraciones españolas a la Argentina. Una perspectiva regional desde los 
partes consulares (1910)", en: IV Encuentro de Americanistas, Oviedo, novembro, 1994. 
2. Véxanse diversos traballos contidos nos IV Coloquios de Metodoloxía Histórica Apli
cada, Poio, 1989, e publicados en Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, 
n. 0 s 4-7; EIRAS ROEL, A. (ed.): La emigración española a Ultramar, I492-1914, 
Madrid, 1991; e EIRAS ROEL, A. (coord.): Emigración española y portuguesa a Amé
rica, Alicante, 1991. 
3. LÓPEZ TABOADA, X. A.: Arxentina: Destino da emigración española e galega no 
século XIX e primeira década do XX. Selección de documentos, Vigo, 1993, pp. 339-410. 
A maior parte dos rexistros proceden da Relación nominal de los individuos en segunda 
reserva, reserva activa y reclutas en depósito, ós que selles concede a licencia e o per
miso para o corresponden te pasaporte para residir na República Arxentina de acordo coas 
RROO 28/10/1885, 27/3/1889 e 11/1/1893, expedidas polas diferentes Capitanías Xerais 
(cerca de 20.000 rexistros), o resto ata 26.554 proceden de listas de embarque en Carril, 
Vilagarcía e Vigo, e os menos das relacións de individuos que adquiriron as súas cédulas 
de identificación persoal nas diversas axencias consulares oficiosas españolas en Arxen
tina; de listas de socios do "Montepío de Montserrat, Sociedad Catalana de Socorros 
Mutuos" (1904); da Memoria de la Sociedad Centre Catala (1911) ; de listas incompletas 
de socios da "Sociedad Española de Beneficencia"; e dunhas curtas listas policiais arxen
tinas sobre militantes anarquistas españois. 
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gación que realiza sobre a emigración galega aAmérica (1830-1930), como 
parte da súa tese de doutoramento. Para este estudio utilízanse: 

Primeiro, unha base de datos (EMIS) que inclúe 6.692 rexistros pro
cedentes de protocolos, 16.636 rexistros de procedencia documental 
municipal, e 26.870 rexistros de Listas de pasaxeiros. 
Segundo, unha mostra de 8.233 emigrantes procedentes de Libros de 
rexistro de pasaxeiros. 
Terceiro, unha mostra de 25.678 prófugos do servicio militar. 

O conxunto alcanza os 84.109 emigrantes, dos que consta o seu destino 
americano en polo menos 65.787 casos, entre 1840 e 1940. Se non conta
bilizámo-las listas de prófugos, o 99,21 % dos rexistros indican un destino 
americano, e entre os demais destinos predomina Portugal co 60,72%.4 

4. Os datos agregados na nosa base de datos de emigrantes (EMIS) proceden dos Proto
colos Notariais (Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP) e Arquivo Históri
co da Universidade de Santiago (AHUS)) 1850-1861, dos Arquivos Municipais de: 
Padrón (incluíndo ademais as Certificacións facultativas para efectos de emigración 
1920-22, 1925 e 1926. A.M. Caldas: Expedientes de Emigración, atados 166B and 166C. 
A.M. Nigrán: Registro de pasaportes ó espedientes promovidos para ausentarse del pais 
(1878-1882), Expedientes de emigración (1866-1882). A.M. Ferro!: Expedientes de emi
gración, 1840, 1866, 1868-1871, 1873-78, 1882-1905. Registro de emigración 1890-
1892. A.M. Brión: Certificados de empadroamento para emigrar 1868, 1927. Registro de 
emigrantes 1928-1935. A.M. Ribadeo: Expedientes de emigración 1872-76, 1878-80, 
1886, 1888, 1894, 1897, 1900-1902. A.M. Viveiro: Registro de Emigración e Inmigración 
1908-I909. A.M. Carballo: Expedientes, 1857, 1867-74. A.M. Gondomar: Expedientes de 
émigración I858-59, 1861, 1865-67, 1872-73, 1875-79, 1882, 1884, 1889, 1893, 1899, 
1911, 1917. Registro de pasaportes para el estrangero 1878-1879. A.M. Lugo: Solicitu
des de emigración 1876, I9I6, I922-26. A.M. A Coruña: licencias de emigración. Atado 
Emigración 1853-55, 1873-78, 1883, 1910, I919. Registro de espedientes presentados 
ante la Alcaldia de la ciudad de la Coruña, con objeto de ausentarse los interesados que, 
a continuación se espresan á varios puntos estrangeros, 1873. Hojas de Identidad de emi
grantes 1921-26, 1930. A.M. Corcubión: Registro de emigrantes, 193I-32. A.M. Vilano
va de Arousa: Expedientes. Atado 934, Doc. n. º 5, 1888. A.M. Santiago de Compostela: 
Expedientes para el extranjero, 1866-1878, Registro de los expedientes presentados en 
esta Alcaldía por los individuos que marchan a Buenos Aires, Montevideo y á la Haba
na, con espresión de las hojas que contiene cada uno de los espedientes, 1866-1878. 
licencias de emigración, 1872-73. Relación de los emigrantes de este término municipal, 
cuyas carteras de identidad fueron despachadas por las Oficinas del Ayuntº, en la fecha 
que se expresa, de 19I9 a 241911928. Registro de Emigración desde 271911928 a 
911211936. Enfesta. Atado 110: Registro de Emigración, 1908 a xuño de 1910, 1923-
1936. A.M. Ortigueira: libro de permisos concedidos para la Habana en dicho año, 
1858. Expedientes para emigrar, 1847-1851, 1858-58, 1874-1877, 1883, 1888-89, 1892. 
Datos para la estadística del CSE, Relación de vecinos que han emigrado, 1908-1909. 
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No tratamento dos nosos datos adóptase unha perspectiva interesada 
máis na faceta galega expulsivo-emigratoria que americana receptivo-inmi
gratoria, debido tanto ó obxecto da nosa investigación actual como ás fon
tes documentais utilizadas. Ademais, neste traballo tratarase de resaltar prin
cipalmente un dos exercicios que permiten as fontes documentais persoais, 
como é o de descubrí-las tendencias migratorias microrrexionais e as pautas 
da difusión do fenómeno migratorio, exemplificando sobre todo o caso da 
emigración galega ó Río da Prata.5 

TIPOS E CARAC
TERÍSTICAS 
FORMAIS DAS 
DISTINTAS FON
TES PERSOAIS 

O noso interese por combinar diferentes tipos 
de fontes persoais baséase nas dificultades ato
padas na práctica para dispoñer dun maior 
número de Listas de pasaxeiros, xa que en 
España non existe ningunha institución ou 
arquivo que teña centralizada esta clase de 

documentación, de forma que a dispersión dos fondos, e a espoliación 
naqueles onde os houbo, son a nota dominante. O mesmo se pode dicir 
do resto da documentación non impresa dispoñible. 

Diversos son os tipos de listas utilizables, tanto pola súa estructura 
formal como polo obxectivo oficial ou privado para o que foron realiza
das, utilizadas e conservadas. Este condiciona as canles polas que chegan 
a nós, anque o azar foi un elemento relevante nisto. Inicialmente as listas 
ou roles de pasaxeiros eran elaboradas polos armadores e consignatarios 
para as súas propias necesidades organizativas, pero o interese de diver-

Cartillas de Identidad de emigrantes, 1923-1934. A.M. Alfoz: Registro de emigrantes, 
1929-1936. A.M. Vigo: Listas de embarque, 1901-1905. Archivo General de la Adminis
tración Pública, Asuntos Exteriores (AGA-AE) . Correspondencia. Argentina. Caixas 
1348 y 2705, Listas de pasajeros 1852-53 y 1860-61. Listas de españoles embarcados en 
la Península con destino a esta República. Caixa 9070, atado 66, Listas de pasajeros, 1881. 
Caixa 9071, atado 69, Listas de pasajeros 1881-1882. Caixa 9071, atado 70, Listas de 
pasajeros, 1882-83. Caixa 9072, atado 72, Listas de pasajeros, 1884. Caixa 9073, atado 
75, Listas de pasajeros, 1885. A.H.P.P. Sección Lazareto. Listas de Embarque, 1920-30. 
Ademais, incorpóranse ó estudio, fóra da base de datos, e procedentes dos Libros de 
Registro de pasajeros con destino a Bos Aires da casa Consignataria de D. Luis García
Reboredo Isla (Vilagarcía), datos sobre outros 8.233 emigrantes elaborados por PAZ REY, 
M.ª J.: "A emigración polo porto de Vilagarcía nos anos: 1909, 1910 y 1911", (1983) (iné
dito). Por último, utilízanse diversas relacións de prófugos-emigrantes publicadas no 
Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, 1878, e un total de 24.617 prófugos ponte
vedreses (7.799 indican o seu destino emigratorio) recompilados do Boletín Oficial de la 
Provincia de Pontevedra, (1851-1905). 
5. A cifra total de rexistros computados refirese á emigración galega en calquera dirección. 
Evidentemente a mostra riopratense é menor. Véxanse cifras nas táboas do apéndice. 
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sos organismos oficiais polo control dos individuos embarcados e dos 
impostas que gravaban a expedición de billetes e a actividade embarca
dora, redundaron na entrada de copias das listas nas oficinas oficiais. De 
feíto o tipo de documentación de orixe privada máis próxima á que agora 
tratamos son os Libros de rexistro de pasaxeiros embarcados polo porto 
de Vilagarcía de Arousa para o trienio 1909-1911, caso insólito, segundo 
a nosa experiencia, xa que as necesidades de espacio conduciron en xeral 
á venda ou simple eliminación dos fondos documentais, tanto nos arqui
vos privados como nos públicos. 

Cmnoloxicamente, as primeiras listas de que dispoñemos proceden da 
correspondencia entre o Ministerio de Estado (Asuntos Exteriores) e a 
Legación española no Río da Prata nos anos 1851 e 1852. Estas listas 
foron realizadas para tratar de controla-los pasaxeiros que saían de Espa
ña sen pasaporte. Esta documentación foi contrastada e completada en 
parte coa axuda da documentación notarial que para o período 1850-1861 
consultamos en dous arquivos galegas, o arquivo Histórico Provincial de 
Pontevedra (AHPP) e o arquivo Histórico da Universidade de Santiago 
(AHUS), que só cobren aproximadame~te o cuarto sudoccidental do 
territorio galega. Así mesmo as Listas consulares de pasaxeiros desem
barcados en Bos Aires en 1860-1861 permiten aproximamos á emigra
ción galega ó Río da Prata na década central do século XIX, época que 
podemos caracterizar de pioneira na emigración galega-americana. 

VAPORES CORRE03 DEL lilRQUEs DE CAMPO 

llW:stración n.º 1. Lista de pasaxeiros. Fte.: AGA.AAEE, Caixa 9031, Atado 6C 
(7110/1882). 
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O seguinte período para o que posuímos listas de pasaxeiros é 18 81-
1884, a través dos fondos do Archivo General de la Administración 
Pública (Asuntos Exteriores). Estas listas van progresivamente achegan
do un maior número de informacións. A súa cantidade depende tanto das 
autoridades portuarias encargadas de remiti-la documentación ó Ministe
rio, sendo o da Coruña o máis parco e rudimentario na súa confección, 
como dos consignatarios dos que recibían a información, chegando a 
adopta-las máis completas os aspectos formais que chegarán a ser habi
tuais en períodos posteriores . 
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Ilustración n.º 2. Lista de pasaxeiros. Fte.: AHPP Lazareto, atado 190. 1930. 

Máis abundante é a documentación dispoñible para o primeiro tercio 
do século XX. En primeiro lugar dispoñemos dalgunhas Listas de pasa
xeiros procedentes do Arquivo Municipal de Vigo correspondentes a 
1901-1905, únicas que se conservan naquela institución encargada de 
autoriza-los embarques polo seu porto. A seguinte mostra procede dos 
Libros de rexistro de pasaxeiros a Bos Aires do arquivo privado do con
signatario vilagarcián Luis García-Reboredo Isla para 1909-1911. O perí
odo para o que posuímos maior cantidade de rexistros é o que pecha o 
ciclo (1920-1930), entre eles destacámo-los procedentes das listas de 
pasaxeiros do Lazareto de San Simón, na Ría de Vigo, illa na que se con
servaron algunhas listas de buques de pasaxeiros que embarcaron na 
Coruña, Vilagarcía e noutros partos europeos, e que uns anos atrás foron 
integradas nos fondos do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 
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(AHPP). O estado da documentación é en moitos casos penoso, anque 
quizais non tanto, se pensamos no abandono que sufriron as instalacións 
da illa ata os anos oitenta, despois de ser penal de prisioneiros políticos 
durante a Guerra Civil (1936-1939), logo residencia de verán da garda de 
Franco, e máis tarde albergue de orfos da mariña mercante, antes de que
dar en desuso as súas instalacións6. Con parecido aspecto formal que as 
listas de pasaxeiros, anque sen data de embarque, atopamos algunhas Lis
tas Municipais de Emigrantes que debían ser enviadas ó Consejo Supe
rior de Emigración para a elaboración das súas estatísticas. 

\ \ í . , .,, . 

Ilustración n.º 3. Lista de pasaxeiros. Fte.: AHPP Lazareto. Atado 210, (6/11/1933). 

Para esta última época dispoñemos das chamadas Cartillas de emigra
ción, tamén Follas de Identidade e de emigrantes, que expedían os con
cellos nesta época. Só en tres destas institucións (A Coruña, Ortigueira e 
Brión) atopamos este tipo de documentación, que como nota diferencial 
achega a fotografía e outras características físicas (pegada dactiloscópica 
e outros datos persoais) do emigrante ou emigrantes. 

Para diversos concellos e en distintos períodos dispoñemos doutras 
fontes documentais persoais de orixe municipal, que como se detallan na 
nota a pé de páxina n.º 4, podemos denominar: 

1. Expedientes de Emigración, que constaban de diversa documenta
ción (partidas de bautismo, certificados de estado civil, situación 

6. ORGE QUINTEIRO, J. A.: Las islas de San Simón, Vigo, 1995. 
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penal ou criminal, situación militar, autorización dos pais, titares ou 
cónxuxe ... ) necesaria para obte-lo permiso de emigración. Ocasio
nalmente conserváronse soamente permisos ou licencias para emi
grar ou outros documentos saltos. 

2. Con estes expedientes realizábanse os Rexistros Municipais de Emi
grantes, que resumían varias das características facilitadas pola 
documentación base. 

-···· El encargado del deapacho, 

Ilustración n.º 4. Cartilla de emigrantes a Nova York (1920). Fte.: A.M. A Coruña. 

Entre a documentación notarial estudiada para o período 1850-1861 
atopamos algunhas actas, como por exemplo as Obrigacións Hipotecarias 
de Embarque, moi ricas en información, que non só achegan datos sobre 
o/os emigrantes, senón sobre as súas familias, sobre os bens hipotecados, 
varias informacións sobre as condicións económicas da viaxe, sobre os 
buques e a organización comercial emigratoria. Menos intensivos en 
información son os poderes, licencias e fianzas de quintas realizadas para 
emigrar. 

Por último, existen uns tipos de documentación que non tiñan como 
finalidade trata-la emigración, pero que reflicten diferentes situacións e 
momentos emigratorios. Tales documentos son por un lado os concer
nentes ó servicio militar (Expedientes Municipais de Quintas, Rela
cións de Prófugos publicadas nos Boletíns Oficiais Provinciais), por 
outro, os Padróns Municipais e a documentación base dos censos de 
poboación, e, por último, os rexistros parroquiais con esporádicas noti-
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cias sobre individuos relacionados con América en diversos momentos 
da súa existencia.7 

HOJA DE IDENTIDAD det emJgrante .v.~a.&w.~-(~~ .. -.. ~~ ................ _ .. . 
. CCll'toa l'e~lst!'ada con el Tf.0 . ..j!.1-f--
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~~ 1 ~!:e=_:_ 
'Pda~ .. tk~ BocaT~~ 
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Ilustración nQS. Cartilla de emigrante a Montevideo (1924). Fte: A.M. A 
coruña. 

Ilustración n.º 5. Cartilla de emigrante a Montevideo (1924). Fte.: A.M. A Coruña. 

Na Táboa N.º 1 relacionámo-los tipos de fontes documentais persoais 
dispoñibles, con exemplos concretos nalgúns casos, coa maior ou menor 
frecuencia de aparición das principais informacióris que subministran. 
Pero a documentación utilizada pode achegar outros datos menos rele
vantes como son: o número de orde en listas ou rexistros, o domicilio 
concreto do emigrante (xeralmente os documentos indican provincia e 
concello e/o parroquia), a existencia de fotografía, pegadas dactiloscópi
cas e a descrición doutros datos persoais; a tonelaxe e a potencia do 
buque, o nome do capitán ou comandante, o nome impreso da compañía 
naval; os números e as datas das cédulas persoais, as autoridades que as 
expediron, os números dos billetes e cartillas de emigración ou identida
de, as datas de visado de documentos, e as características persoais das 
testemuñas da diversa documentación. 

Existen varias características dos emigrantes que as fontes documen
tais non sempre dan directamente, pero que son en ocasións fáciles de 

7. Véxase PÉREZ GARCÍA, J. M.: "Las fuentes parroquiales como reveladoras de las 
migraciones a larga distancia: posibilidades y limitaciones. El ejemplo del Salnés (1660-
1899)", en: EIRAS ROEL, A. (coord.): Emigración española y portuguesa a América, op. 
cit., pp. 99-116. 
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deducir, tales como o sexo (a partir do nome), ou a veciñanza (a partir da 
autoridade que expide os documentos). Cruzando os nosos datos con 
informacións sobre os buques, podemos deducir datos como datas de 
saída, destinos, etc. 

PrinciQaiS datos achegados QOlas diferentes fontes documentais Qersoais. 

Denominación/Fte. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Listas pasaxeiros 
AGA-AE 1852-53 A A A A A B A A D 

AGA-AE 1860-61 * A A A A A A A A 

AGA-AE 1881-82 A A B B A A A D D 

AGA-AE 1883-84 A A D B B e e B A A A e 
A.M. Vigo 1901-05 A A D A A D A D D A A A D 

Libros de Rexistro 
Vilagarcía 1909-11 A A A A A A A A A A A A 

Listas de Pasaxeiros 
AHPP 1922-30 A A A A B B B B B B B A A A e e 
Listas de emigrantes 
A.M. Ortigueira A A A A A A A A A 

Foll as de Identidade 
A.M. A Coruña A A A A A A 

Cartilla do emigrante 
A.M. Ortigueira A A A A A A A A A A 
Follas de Emigrantes 
A.M. Brión A A A A A A 
Rexistros de Emigración 
Municipais A A A A c e 
Exgedientes de Emigración 
Municipais A A A A A A B e e A e B 

Permisos de emigración 
A.M. Ortigueira A A A A A A 
Licencias de Emigración 
Municipais A A A A B e e e A 
Rexistros de Pasagortes 
Municipais A A A A A A e B e 
Licencias gara Ausentarse 
Protocolos A A A A e e e e B A 

Poderes gara Ausentarse 
Protocolos A A A A A A A 
Fianzas de Quintas 
Protocolos A A A A A D A A 
Obrigacións Higotecarias 
Protocolos A A A A A D e e e e A A A A A A A A A 
Relacións de Prófugos 
Bols. Of. Provs. A A A A A A 
Exgedientes de Quintas 
Municipais A A A A e e A A A A A A 
Padróns e Censos 
Municipais A A A e A e A B D 
Rexistros garroguiais A A D A e A D A D A 
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( J) Data do documento/embarque/*desembarque 

(2) Nome e Apelidos 

( 15) Filiación familiar 

( 16) Clase de pasaxe 

(3) Nacionalidade 

(4) Última veciñanza 

(5) Destino/Porto de Desembarque 

(6) Estado civil 

(7) Profesión 

(8) Ocupación en América 

(9) Idade 

(10) Data de Nacemento 

(11) Lugar de Natureza 

(12) Instrucción (Sabe asinar) 

(13) Instrucción (Le e/ou Escribe) 

(14) Sexo 

(17) Porto de Embarque (* de Desembarque) 

(18) Armador 

( 19) Consignatario 

(20) Tipo e Nome do Buque 

(21) Documentación e autoridade expendedora 

(22) Observacións 

(23) Domicilio das testemuñas da documentación 

(24) Prezo da Pasaxe 

(25) Condicións de Pagamento 

(26) Datos da hipoteca e dos bens hipotecados 

(27) Situación Militar 

(28) Quinta á que pertence 

A. Sempre B. Moi frecuente C. Frecuente D. Pouco frecuente 

Táboa n.º 1. Principais informacións achegadas polas fontes documentais persoais. 

PROBLEMAS E 
LIMITACIÓNS DAS 
FONTES 
PERSOAIS 

O primeiro problema que aparece é o da súa 
escasa existencia. Despois de percorrer unha 
boa parte dos arquivos municipais, provin
ciais e nacionais, o balance foi bastante 
decepcionante con respecto ó achado <lestes 
tipos de fontes cuantitativas. A discontinuida

de temporal do material limita a elaboración de series continuas para 
poder analiza-las fluctuacións das súas informacións con detalle. Así 
mesmo resulta difícil atapar mostras completas dada por un lado a espo
liación sistemática de moitos dos fondos, e por outro, a existencia dunha 
variable compoñente clandestina non computada na documentación ofi
cial. Este último aspecto revélanos unha das imperfeccións que sofre a 
nasa documentación. Só coa axuda do naso coñecemento da realidade 
emigratoria galega, da utilización das di versas fon tes documentais apun
tadas, e doutras non persoais, non expostas aquí, poden coadxuvar a pon
dera-las imperfeccións espaciais, temporais e conceptuais introducidas na 
nasa análise pala documentación persoal dispoñible. 

A documentación consultada podemos clasificala en dúas 
categorías; nunha primeira estarían aquelas fontes que foron creadas 
para fins utilitarios concretos (emigratorios) da Administración e das 
empresas navais, polo que a dispersión espacial e a segmentación cro
nolóxica son parte das súas características. Nesta categoría incluímo-las 
listas e rexistros citados. A segunda categoría é aquela que aglutina 
documentos orixinariamente non sempre especificamente emigratorios 
relativos a fenómenos de carácter individual, pero que se manifestan a 
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escala masivas. Son estes últimos (actas notariais, cartillas de emigra
ción ou identificación e expedientes de diversos tipos) os que requiren 
un maior esforzo de recompilación, anque ámbalas <lúas categorías pre
sentan o grave problema do seu carácter masivo. O tratamento infor
mático non resolve o longo proceso da recompilación arquivística e o 
da introducción dos datos na máquina. 

Despois dos problemas inicialmente apuntados, os referidos á calida
de e compatibilidade da documentación seleccionada semellan de menor 
importancia. Co uso de diferentes orixes documentais como a diversa 
documentación notarial, os expedientes e rexistros municipais de emi
gración, as listas de embarque en partos galegas, e incluso, nalgún caso, 
as de desembarque en América, podemos coñecer varias das pautas segui
das polos emigrantes na preparación e realización do seu periplo emigra
torio, pero tamén podemos incorrer en duplicidades, polo que, agora si, o 
ordenador permítenos filtra-la información depurando da nasa base de 
datos as repeticións superfluas. Na nasa análise, e dadas as característi
cas da documentación, atopamos escasas repeticións, exceptuando fun
damentalmente os anos 1850-1861, nos que o solapamento das diversas 
fontes empregadas, referidas a un marco xeográfico restrinxido, poten
ciou este problema. 

Outro problema derivado dos diversos tipos de actos emigratorios 
rexistrados é o dos desfasamentos existentes entre as datas de expedición 
das certificacións básicas, a concesión dos permisos emigratorios, a de 
embarque e a de chegada a América. Estes desfasamentos temporais 
poden alcanzar polo xeral ata tres meses entre papelames e embarque, e 
ata algo máis de dous meses, nos tempos dos veleiros, entre o embarque 
en Galicia e o desembarque en Bos Aires9. Este desfasamento temporal e 
o concentrado embarque de emigrantes nos meses próximos ó cambio de 
ano ocasionan que, en moitos casos, o ano en que estaban datados os 
documentos difira do do momento real de embarque, e o ano <leste últi
mo pode diferir do de chegada a América. Ante a dificultade de homoxe
neiza-las ditas datas, neste estudio optamos por considera-la datación 
documental coma se da de saída do país se tratara. No caso do diferencial 

8. Vid. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A.: "Informe sobre las fuentes documentales existentes 
en España para el estudio cuantitativo de la emigración gallega a América, 1850-1930", 
en: Actas. I Jornadas. Presencia de España en América. Aporte gallego, Madrid, 1989, 
pp. 509-524. 

9. V ÁZQUEZ GONZÁLEZ, A.: "De la vela al vapor. La modernización de los buques en 
la emigración gallega a América, 1835-1939", en: Estudios Migratorios Latinoamerica
nos, n.º 28, 1994, pp. 569-596. 
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entre saídas de Galicia e chegadas a Bos Aires, o coñecemento das dúas 
datacións permitiranos dispoñer das máis convenientes dependendo do 
obxectivo concreto da análise. 

Unha vez localizadas as listas de pasaxeiros só nos interesamos por 
rexistra-los pasaxeiros ou emigrantes galegas, non sen antes apreciar na 
década de 1880 unha maior densidade da información achegada palas lis
tas confeccionadas nos partos galegas con respecto ás realizadas noutros 
portas españois. Acontece que, en xeral, os consignatarios dunha mesma 
compañía naval presentan menos datos dos pasaxeiros embarcados nou
tros partos españois respecto dos anotados nos galegas, e incluso os for
mularios impresos utilizados son máis pormenorizados neste último caso. 
En particular observamos este feito nas listas da Compañía Trasatlántica 
Española, normalmente minoritaria nas singraduras desde Galicia, e máis 
importante como embarcadora noutros partos españois. 

Xorden incertezas respecto da fiabilidade das listas de pasaxeiros deri
vadas do feito de que algúns dos datos recollidos nelas son froito das pro
pias declaracións dos emigrantes. Este problema podería afectar máis, á 
parte das suplantacións de personalidade que se poderían dar, ós datos de 
idade, profesión e instrucción. Isto puido acorrer, en primeiro lugar, 
cando o emigrante tratara de eludi-la súa responsabilidade militar decla
rando unha idade inferior ou superior á idade propiamente militar. O 
mesmo acorrería no caso de menores non autorizados. Pero, agás que non 
existise ningún tipo de control, por flexible que fose, a idade real dos 
emigrantes non podería esaxerarse por defecto ou por exceso máis alá, 
quizais, duns cinco anos, polo que se na análise por idades tomámo-los 
intervalos coa amplitude conveniente, este posible defecto debería quedar 
minimizado. A utilización de intervalos de idade amplos resulta ser, por 
outra parte, abrigada se queremos utiliza-los protocolos e licencias xa que 
abundan as referencias imprecisas como "mayor de edad", "menor de 16 
años", "mayor de 40 años", etc. 

Un problema diferente ábrese coa declaración da actividade laboral ou 
profesión, porque ¿que é o que declaran, a súa dedicación en Galicia, ou 
a que se dedican ou van dedicarse en América? ¿A que se dedicarían en 
América os que confesan ser estudiantes, amas de casa ("sus labores" ou 
"su sexo") en Galicia, ou os que só declaran que van dedicarse "al comer
cio" en América? ¿É relevante nestes casos a resposta para analiza-la 
estructura ocupacional dos emigrantes? Quizais o nivel de engano puido 
ser maior no caso de contratas masivas que solicitaran exclusivamente 
traballadores agrícolas, pero nas nasas listas non consta tal circunstancia, 
e, por outra parte, aquel nivel non sería moi relevante se considerámo-la 
dedicación maioritariamente rural e agrícola da poboación activa galega. 

152 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Alejandro Vázquez González 

O último aspecto importante é o relacionado co nivel de alfabetización 
dos emigrantes galegas. Pode ser que algúns declararan saber ler e/ou 
escribir fraudulentamente. Pode que os consignatarios non tiveran intere
se en distinguir lectores de lecto-escritores, ou que incluso desidiosa
mente cubriran as súas listas con comiñas nesta característica. A nosa 
experiencia empírica pode avala-la escasa distinción entre graos de alfa
betización, pero a sistematización das comiñas non se ve reflectida na 
nosa mostra. Por outro lado, o sorprendente alto grao de alfabetización 
dos emigrantes galegas en relación ás taxas de alfabetización existentes 
en Galicia non resulta ser máis ca unha visión enganosa. En primeiro 
lugar, o fenómeno emigratorio selecciona os seus integrantes, e se os que 
marchaban tiñan un grao de instrucción algo máis eleva,do cós que que
daban, as taxas <lestes últimos serían inferiores. Polo que facilmente 
podería darse o caso de que ó emigrar dun lugar parte dos alfabetizados, 
o nivel medio de instrucción formal dos que ficaran fose máis baixo. E 
quizais o mellar argumento a favor da relativamente alta taxa de alfabe
tización dos nosos emigrantes baséase no elevado diferencial existente en 
Galicia entre a taxa de alfabetización dos varóns, principal compoñente 
do fenómeno emigratorio, e a das mulleres, principal compoñente da 
poboación galega da época, estando a taxa de alfabetización do grupo 
emigrante moi en consonancia coa dos varóns que se desprende dos cen
sos. Asunto á parteé o da calidade desa alfabetización, baixa polo xeral, 
e de cotío alcanzada nos momentos previos á partida cara a América 1 º· 

Outros problemas, pensamos que de ton menor, existentes en varias 
das fontes documentais que tratamos, proceden da indeterminación no 
tocante ós destinos emigratorios declarados, anque xeralmente a súa inci
dencia é reducida. Na documentación notarial e municipal, e tamén nas 
listas de pasaxeiros, atopámonos en ocasións con referencias a destinos 
xenéricos dos países ou continente de inmigración, ó lado de concrecións 
normalmente urbanas. Entre as primeiras poden aparecer outras do tipo 
"viaja por Asuntos Propios", "al Extranjero" e "pasar a Ultramar". Estas 
indeterminacións non impiden a análise, pero dificultan o labor de con
creta-los destinos e abrigan á utilización de agregados pouco especifica
dores. En canto ó destino declarado cabe, ademais, a posibilidade de con
fusión entre o porto de desembarque e o destino real do emigrante. No 
caso da emigración galega pensamos que este problema se minimiza dada 
a predominante afluencia da mesma ás grandes urbes portuarias como A 
Habana, Montevideo e Bos Aires. 

10. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, B.: Alfabetización y atraso economico en Galicia 
(1860-1930), Tese de doutoramento en realización, Universidade de Santiago. 
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Se, no tocante ó destino, a limitada gama de lugares declarados podía 
provocar algunha obxección respecto da utilidade destas fontes, nas 
declaracións sobre a cualificación ou actividade profesional dos emi
grantes a maior vantaxe é a amplitude do espectro. A pesar das predomi
nantes ocupacións agrarias dos procedentes do universo galega de peque
nos campesiños, a riqueza informativa que achega a diversidade de 
oficios rurais e urbanos declarados permítenos analizar, mellar ca cos 
agregados estatísticos, a complexidade da estructura laboral das socieda
des de orixe. A partir dos múltiples oficios, dedicacións e profesións 
declarados establecemos inicialmente 113 categorías xenéricas, 11 O entre 
a minoría non estrictamente agrícola. Deste xeito aparecen individualiza
dos: carteiros, policías, médicos, sacerdotes, marmoreiros, ebanistas, 
lavandeiras, zoqueiros, confeiteiros, industriais, pirotécnicos, impresores, 
xastres e costureiras, mariñeiros, calafates, mineiros, canteiros, emprega
dos, cerralleiros, mecánicos, oleiros, teceláns e palilleiras, entre outras 
moitas ocupacións laborais. Neste caso a complexidade convértese nun 
beneficio para a análise. 

ALGUNHAS APLICACIÓNS 
DAS FONTES DOCUMENTAIS 
PERSOAIS Ó ESTUDIO DAS 
TRADICIÓNS EMIGRATORIAS 
GALEGAS, E DA DIFUSIÓN E 
CONSOLIDACIÓN DAS NOVAS 
TENDENCIAS CARAAAMÉRI
CA, EN ESPECIAL CARA Ó RÍO 
DAPRATA 

Dende o século XVIII moitos 
galegas experimentaron a nece
sidade de emigrar nunha escala 
realmente masiva. Sen entrar no 
estudio das causas que produci
ron estas continuas migracións, 
coa axuda das fontes propostas, 
irnos analizar como as tradicións 
migratorias se manteñen namen-
tres os factores pull-push perma

necen estables, e como a apertura de novas tendencias e a súa difusión 
non resultan ser un fenómeno homoxéneo nin xeneralizado a nivel xeo
gráfico. Esta última vese favorecida pola existencia de pequenos fluxos 
pioneiros que se ven vigorizados polo aumento da atracción, e á súa vez 
conxunturalmente potenciados polos incentivos e facilidades proporcio
nados palas prácticas dunha variada gama de intermediarios emigrato
rios. Se as cadeas premigratorias presentan un carácter realimentador do 
fluxo migratorio establecido, o éxito dos precursores, os diferentes tipos 
de axentes de emigración e os seus diferentes tipos de contratas emigra
torias, facilitan e potencian en áreas de fluxo pioneiro a difusión e a súa 
masificación cara a países con crecente atracción. En xeral, a difusión 
dun novo fluxo migratorio non se produce facilmente en áreas sen nin
gunha tradición emigratoria previa, senda moito máis rápida en áreas nas 
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cales xa existía un certo nivel de coñecementos sobre ese novo destino 
laboral, posto que a nova tendencia terá que avanzar a zonas en que a 
inercia dos fluxos tradicionis, xunto coa atracción e os coñecementos que 
proveñen dos seus respectivos mercados de traballo, predominan, e polo 
tanto terá que competir coas tendencias de confianza establecidas. 

Anque dende os derradeiros decenios do século XVIII se constata a 
existencia de novos fluxos migratorios desde Galicia a América, os flu
xos migratorios predominantes eran intrapeninsulares. Uns dirixíanse 
cara a Portugal, sobre todo desde o sur das provincias meridionais de 
Galicia, e parte das Rías Baixas. Outros dirixíanse cara ás dúas Castelas 
e Andalucía, desde as provincias interiores de Lugo e Ourense e dende 
boa parte das provincias atlánticas. Era unha migración principalmente 
estacional, coa que se mesturaba unha migración de maior duración no 
tempo a cidades como Madrid, Sevilla, Cádiz, O Porto e Lisboa. A través 
de Sevilla e Cádiz incardinábanse principalmente fluxos cara a Cuba, e 
polos partos portugueses cara a Brasil. Os fluxos a América terán no 
século XIX normalmente escasa entidade ata a década de 1830-1840, 
época en que as necesidades de man de obra libre cubanas, brasileiras e 
riopratenses comezarán a medrar, mentres que o aparello productivo 
galega entrará nunha longa crise estructural. 

A través dos lugares de residencia dos cuantiosos prófugos que xerou 
Galicia podemos achegamos ás tendencias <leste subgrupo migratorio. A 
evolución das ditas tendencias para a emigratoriamente complexa pro
vincia de Pontevedra reflíctese no Gráfico n.º 1. 
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Fonte: BDPP (Elaboración propia) 

Gráfico n.º 1. Distribución por lugares de residencia dos prófugos da provincia de Ponte
vedra (1851-1905). Fte.: Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. 
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Como vemos, ata os anos sesenta a emigración dos prófugos dirixía
se predominantemente cara a Portugal, sementando lazos cara a Brasil, 
ata que a medra da emigración a Cuba e, sobre todo, ó Río da Prata adqui
riu maior importancia. Pero os emigrantes para estes novos destinos non 
procedían inicialmente de calquera lugar, senón de focos moi concentra
dos, sobre todo no último caso. 

A partir dos protocolos notaríais da provincia de Pontevedra e da 
comarca compostelá distinguimos, coma se de imaxes consecutivas se 
tratara, entre os emigrantes que os documentos anotan "han regresado" 
do seu periplo emigratorio, aqueles sobre os que se informa que "han 
fallecido" na emigración, aqueles dos que se declara "están ausentes" e 
aqueles que "emigran" para os diversos puntos emigratorios. 

Regresados de : 

LJ Andalucia-Castela 

IIT§ill Portugal (Brasil) 

Fonte: Protocolos AHPP e AHUS (1850-1860) 

Mapa n.º l. Tendencias emigratorias. (Regresados). 

A pesar das limitacións xeográficas da fonte, podemos observa-la 
difusión na zona da emigración ó Río da Prata, principalmente a Bos 
Aires, a partir dunhas zonas ligadas anteriormente a aqueles países, nas 
que a industria rural doméstica lenceira sufría unha grave crise, e onde 
as estructuras comerciais da emigración se estaban a desenvolver rapi
damente. Os partos de Carril e de Vigo, entre outros de menor impor
tancia, canalizaban gran parte <leste fluxo, e a firma importadora de 
man de obra Lavallol de Bos Aires influía a través de diversos interme
diarios do país. 

Se tomamos da nosa base de datos (EMIS) todos aqueles emigrantes 
galegas ó exterior durante o período 1850-1859, vemos unha imaxe máis 
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ampla, anque nesgada a favor da área sudoccidental de Galicia, dos focos 
emigratorios, fundamentalmente os pro-americanos, da época. 

Finados en: 

LJ Andaluda-Castela 

[ill§I Portugal (Brasil) 

~ cuba-Caribe 

• Río da Prata 

Fonte: Protocolos AHPP e AHUS (1850-1860) 

Mapa n.º 2. Tendencias emigratorias. (Finados). 

Ansentes en: 

LJ Andalucía-Castela 

IITfilll Portugal (Brasil) 

~ CUba-Caribe 

Fonte: Protocolos AHPP e AHUS (1850-1860) 

Mapa n.º 3. Tendencias emigratorias. (Ausentes). 
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Emigrantes a: 

LJ Andalucla-Castela 

illfilII Portugal (Brasil) 

~ Cuba-Caribe 

• Río da Prala 

Fonte: Protocolos AHPP e AHUS (1850-1860) 

Mapa n.º 4. Tendencias emigratorias. (Emigran). 

Número de emigrantes 

01-4 

EJ 5 - 24 

~ 25-49 

• 50-99 

• Máis de 100 

Mapa n.º 5. Emigrantes ó exterior (1850-1859). Fte.: EMIS. 

A acción de diversos axentes de emigración estaba facilitando e poten
ciando a difusión da emigración máis alá dos focos iniciais. Estes axentes, 
entre os que figuran como centro da rede os armadores, os seus consigna
tarios e axentes comisionistas non ofrecían inicialmente contratos laborais 
en América, como foi no caso cubano a famosa contrata realizada por 
Urbano Feyjoo Sotomayor. Eran importantes axentes de viaxes que con-
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trataban cos emigrantes o custo da pasaxe, ó contado ou a crédito. As obri
gacións hipotecarias de embarque que asinaban moitos emigrantes podía
nos conducir a unha situación laboral dependen te en América, ó endosa-lo 
capitán do buque ós seus consignatarios americanos a débeda a un empre
gador, pero tamén lles permitía o desprazamento a aqueles que contaban 
con algún parente ou coñecido no país de destino que se facía cargo da 
débeda. En calquera caso, o non pagamento redundaba no embargo dos 
bens hipotecados. A mecánica <leste sistema de pagamento garantíalle ó 
transportista o reintegro da pasaxe con xuros sen que a semiescravitude do 
emigrado fose estrictamente necesaria. O labor do embarcador, anque ás 
veces sumamente explotador, e sempre aplicando elevados réditos, facili
taba á súa vez unha organización mercantil, financeira e de transporte que 
sen o aumento e difusión da emigración iría máis de vagar. Estes axentes 
emigratorios tiñan fortes relacións cos intereses poboadores riopratenses, 
e estes dirixíranse á procura de man de obra, non a calquera zona europea, 
senón a aquelas nas que sabían que xa existía unha predisposición emi
gratoria xerada con anterioridade. 

A través dos protocolos, e en particular dos que atinxen a un determi
nado axente, o escribán, comerciante e in vestidor en buques D. Antonio 
Rodríguez Obaya, podemos observar como nunha época de incipiente 
emigración ó Río da Prata (1854) foi ampliando o seu radio de activida
de mes a mes, a partir do seu punto de residencia, completando o rol de 
dous buques que saíron na fin dese ano (Mapa n.º 6). Pero non era o único 
axente que actuaba na zona, como podemos observar nos mapas 7 a 11, 
e incluso Rodríguez Obaya aumentou a súa área de actividade ó longo do 
decenio. Por outro lado, os protocolos notariais permítennos observa-las 
áreas das que procedían os emigrantes embarcados polos diferentes arma
dores das Rías Baixas. Para estes traballaban a comisión varios axentes, 
os cales vendían billetes para un ou máis dos armadores existentes en 
Vigo, Carril, A Coruña, ou Ferrol, principais portas emigratorios galegas 
na época dos veleiros, pero tamén noutros partos menores como Baiona, 
Bueu, Marín, Vilagarcía, Deán, Noia, nas Rías Baixas, ou en Viveiro e 
Ribadeo nas Rías Altas. 

No exercicio realizado acerca da actividade de Rodríguez Obaya 
(Mapa n.º 6 e Táboa n.º 4), indirectamente podemos aprecia-las dificul
tades da expansión da súa actividade. Esta viría limitada tanto pola exis
tencia doutros axentes de embarque na mesma área como polas dispoñi
bilidades financeiras dos emigrantes e a súa maior ou menor 
predisposición a emigrar. De xeito que, a pesar do aumento do seu radio 
de acción, foi no foco inicial (Padrón), e en particular na parroquia de 
Iria, onde captou a maior parte dos seus clientes. 
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Mapa n.º 6. Expansión da área de actividade do axente D. Antonio Rodríguez Obaya a 
partir de San Xulián de Requeixo (Pontecesures), 1854. 

Mapa n.º 7. Área de actividade do axente D. Laureano .Cobiá~ (Ca-ld~s), 1850-1860. 
Ponte: Obrigacións hipotecarias de embarque ó Río da Prata. Protocolos Notariais do 

AHUS eAHPP. 
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Mapa n.º 8. Area de actividade do axente D. Tomás Mosquei-a (Caídas), 1850-1860. 
Ponte: Obrigacións hipotecarias de embarque ó Río da Prata. Protocolos Notaríais do 
AHUS eAHPP. 
Mapa n.º 9. Área de actividade do axente D. José Benito Abalo (Carril), 1850-1860. 

Ponte: Obrigacións hipotecarias de embarque ó Río da Prata. Protocolos Notaríais do 
AHUS eAHPP. 

Mapa n.º 10. Área de actividade do axente D. Antonio Carballeda (Cambados), 1850-
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1860. 
Ponte: Obrigacións hipotecarias de embarque ó Río da Prata. Protocolos Notariais do 
AHUS eAHPP. 

Mapa n.º 11. Área de actividade do axente D. Manuel Rey Perfumes (Caldas), 1850-1860. 

Fuente: Obrigacións hipotecarias de embarque ó Río da Prata. Protocolos Notariais do 
AHUS eAHPP. 

Mapa n .. º 12. Área de influencia do armador D. Francisco Tapias (Vigo), 1850-1860. 
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Mapa n.º 12. Area de influencia do armador D. Francisco Tapias (Vigo), 1850-1860. 
Fonte: Obrigacións hipotecarias de embarque ó Río da Prata. Protocolos Notariais do 
AHUS eAHPP. 

As futuras principais tendencias emigratorias galegas das <lúas pro
vincias atlánticas estarán, en grande medida, xa definidas a partir de 
mediados do século XIX, zonas nas que estes fluxos xa serán claramente 
masivos ó chegar ós anos setenta, mentres que en grande parte do interior 
das provincias de Lugo e Ourense seguirán predominando os fluxos intra
peninsulares ata os anos oitenta, época en que tamén se orientaron masi
vamente cara a América. 

Anque con limitacións, debido ó incompleto e a natureza da mostra, a 
partir das relacións de prófugos das provincias da Coruña e Pontevedra 
en 1878, podemos aproximarnos dunha forma impresionista ás súas d.ife
rentes tendencias migratorias predominantes nos anos previos á dita data. 
Os mozos declarados prófugos emigrarían nos anos anteriores á súa cha
mada a filas, polo que a representación gráfica resulta ser unha imaxe 
lixeiramente retrospectiva. En xeral o mapa n.º 13 describe as tendencias 
predominantes que con lixeiras variacións chegarán ó século XX, coa 
particularidade da infrarrepresentación dos fluxos riopratenses, xa que na 
época da mostra estes contraeríanse aparatosamente. Nas <lúas provin
cias, aínda existindo fluxos intrapeninsulares cara ó resto de España e 
Portugal, xa predominaban os transatlánticos. No norte da provincia 
coruñesa predominaba o fluxo cubano-antillano, mentres que principal
mente na zona sur e sueste da de Pontevedra o rumbo lusitano-brasileiro 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 163 



O uso de fontes persoais ... 

era o preferido. As comarcas intermedias compartían diferentes tenden
cias, pero en xeral o predominio riopratense destacaba sobre o cubano e 
o brasileiro. 

Os galegos emigraron primordialmente dende un ámbito rural en Gali
cia a un medio fundamentalmente urbano en América. Dada a escaseza e 
o reducido tamaño das cidades galegas, a orixe rural era casi unha pauta 
obrigada. Pero tamén se deu unha emigración por etapas. A emigración 
previa a Cádiz ou Sevilla no camiño da América colonial española, ou ó 
Porto e Lisboa no de Brasil, non era descoñecida no século XVIII e pri
meros decenios do século XIX, pero así mesmo ternos constancia dunha 
emigración por etapas tomando as cidades galegas como pasos interme
dios. A documentación municipal permítenos nalgúns casos aprecia-la 
complexidade das pautas emigratorias, aínda cando, no caso da emigra
ción por etapas, e en consonancia co baixo nivel de urbanización exis
tente na Galicia da época, esta fora limitada. A partir das informacións 
sobre a última veciñanza dos emigrantes e o seu lugar de natureza pode
mos construí-los seguintes mapas, tomando como exemplo o da emigra
ción a América dos veciños da cidade da Coruña. 

Mapa n.º 13. Orixe dos emigrantes da cidade da Coruña (1853-1855). 
Ponte: Expedientes municipais de emigración (AMAC). 

A emigración galego-americana experimentou nos anos setenta un 
marcado rush emigratorio propiciado tanto pola consolidación dos fluxos 
riopratenses e cubanos durante as dúas décadas anteriores, como pola 
súbita demanda de man de obra daqueles países, a mísera situación gale-
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ga e o paso masivo á navegación a vapor. Este rush viuse cortado brus
camente pola crise arxentina de 1873, e logo pola cubana que comezou 
en 1876. Como xa dixemos, foi nos anos setenta cando a emigración 
americana, e especialmente a arxentina, se consolidou nas provincias lita
rais. Nos anos oitenta a difusión do fluxo riopratense xeneralizouse ás 
catro provincias, e a partir de entón, anque con diferencias cuantitativas 
e cualitativas, desde toda Galicia emigrouse a aqueles países. Esta evolu
ción, no que respecta ó Río da Prata, queda reflectida na secuencia de 
mapas que a partir de diferentes fontes persoais elaboramos. 

Mapa n.º 14. Orixe dos emigrantes da cidade da Coruña (1873-1883). 
Ponte: Expedientes municipais de emigración (AMAC). 

Mapa n.º 15. Veciñanza -dos emigrantes galegas chegados a Bos Aires a bordo dos ber
gantíns Juán, León e Tigre (1852-1853). Ponte: AGA-AE. Listas consulares. 
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Mapa n.º 16. Veciñanza dos emigrantes galegos embarcados para o Río da Prata (1850-
1860). 
Fonte: Protocolos Notariais (AHPP e AHUS). 

Mapa n.º 17. Veciñanza dos emigrantes galegos desembarcados en Bos Aires en 1860 e 
primeiro semestre de 1861. Fonte: Consulado español en Bos Aires. 

A difusión da emigración riopratense pasará máis alá dos límites de 
Galicia cara á rexión castelá-leonesa na fin do século XIX. Mentres, en 
Galicia, intensificarase o fenómeno, dependendo máis das fluctuacións 
da demanda laboral transatlántica e das relacións microsociais establecí-
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das polos emigrantes galegos que da propia situación económico-laboral 
galega, que, por outra parte, ofrecía escasas melloras ós seus habitantes 
en relación ós seus principais mercados de traballo tradicionais. No sécu
lo XX a xeneralización da emigración ó Río da Prata, principalmente á 
República Arxentina e especialmente a Bos Aires, ponse de manifesto 
nos seguintes mapas, nos que se detallan as áreas de atracción dos tres 
portos emi ratori 

Mapa n.º 18. Veciñanza dos emigrantes galegos embarcados para o Río da Prata (1880-
1889). 

Número de emigrantes 

ºº 
CJ 1-9 

fffill 10-19 

~ 20-19 

m 30-39 

• Máisde39 

Mapa n. º 19. Veciñanza dos emigrantes gal egos ó Río da Prata embarcados en Vigo 
(1901-1905). 
Fonte: Listas de pasaxeiros (A.M. Vigo). 
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[J 1-9 

t;2¿j 10 - 49 

~ 50-99 

m 100-200 

• MáJ&ie200 

Mapa n.º 20. Veciñanza dos emigrantes embarcados ó Río da Prata polo porto de Vila
garcía (1909-1911). 
Fonte: Libros de Rexistro de Pasaxeiros. 

Número de emi¡rantes 

E]l-19 

ffiill20 -39 

~ 40-69 

m 70-99 

• Máis de lOCJ 

-- ·-
Mapa n.º 21. Veciñanza dos emigrantes galegos ó Río da Prata embarcados na Coruña 
(1920-1930). 
Fonte: Listas de Pasaxeiros (Lazareto de S. Simón. AHPP) 

Neste estudio, e a partir de pequenos pero laboriosos exercicios, utili
zamos basicamente unha variable que a documentación estatística dispo
ñible achega insuficientemente desagregada: a última veciñanza e a de 
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natureza dos emigrantes. A primeira información é ademais un denomi
nador común de tódalas fontes documentais persoais relacionadas nestas 
liñas, e susceptible dun maior grao de desagregación, xa que frecuente
mente dispoñemos <leste dato mesmo a un nivel inferior ó parroquial. Cir
cunscribímo-la análise ó nivel municipal para poder representar comoda
mente unha visión de conxunto do país galego. O resultado é bastante 
ilustrativo dalgunhas das pautas xeográficas da difusión do fluxo emigra
torio riopratense, nunha dimensión agregada máis idónea cás clásicas 
delimitacións políticas: as subrexións emigratorias reais. A realización 
dun exercicio cartográfico similar para os fluxos antillanos e brasileiros 
completaría o noso coñecemento das pautas xeográficas da emigración 
galega, e permitiría relacionalas coas das áreas limítrofes de Portugal e de 
Asturias, o que contriburía a explicar e calibrar moitas das pautas migra
torias que en termos agregados ofrecen as estatísticas oficiais. 
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Apéndice 

Tendencias emigratorias. Provincia de Pontevedra e Partido Xudicial de Santiago (1850-1860). 

Emigrantes 

País de inmigración Regresados de: Finados en: Ausentes en: Emigran a: 
Andalucía-Castela 67 58 167 82 
Portugal 114 139 433 147 
Brasil 10 54 32 31 
Cuba-Caribe 21 78 94 531 
Río da Prata 12 36 249 3740 
Outr. (América) 15 30 30 32 
Outr. (Non América) 14 8 137 157 
Total da mostra 253 403 1142 4720 

Fte.: Protocolos Notanats (ARPP e AROS). 
Táboa n.º 2. Tendencias emigratorias da Galicia sudoccidental (1850-1860) (Mapas n. 0 s 
1a4) 

Emigrantes galegos ó exterior. Distribución provincial. Cl 850-1859) 
A Coruña Pontevedra Ourense Lugo 

1309 3362 290 16 

Fte.: Protocolos (AROS e AHPP), Arqmvos Mumctpats e AGA-AE. 
Táboa n.º 3. Emigrantes galegos ó exterior (1850-1859). (Mapa n.º 5) 

Galicia 
4977 

Veciñanza dos emigrantes que contrataron obrigacións hipotecarias para emigrar ó Río da 
Prata con D. Antonio Rodríguez Obaya CAxente de emigración e Escribán de S. Xulián 
de Requeixo-Pontecesures). Ano 1854. 

Mes 
Radio Setembro Outubro Novembro Decembro Total 
De 0-5 km 46 32 25 16 119 
De 5-10 km o 18 23 4 45 
De 10-15 km o 8 29 8 45 
De 15-20 1 18 6 6 31 
De 20-30 km o 3 10 1 14 
T. mensual 47 79 93 35 254 

Fonte: Protocolos Notana1s (AROS) 

Táboa n.º 4. Expansión da área de actividade dun axente emigratorio (1854). (Mapa n.º 6). 
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Distribución porcentual por meses e por sectores xeográficos 

Radio 
De 0-5 km 
De 5-10 km 
De 10-15 km 
De 15-20 
De 20-30 km 
T. mensual 

Mes 
Setembro 

97,87 
0,00 
0,00 
2,13 
0,00 

100,00 

Outubro 
40,51 
22,78 
10,13 
22,78 

3,80 
100,00 

Fonte: Protocolos Notanats (AROS) 

Novembro 
26,88 
24,73 
31,18 
6,45 

10,75 
100,00 

Decembro 
45,71 
11,43 
22,86 
17,14 
2,86 

100,00 

Total 
46,85 
17,72 
17,72 
12,20 
5,51 

100,00 

Táboa n.º 4. Expansión da área de actividade dun axente emigratorio (1854). (Mapa n.º 6). 

Destino dos prófugos das provincias da Coruña e Pontevedra Cl 878) 

Cuba e área antillana 
Río da Prata 
Brasil 
Outros América 
Portugal 
Castela-Andalucía 
Galicia 
Total indicando destino 
Sen determinar 
Total das mostras 

A Coruña Pontevedra 

N.º Prófugos % N.º Prófugos 

491 52,74 48 
320 34,37 114 

20 2,15 41 
22 2,36 4 
43 4,62 114 
35 3,76 20 

931 
130 

1061 

100,00 
58 

399 
129 
528 

Fte.: BOPLC, (67471878), e BOPP, (vanos, 1878). Elaboracton propia. 

% 

12,03 
28,57 
10,28 

1,00 
25,57 
5,01 

14,54 
100,00 

Táboa n.º 5. Destino dos prófugos coruñeses e pontevedreses (c. 1878) (Mapa n.º 13). 

Natureza dos emigrantes a América veciños da cidade da Coruña. 
Emigrantes non nacidos na cidade da Coruña 

Período Total da Indican Veciño Natural Mun. A Outros Prov. Prov. Prov. Outros Amé-

mostra Natureza Cidade Cidade Coruña Pr. AC PO LU ou Penín. rica 

1853-55 46 46 46 32 13 

% 100,00 69,57 28,26 2,17 

1873-83 588 461 586 274 7 108 14 15 2 29 12 

% 100,00 59,44 1,52 23,43 3,04 3,25 0,43 6,29 2,60 

Fonte: Arquivo Municipal da Coruña. 
*Pr.=Prov.=provincia. AC=A Coruña, PO=Pontevedra, LU=Lugo, OU=Ourense 

Táboa n.º 6. Natureza dos emigrantes da cidade da Coruña. (Mapas n°s. 14 e 15). 
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Distribución provincial dos galegos emigrados 
Orixe dos emigrantes galegos chegados a Bos Aires a bordo dos bergantíns Juan León e 
Tigre 0852-1853. (Mapa n.º 16) 

A Coruña Pontevedra 
61 84 

Lugo 
o 

Ourense 
o 

Orixe dos emigrantes galegos ó Río da Prata 0850-1860). (Mapa n.º 17) 

A Coruña 
713 

Pontevedra 
3027 

Lugo 
o 

Ourense 
3 

Galicia 
145 

Galicia 
3743 

Orixe dos emigrantes galegos desembarcados en Bos Aires en 1860 e primeiro semestre 
de 1861. (Mapa n.º 18) 

A Coruña 
227 

Pontevedra 
440 

Lugo 
13 

Ourense 
1 

Orixe dos emigrantes galegos ó Río da Prata 0880-89). (Mapa n.º 19) 

A Coruña 
3139 

Pontevedra 
4551 

Lugo 
278 

Ourense 
151 

Galicia 
681 

Galicia 
8119 

Orixe dos emigrantes galegos ó Río da Prata embarcados en Vigo 0901-1905) . (Mapa 
n .º 20) 

A Coruña 
214 

Pontevedra 
1173 

Lugo 
299 

Ourense 
624 

Galicia 
2310 

Orixe dos emigrantes galegos ó Río da Prata embarcados en Vilagarcía 0909-1911). 
CMapa.n.º 21) 

A Coruña 
3692 

Pontevedra 
3991 

Lugo 
6 

Ourense 
10 

Galicia 
7699 

Orixe dos emigrantes galegos ó Río da Prata embarcados na Coruña 0920-19302. CMapa 
n.º 22) 

A Coruña 
5403 

Pontevedra 
2004 

Lugo 
2935 

Fontes: (Mapa n.º 16) AGA-AE. Listas consulares. 
(Mapa n.º 17) Protocolos (AHUS e AHPP) 

· (Mapa n.º 18) AGA-AE. Listas consulares. 
(Mapa n.º 19) AGA-AE, e Arquivos Municipais. 
(Mapa n.º 20) Listas de Embarque (A.M. Vigo). 

Ourense 
471 

(Mapa n.º 21) Libros de rexistro de pasaxeiros a Bos Aires. 
Consignatario: L. García-Reboredo Isla (Vilagarcía) 

(Mapa n.º 22) Listas de Embarque (Lazareto de S. Simón - AHPP) 

Galicia 
10813 

Táboa n.º 7. Orixe xeográfica (Última veciñanza) dos emigrantes galegas. (Mapas 16 a 22). 
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Resumo 

O USO DE FONTES 
PERSOAIS PARA O ESTU
DIO DA EMIGRACIÓN 
GALEGA A AMÉRICA (1830-
1930): ESTADO PRESENTE 
E PERSPECTIVAS 

Alejandro Vázquez González 

Neste artigo preséntanse e descn'bense sintetica
mente os diferentes tipos documentais, valórandose 
o interese do uso das fontes documentais persoais 
depositadas nos arquivos españois para a análise da 
emigración galega a América (1830-1930). Esta 
laboriosa documentación resulta ser fundamental 
para complementa-las informacións agregadas que 
ofrecen as estatísticas emigratorias oficiais, e indis
pensable na análise dos mecanismos microsociais 
que vertebraron o fluxo migratorio. Como un 
exemplo de aplicación, o estudio compleméntase 

cunha aproximación ó proceso de difusión en Galicia da emigración ó Río da Prata. 
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Resumen 

EL USO DE FUÉNTES PER-
SONALES PARA EL ESTU
DIO DE LA EMIGRACIÓN 
GALLEGA A AMÉRICA 
(1830-1930): ESTADO PRE
SENTE Y PERSPECTIVAS 

Alejandro Vázquez González 

En este artículo se presentan y describen sintética
mente los diferentes tipos documentales, valóran
dose el interés del uso de las fuentes documentales 
personales depositadas en los archivos españoles 
para el análisis de la emigración gallega a América 
(1830-1930). Esta laboriosa documentación resulta 
ser fundamental para complementar las informacio
nes agregadas que ofrecen las estadísticas emigra
torias oficiales, e indispensable en el análisis de los 
mecanismos microsociales que vertebraron el flujo 
migratorio. Como un ejemplo de aplicación, el 
estudio se complementa con una aproximación al 

proceso de difusión en Galicia de la emigración al Río de la Plata. 

Palabras clave: fuentes personales, emigración, Galicia, América. 

Résumé 

L'UTILISATION DES SOUR
CES PERSONELLES POUR 
L'ÉTUDE DE L'ÉMIGRA-
TION GALICIENNE EN 
AMÉRIQUE (1830-1930): 
ÉTAT ACTUEL ET PERS
PECTIVES 

Alejandro Vázquez González 

Dans cet article sont présentés et décrits les diffé
rents types documentaires, en évaluant l'intéret de 
l'utilisation des sources d_q_9~mentaires personelles 
déposées dans les archiv~agnoles pour l'analy
se de l'émigration galicienne en Amérique (1830-
1930). Cette profonde documentation, est fonda
mentale pour compléter les informations ajoutées 
qu'offrent les statistiques migratoires oficielles, et 
elle est indispensable pour l'analyse des méchanis
mes micro-sociaux qui ont été a la base du flot 
migratoire. En tant qu'exemple d'application, l'étu
de est complétée par une approche au processus de 

diffusion, en Galice, de l'émigration a Río de la Plata. 

Mots cié: sources personelles, émigration, Galice, Amérique. 
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Abstract 

THE USE OF PERSONAL 
SOURCES FOR RESEARCH 
INTO THE EMIGRATION OF 
GALICIANS TO AMERICA 
(1830-1930): ITS PRESENT 
STATE AND PRESPECTIVES 

Alejandro Vázquez González 

Alejandro V ázquez González 

This article presents and briefly describes different 
kinds of documentation, valuing the interest behind 
the use of personal documentary sources deposited 
in Spanish archives for the analysis of Galician 
emigration to America ( 1830-1930). This laborious 
documentation preves to be fundamental in order 
to complete the supplementary information which 
offers official migratory statistics, and indispensa
ble for the analysis of the microsocial mechanisms 
which were the backbone of the migratory flow. As 
an example of the application, the study is comple

mented with an apprioximation of the process of diffusio~ in Galicia of emigrants to the 
River Plate. 

Key words: personal sources, emigration, Galicia, America. 
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A SOCIEDADE DE 
INSTRUCCIÓN "SANTA 
MARÍA DE URDILDE Y 
SUS CONTORNOS", 
DA HABANA 

Clodio González Pérez 

En lembranza de meus avós: emigrantes 
en Cuba e Arxentina, no primeiro cuarto 
deste século. 

Urdilde é unha das parroquias do 
concello de Rois, na provincia da 
Coruña. Está a unha distancia 
similar tanto de Santiago de Com
postela como de N oia, Padrón e 
Negreira, na mesma encrucillada 
que fan as estradas que comuni
can estas catro poboacións. As 
únicas actividades dos seus habi-
tantes foron dende sempre a agri
cultura e a gandería, aínda que 
dende hai uns trinta anos predo
mina a segunda sobre a primeira, 
centrada case exclusivamente na 
producción láctea. 

Na primeira metade do século XIX, segundo escribe Sebastián de 
Miñano no seu Diccionario ó tratar da lindeira parroquia de Leroño, "los 
hombres emigran a Cádiz, mientras que las mugeres desempeñan la 
labranza e hilan las horas libres" (Miñano, 1826, V). Para moitos ir para 
esta ou outras cidades andaluzas non era máis que para logo segui-lo 
camiño de América. Coidamos que igual sucedería con varios veciños de 
Urdilde, pois aínda se rexistra a seguinte cantiga ou cantarea: 

M eu irmán está en Cádiz 
e mandoume unha navalla, 
con un letreiro que dice: 
"Se queres comer, traballa "1. 

Pero cando se vai xeneraliza-la emigración transoceánica é ó longo da 
segunda metade do século XIX, sobre todo cara a Cuba, primeiro, e des
pois para Arxentina. Segundo se deduce do número de emigrantes nos 
primeiros anos <leste século, a preferida era a primeira, pois en 1_914 resi
dían na illa caribeña uns 60 (Memoria, 1915, 13). Algúns xa levaban moi-

l. É moi antiga, pois xa figura entre os "Cantares Gallegos" publicados pola revista pon
tevedresa Galicia Moderna, no número correspondente ó l.º de xuño de 1897. Na parro
quia de Brión, no lindeiro concello do mesmo nome, xa en 1788 os veciños residentes na 
cidade gaditana doaron "una araña de vidrio" á igrexa (Arquivo parroquial de Brión, 
Libro de Fábrica, fol. 39). Un brionés residente en Cádiz foi quen trouxo os restos de 
Santa Minia, Luis Tobío, no mes de agosto de 1848, que agora conta con grande devoción 
en toda a comarca da Amaía (Cf. Salvado, B.: Santa Minia, Virgen y Mártir. Historia de 
su culto y Santuario en Brión. Diócesis de Santiago, Santiago de Compostela, 1994 ). 
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tos anos, como Cipriano Sampedro Freire, do que coñecemos varios 
documentos persoais, entre os que sobresae a Hoja biográfica como 
voluntario do Tercer batallón cazadores de La Habana. Nela consta natu
ral de Urdilde, en concreto da aldea de Quintáns, e que era dependente de 
comercio na capital cubana, pero que xa ós dezasete anos ingresou como 
voluntario no devandito batallón, o primeiro de xuño de 1888, foi baixa 
no mesmo o 30 de novembro de 1898. O 4 de abril <leste último ano foi
lle concedida a Cruz de Prata do mérito militar con distintivo vermello 
por sus servicios en la actual campaña. Regresou para Urdilde en 1918, 
cando aínda non cumprira os 50 anos. Como se verá, foi un dos máis inte
resados en que se levase a cabo a construcción do edificio escolar, cola
borando activamente non só en Cuba, senón tamén aquí na súa parroquia 
natal2. 

En Urdilde xa había dende moitos anos antes unha escola pública 
mixta, como consta no Diccionario de P. Madoz, de 1849: "una escuela 
indotada, a la que concurren 64 niños" (Madoz, XV, 224). Seguía exis
tindo nos primeiros anos <leste século, tendo o seu local na única casa que 
hai fronte á igrexa parroquia!. Pero os veciños emigrantes non estaban de 
acordo con ela porque se "aprendía pouco", cando a realidade era moi 
distinta: o absentismo chegaba a ser tan grande, que nos meses de máis 
traballo no campo quedaban case sen alumnos. Polo que atinxe á escola 
pública urdildesa, coñecemos perfectamente a situación porque se con
serva parte da documentación correspondente á década dos anos vinte. 
Unha comparanza: no curso 1925/26, cunha media mensual de 61 alum
nos, chegáronse a contabilizar 6.671 faltas de asistencia anuais, que 
veñen a ser case 110 por alumno (máis do 60% dos días lectivos). 

Os mestres podían ser malos, ausentarse inxustificadamente, contar 
con moitos nenos, pero -sen ningunha dúbida- a principal causa do baixo 
nivel alcanzado polos máis dos alumnos das escolas públicas era o absen
tismo, fomentado polos propios país, e non digamos xa nada cando se tra
taba das mulleres, que entón aínda era moito maior (González Pérez, 
1990,132 SS.). 

Durante varios anos en Urdilde houbo <lúas escolas mixtas: a pública 
·e a dos "habaneros". 

2. De seguro que outros varios urdildeses emigraron para esta illa polos mesmos anos en 
que o fixo Cipriano Sampedro. A mostra témola coa lindeira parroquia de San Xiao de 
Bastavales (Brión), en 1868 residían en Cuba-polo menos- 83 veciños, que foron os que 
pagaron a construcción do muro do adro, así como tamén a fonte que deita pola parte de 
arriba, na que consta que data de 1869, e que foi feita Por el cura y 83 habaneros devo
tos de la Virgen y amantes de la niñez. 
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NACE A "SOCIE
DAD DE INSTRUC
CIÓN" 

Clodio González Pérez 

No ano 1888 o emigrante e escritor Fortun.ato 
Cruces (Lestrove, 1870 - Bos Aires, 1961) 
funda en Rosario (Arxentina) a Sociedad 
Hijos de Rois. Coidamos que sería unha das 
primeiras constituídas por veciños do conce

llo. Anos despois xurdiron tres sociedades de instrucción, polo menos: a 
de Buxán, La Humanitaria de Ribasar e a de Urdilde3. A principal finali
dade de todas elas foi a construcción e sostemento de escolas de ensino 
primario nas súas respectivas parroquias. 

A semellanza do que estaban facendo outros moitos emigrantes, 
varios veciños de Urdilde acordaron tamén funda-la súa, que se denomi
naría Sociedad de instrucción "Santa María de Urdilde y sus contornos". 
Segundo parece, a idea partiu de Manuel Casal e Ramón Lens, residentes 
na poboación cubana de Matanzas. Os primeiros pasos déronos en 1913, 
pois o 21 de setembro do devandito ano foi distribuída unha "proclama" 
-da que non coñecemos exemplares- da autoría de Severino Lois e José 
Iglesias, entre os veciños de Urdilde residentes en Cuba, Arxentina e 
tamén na propia parroquia. A mediados de outubro mandaron outra xunto 
cun escrito ó director do Diario Español de Bos Aires, e tamén ó direc
tor de El Eco de Galicia de Santiago de Compostela. 

Volvérono intentar, agora José Tobfo4, Andrés Chico e José Iglesias. 
No ano 1915 foi publicada na Habana a primeira Memoria, correspon
dente a 1913 e 1914, debida ó secretario, Andrés Chico, na que se dá 
conta polo miúdo dos avatares polos que pasou a súa constitución, na que 
interviñeron, dun xeito ou doutro, os seguintes urdildeses ou dos arredo
res, ademais dos xa nomeados: Manuel Casal Casal5, Cipriano Sampedro, 
Manuel Iglesias, Manuel Pan, Ramón Neu (sempre figura así, non Neo 

3. Houbo máis, pero non sabemos · se o seu fin era exclusivamente o fomento da 
instrucción, como a de Rois y Riberas del Sar, de Cuba (coidamos que o seu local social 
estaba na Habana), que contribuíu xunto coa nosa de Urdilde na subscrición que se orga
nizou a beneficio de José Agrafoxo, da Luaña, a quen lle ardera a casa (agosto de 1920). 
4. Faleceu na Habana en 1921, segundo lle notifica por carta o presidente Manuel Casal 
a Cipriano Sampedro, o 19 de novembro. Na mesma dille que: 

tenemos el sentimiento de comunicarles el reciente fallecimiento de nuestro socio 
de Honor Sr. José Tobío Lens (e.p.d.) encargándose una comisión de esta sociedad 
de dar el pésame a los familiares y a comprarle una Cruz con el nombre de esta 
sociedad y el día de su fallecimiento que será colocada en la tumba como recuerdo 
por haber sido el primer Presidente [ .. . ]. 

5. Era natural da aldea urdildesa de Vilariño. Foi presidente dende 1918 ata -como míni
mo- 1923. Persoa moi preocupada, non xa polo ensino, senón tamén pola mellara social 
e económica dos seus veciños. Como mostra ahondan estas palabras que lle dirixiu dende 
A Habana, o 15 de xaneiro de 1920, ó delegado de Urdilde, Sr. Sampedro: 

[ .. . ]Mucha es mi alegría que esa parroquia vaya despertando del sueño tan largo que 
ha padecido toda la vida, ya es hora que se vayan dando cuenta que no hay razón 
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como é agora), Vicente Gómez, José Lago Blanco, José Lois, Gregario 
Iglesias, Santiago García Sánchez, José María Boullón, Ramón Martínez, 
José Lago Rey, Pedro Gómez Pais, Manuel Iglesias, José Guillermes, 
José Sampaio, Constantino Guillermes, José Caamaño, Severino Lois, 
José Iglesias, José Rey, Ramón Vázquez, Manuel Martelo, Carlos Otero, 
Severo Otero, Ramón Lens, Eladio Martínez, Santiago García, Manuel 
Lois Lois, Pedro Gómez Pais, Manuel Crespo Otero, Manuel Gómez 
Cabo, ... e o mestre e "perito" de Urdilde, Juan Salgueiros, natural da 
aldea de Vilariño que, segundo parece, foi un dos que máis loitou dende 
aquí porque a idea callase entre os veciños emigrados. 

A primeira xunta xeral para tratar verbo de asuntos tan importantes 
como o regulamento e os nomeamentos de cargos tivo lugar o 5 de abril 
de 1914: 

[ .. . ]en esa junta los cooparroquianos dieron muestras de patriotismo y de que tienen 
en sus corazones el recuerdo de aquellas criaturas que están llorando nuestra ausen
cia y que esperan algún beneficio de nosotros, porque todos han concurrido como 
un solo hombre. En ese día quedó demostrado que la obra emprendida nos llevaría 
al camino de la victoria (Memoria, 1915, 6). 

Xa comezan referíndose ó labor que no campo do ensino estaban a 
facer outras varias sociedades de emigrantes: 

Hace algún tiempo que empezaron a constituírse en esta República sociedades 
españolas, con la exclusiva finalidade de crear y sostener escuelas gratuítas en Espa
ña para contribuir al desarrollo de la cultura pública[ ... ]. 

Es doloroso confesar el mal estado en que se encuentra la enseñanza en nuestro 
suelo natal, y más doloroso aún saber que la política, esa inmensa ola de fango que 
todo lo salpica y mancha, es la causa de tan lamentable abandono [ .. . ]. En tal virtud 
nos determinamos a iniciar esta ardua labor en beneficio del procomún, porque 
entendemos que con esto daremos un ejemplo que quizás surta efectos saludables, 
si es que así nos congratularemos por nuestro doble triunfo; pero si desgraciada
mente continúa tal pasividad, trabajaremos entonces con más fervor y ahinco que 
una grata recompensación nos estimulará hasta que logremos coronar con éxito 
nuestra obra. Así, pues, propagando la enseñanza, que es la base fundamental de 
nuestras aspiraciones, seremos cultos, ricos y prósperos, porque indudablemente la 
mano pródiga de la naturaleza ha derramado en nuestra tierra sus infinitos bienes 
(Memoria, 1915, 3-4). 

[segue nota 5] para que sigan toda la vida bajo la voluntad de los caciques que nunca 
han dejado prosperar esas laboriosas aldeas , así se hace, hacerles frente a todas las 
cosas y todos los contratiempos se vencen cuando hay fe y perseverancia [ ... ]. 

Faleceu na Habana a finais da década dos anos cincuenta. 
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Rematan con estas palabras: 

Por lo tanto, nosotros no debemos dormimos en la obra emprendida para prepa
rar aquella juventud de Urdilde; nosotros demostrando que luchamos y lucharemos 
hasta que nuestra obra esté terminada, y así al terminar nuestra existencia marcha
remos tranquilos a la eternidad por dejar nuestros sucesores preparados para la lucha 
de la vida (Memoria, 1915, 12). 

EMPEZA A SUBS
CRICIÓN 

Na xuntanza do 26 de abril de 1914 acordou
se dar comezo á subscrición para construí-la 
casa-escola, aínda que había algúns membros 
da sociedade que non estaban de acordo, e non 

se sabía nada dos residentes en Arxentina, que non contestaran, ós que 
lles mandou un escrito Andrés Chico, o 20 de agosto, que se publicaría 
no xomal La Protesta, de Bos Aires, facendo un chamamento á colabo
ración de tódolos urdildeses. Un dos que respondeu favorablemente foi 
Ramón Freire, o 3 de novembro. O 11 de maio entregouse o regulamen
to da asociación ó gobernador da provincia da Habana, para a súa apro
bación. Nesta época a sociedade contaba con 32 membros "apuntados 
con el donativo y según las cantidades anotadas daban un total de $ 481-
00 oro español, más $105-00 plata española, creo dan un resultado en 
pesetas 2.955-50" (Memoria, 1915, 7). 

As reunións celebrábanas na habaneira "calle de Luz", na residencia 
dun dos socios veciño de Urdilde, Gregario Iglesias, que era vicepresi
dente da sociedade en 19156. Logo pasou a ter sede propia, en "Aguaca
te núm. 124", aínda que algunha xuntanza fixérona no domicilio social do 
"Habana Foot-Ball Club", situado na mesma rúa, pero no número 7l7. 

Acordaron tamén formar un comité representativo aquí en Urdilde, 
que o 31 de xullo de 1914 era o seguinte: Presidente, o párroco; secreta-

6. Faleceu na Habana o 23 de novembro de 1921. Dicíalle en carta o presidente Manuel 
Casal a Sampedro: 

[ ... ] Por tan sensible como dolorosa pérdida, yo en nombre de esta Sociedad y en 
nombre de cada uno de sus componentes, doy a V d. y a todos, uno por uno de los 
familiares del fallecido, el pésame más profundo y sentido, que todos los socios 
compartimos por igual, rindiendo así un deber al que fue nuestro inseparable com
pañero tanto en lo particular como en la lucha por el engrandecimiento de nuestra 
querida sociedad, habiendo sido uno de los primeros en dar calor a la primeira orga
nización permitiendo en su casa las primeras reuniones que con cariño permitía y 
procuraba unificar voluntades que se hallaban dispersas, teniendo más tarde varios 
cargos en la Directiva que desempeñó con entusiasmo y lealtad inmaculada reco
nocida por esta sociedad [ .. . ]. 

7. Así a que celebraron o 30 de xuño de 1918. 

ESTIJDIOS MIGRATORIOS 181 



A Sociedade de Instrucción "Santa María ... 

rio, Juan Salgueiros, mestre; tesoureiro, Vicente Boullón; vocais: Manuel 
Casal (polo lugar da Calle), José Casal (por Vilariño), Ramón Martelo 
(Quintáns), Cipriano Lago (Macedos), Juan Rey (Abelendo), Luis Caa
maño (Pedre e A Pedreira), Manuel Aldarís (Xallas), Antonio García 
(Casal de Poño), Juan Casal (Pazos), José Veiga (Cabanela e Carabeles), 
José Lois Casal (Casal de Gonzalo), Manuel Castro (Castro), Antonio 
Vellés (Agrafoxo) e Domingo Lago (O Pumar). 

Pero non tódolos residentes en Cuba colaboraron: o 31 de decembro 
de 1914 residían na illa caribeña 60 urdildeses, dos que só 35 pertencían 
á sociedade. Este desinterese compensábase con socios doutra proceden
cia. Así, por exemplo, na mesma data, tamén pertencían catro residentes 
en España, once naturais da Luaña (Brión)8, un cubano, un compostelán, 
un de Fontefría (San Xusto de Toxos Outos - Lousame) e un de Tembra 
(Boullón - Brión). Anos despois habería algún da lindeira parroquia dos 
Anxos. No mes de xuño de 1918 eran na Habana 47 socios, pero, como 
lle comunica o presidente Manuel Casal a Cipriano Sampedro, "siempre 
habrá alguno que no quiera pagar ... " Cada un contaba cun número que 
viña a se-lo que lle correspondía dende a fundación (Apéndice 1). 

Coñecémo-la lista de donativos o 14 de xuño de 1914, recollidos neste 
caso polos señores Cipriano Sampedro e José Sampaio. Figuran 36 
persoas, sendo a quemáis entregou José Sánchez, 5'30 pesos cubanos, e 
os que menos, que son varios, medio peso. O total ascendía a 57' 80 
pesos. A finais <leste ano, a sociedade tiña dispoñibles no banco 996'74 
pesos cubanos. 

O REGULAMENTO O día 10 de maio de 1914 a Xunta Xeral, pre
sidida por José Tobío Lens, e como secretario 
Andrés Chico, aproba o Reglamento de la 
Sociedad de Instrucción "Santa María de 

Urdilde y sus contornos". Foi publicado ese mesmo ano na Habana, na 
imprenta de "Cerdeira y Compañía". Debido á súa extensión, 15 páxinas, 
non irnos extractar máis que os puntos sobranceiros: 

8. Debido á proximidade, algúns nenos desta parroquia foron alumnos en Urdilde, en par
ticular das aldeas de Vioxo de Arriba e Vioxo de Abaixo. Mesmo aínda actualmente hai 
algún no Colexio Público por quedarlle máis preto que o de Es parís-Viceso. Dunha carta 
datada o 27 de abril de 1921 dedúcese que tamén tiñan pensado facer algo semellante na 
Luaña: 

[ ... ] El portador de esta carta Sr. José Y glesias, lleva la representación de esta sociedad 
para que de acuerdo con ese Comité vea las obras que son de necesidad en nuestra casa 
escuela y nos informe y a la vez ver la manera de encaminar la de la Luaña [ ... ]. 
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No artigo primeiro consta, despois de dicir que o seu domicilio social 
será na Habana: 

Tendrá por objeto fomentar y propagar la instrucción gratuita entre las clases 
pobres de Urdilde, provincia de Coruña, España, por medio de una escuela elemen
tal que establecerá en dicha parroquia con clases por la mañana y por la tarde, sos
tenida por cuotas voluntarias que serán satisfechas por sus asociados y que se cobra
rán mensualmente. 

No segundo diseque se admiten toda clase de donativos dos asocia
dos ou de persoas alleas. No terceiro, que se poderán organizar funcións 
benéficas, festexos ... co fin de achegar fondos. No cuarto déixase claro 
que nas xuntanzas non se poderán tratar asuntos políticos, nin outros non 
vinculados coa sociedade. 

O artigo quinto refírese ó ensino: 

La instrucción que fomente esta Sociedad estará sujeta a la Pedagogía moderna, 
dirigiéndose hacia lo más progresivo. O sexto trata do edificio escolar: La 
Sociedad establecerá su centro de enseñanza en casa propia que para lo cual han 
contribuido todos los socios fundadores de dicha parroquia. 

Nos seguintes consta que poderán ser socios todos cantos paguen a 
cota mensual; que quen faga propaganda en contra será expulsado e pri
vado dos beneficios da sociedade; e dos dereitos dos socios. 

O décimo refírese á súa disolución e ás propiedades: 

Esta Sociedad no podrá ser disuelta mientras sigan contribuyendo al desarrollo 
de la misma, y en caso de disolución las propiedades, si las hubiese, y los fondos, 
serán para los fines que se proponía la Sociedad, o sea para la educación de los niños 
de la parroquia. 

Os que seguen tratan acerca de que a sociedade terá un comité execu
tivo en Urdilde, que logo se denominará "delegación"; das clases de 
socios (fundadores, de número, protectores, honorarios e de mérito); e de 
que aqueles que non sexan desta parroquia só terán voz e non poderán 
formar parte da directiva. Os seguintes refírense ós deberes dos socios e 
ás atribucións da directiva, entre as que figura a de 

aprobar o desaprobar los acuerdos tomados por la delegación de Urdilde, así como 
firmar los sueldos de los profesores y empleados de la escuela y el presupuesto de 
gastos de la enseñanza. 

As dúas últimas páxinas están dedicadas ás disposicións xerais que rexe
rán no comité que se formará en U rdilde, "para la construcción y régimen 
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de la casa-escuela y la administración del colegio". No primeiro artigo dise 
que a sociedade Santa María de Urdilde y sus contornos elixirá unha comi
sión administrativa para a construcción da casa-escala, que estará formada 
por un presidente, un secretario, un tesoureiro e un vocal, nomeados por 
cada unha das aldeas que constitúen a freguesía. No dous, que a dita comi
sión será executiva de tódalas ordes da sociedade; no tres, que o presidente 
convocará ós señores nomeados que forman a Xunta Executiva, dando 
canta á Xunta Directiva da Habana dos acordos que tomen. 

Seguen varias disposicións de réxime interno, ata o artigo sétimo, no 
que se fai constar que a adquisición tanto do terreo coma do edificio terán 
que ser a nome da sociedade. No oitavo e último, vólvese insistir en que 
"la instrucción que fomente esta Sociedad estará sujeta a la Pedagogía 
moderna, dirigiéndose hacia lo más progresivo". 

Nos primeiros días de marzo de 1915 ten lugar a eleccción de nova 
directiva, que quedou como segue: 

Presidentes de Honor 
José Lago Blanco 
Santiago García 

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente 
José Tobío 
Vice 
Gregario Iglesias 
Tesorero 
Severino Lois 
Vice 
José Iglesias 
Secretario 
José Guillermes 
Vice 
Juan Rey 

VOCALES 
Cipriano San Pedro 
Manuel Crespo Otero 
Pedro Gómez Pais 
Ramón Vázquez 
José Vázquez 
Manuel Martelo 
Eladio Martínez 
Manuel Gómez Cabo 

Suplentes 
Manuel Casal 
Manuel Iglesias 
Ramón Lens 
Vicente Suárez 
Constantino Guillermes 
Manuel Lois y Lois 
Santiago García (Hijo) 
Isolino García 

UN MANIFESTO O 5 de maio de 1915, José Guillermes, secre-
tario, publica un manifesto no nome da socie
dade dirixido "A todos los Hijos de la Parro

quia de Santa María de Urdilde", que foi entregado ós veciños, para dar 
a coñece-lo proxecto da escola, "y a fin de lo que, con un amor vehe
mente y patriotismo sin límite, ayudeis a la labor altamente humanitaria, 
digna de admiración, que se ha iniciado entre nosotros". 
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Informa que o capital da sociedade é de mil douscentos pesos ouro 
español, e que a recadación mensual andaba polos vinte. 

Expuestos, pues, -prosegue- los datos más esenciales, se deduce que ya dispone
mos de medios, aunque no sobrados, sí suficientes, para llevar a la práctica el pro
yecto que muchos juzgaban irrealizable desde que se fundó nuestra benemérita Ins
titución, consistente en dotar a nuestro querido pueblo de un Centro de Instrucción 
en donde los niños pobres de solemnidad puedan, gratuitamente, adquirir todos los 
conocimientos que abarca la primera enseñanza. 

En tal virtud, esta Directiva, creyendo interpretar fielmente vuestro deseo, propo
ne dar principio a·la fabricación del edificio tan pronto se consiga el terreno y se ter
mine el estudio de planos que a vuestro examen pondremos incondicionalmente. 

E prosegue: 

Muy pronto, podremos sentir el gran placer de haber prestado a nuestra peque
ña patria el servicio más sagrado que se le puede hacer a un pueblo [ .. . ]. 

Láiase de que non colaboren tódolos veciños emigrantes, nin tampou
co cantos vivían en Urdilde: 

Aquellos que sordos a nuestro cariñoso llamamiento hecho en su día, continúan 
mirando con indiferencia la labor que venimos realizando, tengan presente que no 
transcurrirá mucho tiempo sin que su corazón les dicte el arrepentimiento de su anti
patriótico proceder y engrosen las filas de los que en busca de la redención de su 
pueblo no desmayan un solo momento hasta llegar al término final de la victoria, la 
que no se hará esperar. Llegado este momento, que es lo que más anhelamos, se 
reformará el Reglamento de manera que nos permita tomar ciertas medidas en per
juicio de aquellos que, pudiendo prestárselo, niegan su concurso a esta benemérita 
Institución, la que a todos nos favorece por igual. Merecerán que los califiquemos 
de malos patriotas, si no se convierten en decididos defensores del programa de 
nuestra Sociedad [ ... ]. Si nos equivocamos, peor para aquellos que retengan un cri
terio injusto y no acudan a secundar una obra tan altruista, puesto que no podrán, 
como nosotros, sentir la satisfacción del deber cumplido. En este caso, es decir, si 
como hasta el presente tenemos que seguir luchando sin más auxilios que los nues
tros, no por eso de.smayará el entusiasmo que sentimos, antes al contrario, consa
graremos todas nuestras energías, a propagar la instrucción, seguros de que así hon
ramos la raza a que pertenecemos y de que contribuimos de manera eficaz 
procurando a Galicia un glorioso y grande porvenir. 

APRIMEIRAPEDRA Faltaba o soar onde construí-la escala, que tiña 
que reunir certas condicións, senda a máis 
importante a de que estivese situado nun lugar 
céntrico, a unha distancia aproximada de tóda-

las aldeas. Cipriano Sampedro foi o encargado de procurar un axeitado: 
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o 20 de xullo de 1914 dirixiuse por carta dende A Habana a Juan Freire, 
nos seguintes termos: 

Mi querido tío: sirve la presente para manifestarle que en junta celebrada el 12 
del presente le propuse a V. para delegado por Urdilde pero el resto de los que 
componían dicha junta se levantaron contra mi como fieras alegando que V. nunca 
había hecho nada por la parroquia y aunque yo les decía que V. reunía mejores 
condiciones que otro cualquiera para dicho cargo de nada me servió; ahora si V. 
quiere contribuir con lo que pueda para esta obra que nos emos propuesto llevar a 
cabo y que será la obra que más saberán agradecer nuestros sucesores y con ello 
daría pruevas como los demás de que también V. aunque los demás digan lo con
trario, siente amor por el pueblo donde se vió la luz primera, yo en lugar de V. 
compraría el pedazo de monte que está entre la tomada y el agro del cura que llega 
a la carretera y está frente al crucero y se lo regalaría a la sociedad para construir 
la casa escuela en dicho sitio y con esto su nombre quedaría grabado para la eter
nidad y los que lo combatieron con tan mala fe verían que no fueron ellos los que 
más hicieron en tan meritoria obra apesar de gritar tan alto, y para mi sería una 
gran satisfación poder combatir a los que tanto lo despreciaron. 

Si V. encuentra bien esto que le indico debe hacerse socio aunque no sea más 
que un año y con esto además de donativo sería también fundador de la Sociedad la 
cuota mínima de medio peso mensual mucho le agradeceré me conteste y me diga 
su sentir sobre los particulares que le dejo indicado. 

Sin otra cosa por hoy muchos recuerdos a toda la familia y para V. el afecto de 
su sobrino. 

Cipriano San Pedro. 

Non posuímo-la contestación, pero de seguro que foi afirmativa, por
que Juan Freire e o seu fillo Emilio figuran como <loadores do soar onde 
se construiría a escala. 

Despois de tantos desvelos e traballos, por fin o día 3 de decembro de 
1916 tivo lugar a colocación da simbólica primeira pedra. O lugar esco
lleito era un dos máis céntricos da parroquia, pois queda a curta distancia 
da igrexa e de par do "campo das bailas" ou da festa, que facía de patio 
de recreo, sombreado por carballos centenarios, polo que os alumnos dis
poñían de amplo espacio para brincar. 

Foi día de festa en Urdilde, non faltaron as autoridades municipais, o 
párroco, os representantes da "Sociedad de Instrucción" e os máis dos 
veciños. A celebración rematou coa lectura duns versos por parte do mes
tre e veciño Juan Salgueiros, unha das persoas que máis loitou dende aquí 
pola constitución da sociedade9: 

9. Faleceu poucos anos despois, pois no 1919 a Xunta Directiva da Habana acordou man
dar facer un acto fúnebre polos socios José Lens e Juan Salgueiros. 
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Venimos a celebrar 
Este acto de alegría, 
A fin de poder honrar 
A los que allende los mares 
Trabajaron noche y día 
Reuniendo capitales. 

Después de tantos desvelos 
Han podido conseguir, 
Con abnegación y celos 
El capital reunir, 
Para edificar la escuela 
Falta que era de sentir. 

Aquí presentes están 
Los que más han trabajado 
Gracias mil debemos darles 
Por el celo desplegado, 
En reunir capitales 
Para un fin tan deseado. 

Satisfechos estarán 
En unión de otros paisanos 
Que en tierra Cubana están 
A quienes también amamos, 
Y todos agradecerán, 
Que así gratos les seamos. 

Hoy queda, pues, colocada 
Ya la primera piedra, 
En nuestra parroquia amada 
Para el edificio Escuela 
De todos tan deseada, 
Y Dios quiera salga buena. 

Don Juan y Don Emilio Freire 
Gratuitamente cedieron 
El terreno de la escuela, 
Dando con ello una prueba 
Del beneficio que hicieron 
Y sin la menor reserva. 

Cuando se abre una Escuela 
Es adagio conocido, 
Que, una carcel se cierra, 

Clodio González Pérez 
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Pues lo ve el buen sentido, 
Y facilmente se prueba, 
Por el crimen detenido. 

De la vida material 
Base es la agricultura, 
De la vida intelectual 
Es la base la cultura, 
Porque no hay riqueza igual 
En la humana criatura. 

Me resta felicitar 
A los que han contribuido 
Para a este acto llegar, 
Los que no pondré en olvido, 
No pudiéndose dudar, 
De que soy agradecido. 

O EDIFICIO 
ESCOLAR 

Entre os poucos papeis que se conservan 
hai unha nota manuscrita a lapis do contra
tista de obras Manuel Graña, na que consta 
que o importe da construcción ascendería a 
15.600 pts.:"Escuela largo suelo 55 por 35 

por 35 de alto con 12 luces. Cuesta para mi 15600 le haré tan bien el 
depósito para chiminea si lo quieren." 

A obra rematouse a finais de 1917, xa que o 13 de xaneiro do ano 
seguinte a Xunta Directiva da Habana tomou, entre outros, o seguinte 
acordo: 

[ ... ] Tercero: Se ha dado lectura a una carta fecha 17 de Diciembre de 1917, 
del Sr. Presidente de la Delegación de Urdilde, dando detalles del banquete y de 
la gran romería celebrada en Urdilde con motivo de haberse terminado felizmen
te las obras de nuestra querida casa-escuela y de las fotografías hechas para man
dar a esta sociedad, y en vista de que la mencionada carta no trae un detalle en 
forma de los gastos, tanto de la fiesta como del banquete se acordó pedir a la 
Delegación de Urdilde los informes necesarios relacionados con la romería y la 
falta de acuse de recibo del dinero girado ultimamente [ ... ]. 

Permaneceu pechada varios meses, pois en outubro de 1918 aínda 
non se impartían clases, non chegando ademais os cartos mandados 
polos "habaneros", polo que houbo que pedir prestadas 1.465 pts. a 
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Juan Freire, veciño de Urdilde, que fora un dos que <loaran o soarlO. 
Da dita cantidade quedábanlle por reintegrar no mes de decembro do 
devandito ano 218 pts. e os xuros. 

Axiña se procedeu a redacta-la correspondente escritura, na que cons
ta o destino que se lle dará ó edificio o día en que desapareza a socieda
de. Non dispoñemos da escritura orixinal, aínda que coidamos que exis
te, pois no mes de decembro de 1918 estaba no rexistro da propiedade, 
pero si dispoñemos das "bases" que mandaron os da Habana para que se 
tivesen en conta na súa redacción. Por ser moi extensa, entrecollémo-los 
puntos máis interesantes, e que cómpre ter moi en conta agora que o edi
ficio xa non se destina a escola: 

Se hará constar en la escritura que el terreno fue regalado por el Sr. Juan Freire 
y su hijo Emilio vecinos de Urdilde. 

Se hará constar que el importe total de la fabricación fue de $ 1.300.- recibida 
dicha cantidad de la delegación de Urdilde compuesta la mencionada delegación por 
los Sres. siguientes: 

Juan Rey 
Juan Salgueiros 
Severino Lois 
Vicente Boulló 

Presidente 
Secretario 
Vocal 
Vocal 

10. En el lugar de la Calle, parroquia de Santa María de Urdilde, a veinte de Octubre de 
mil novecientos dieciocho. Ante los testigos que se dirán, comparecen: Cipriano 
Sarnpedro Freire, Vicente Boullón Martelo, Severino Lois Casal , Presidente y voca
les respetivarnente y Pedro Górnez País , Tesorero, de la Delegación de la Sociedad 
constituída en la Habana, titulada "Sociedad de Instrucción de Urdilde y su contor
no", cuya Delegación en esta parroquia fue nombrada en la Habana por la Junta 
directiva de la misma, todos mayores de edad, casados, propietarios, vecinos de esta 
mencionada parroquia, provistos de cédulas personales y aptos para contrato, cual 
aseguran dicir: 
Que la mencionada Sociedad de la Habana se propuso construir a sus exclusivas 
expensas una casa escuela en esta parroquia, cuya construcción se halla terminada 
para poder destinarla al fin para que se construyó; pero no pudiendo remitir de la 
Habana toda la cantidad suficiente para la definitiva construcción de la obra, el 
que funcionó de Presidente de esta Delegación Juan Rey Sánchez, tuvo este nece
sidad de recurrir a D. Juan Freire solicitando a préstamo en dos ocasiones la suma 
de mil cuatrocientas sesenta y cinco pesetas al interés del seis por ciento ; y corno 
el referido Rey es el único responsable de la deuda para con el acreedor, los aquí 
comparecientes en nombre de la Sociedad de la Habana, responden y se obligan a 
reintegrar al Rey, el importe del capital e intereses de la referida deuda, excepto la 
parte que a el pertenece corno miembro de esta Delegación, para el caso de que no 
se solventaran los de la Habana, reservándose empero, los comparecientes, si 
tubieren que abonar la parte que a cada uno toque, reintegrarse en la nueva casa 
del importe que pagaren . 
Así lo dicen, otorgan y firman con los testigos que lo son Manuel Pan Lago y Manuel 
Lago Lapido, vecinos de esta parroquia, aptos para ello, cual aseguran [ ... ]. 
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Cuya delegación a su vez recibió ese importe de la sociedad Santa María de 
Urdilde y sus Contornos domiciliada en la Habana República de Cuba siendo su 
presidente 

Manuel Casal y Casal Presidente 
Pedro Gómez Pais Secretario 
Cipriano Sampedro Tesorero. 
[ ... ] Se hará constar que la casa escuela pertenece exclusivamente a la Socie

dad Santa María de Urdilde y sus Contornos domiciliada en la Habana y que dicha 
casa nunca ni en ningún tiempo se podrá usar para otra cosa que no sea a la edu
cación de los niños de Santa María de Urdilde y sus contornos, es decir a casa 
escuela. 

Si en alguna época de la vida dejara de existir la sociedad Santa María de Urdil
de y sus contornos domiciliada en la Habana, pasará a ser propiedad dicha casa 
escuela de todos los vecinos de la parroquia de Santa María de Urdilde que vivan en 
dicha parroquia pero no los que se hallen ausentes. 

Al dejar de existir esta sociedad domiciliada en la Habana será administrada 
dicha escuela por los vecinos de la parroquia residentes en ella, los cuales se reuni
rán en Junta general, de cuya Junta saldrá nombrado un presidente el que presidirá 
todas las Juntas sucesivas hasta que quede difinitivamente nombrado el consejo de 
administración que se compondrá de: 

Presidente 
Secretario 
Tesorero y 

cuatro vocales los cuales administrarán la casa escuela durante dos años al final de 
los cuales se volverá a elejir nuevo consejo de administración y así sucesivamente 
siempre. 

[ ... ] Al dejar de existir la sociedad en la Habana por falta de asociados u otras 
causas, la directiva que figure en el poder tendrá la obligación de remitir a la Dele
gación de Urdilde toda la documentación que haya en la Secretaría de la Habana así 
como los fondos que resulten de la liquidación de la Sociedadll. 

No 1920 tiñan a intención de emprender diferentes obras de mella
ra, porque o "departamento dedicado a vivienda es demasiado chico y 
no reune condiciones de comodidad para la familia del maestro", e o 
baixo era húmido e escuro, non sendo polo mesmo habitable. Por iso 
acordaron rebaixa-lo terreo e construír unha cerca de pedra, que levaría 
na fronte por riba unha reixa de ferro; acondiciona-lo baixo do edificio 
e facer algúns arranxos no sobrado para que se puidesen xuntar alí os 
socios. Todas estas obras non se levarían a cabo por falta de medios 
económicos. 

O 18 de novembro <leste mesmo ano de 1920, o presidente Manuel 
Casal comunicoulle a Cipriano Sampedro que acordaran que o centro 
escolar se chamaría "Santa María de Urdilde". 

11. Non ternos constancia de que se remitise esta documentación, e se se fixo, actual
mente atópase en paradoiro descoñecido, se é que aínda existe. 
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A ES COLA Non só foi o edificio, senón que tamén o pro
veron de todo o preciso. Sampedro era o 
encargado de mercar na imprenta e librería 
"Paredes" de Santiago o que facía falta: 
regras, papel raiado, tinteiros, pizarríns, 

mapas, portaplumas, pizarras, etc., así como tamén os libros: 12 Gramá
ticas (Calleja), 12 Aritméticas (Gallego Chaves), 12 Cuentos del Abuelo, 
12 Silabarios, 12 exemplares do Catón Metódico, 100 cadernos de escri
tura inglesa, etc.12. 

Querían que fose un ensino moderno, progresista, no que se tivesen en 
canta os últimos adiantos pedagóxicos, como se pode ler no seu Regla
mento: "La instrucción que fomente esta Sociedad estará sujeta a la Peda
gogía moderna, dirigiéndose hacia lo más progresivo"; volvendo insistir 
no mesmo no artigo oitavo (Reglamento, 1914). O 14 de decembro de 
1921 dicíalle en carta dende A Habana o presidente Manuel Casal ó pre
sidente da delegación de Urdilde: 

[ ... ] Se acuerda el mandar a esa un cuadro con las posiciones de ginasia Sueca 
para que V d. se lo entregue al Maestro y le ordene que todos los días le dé clase de 
dicha ginasia a los niños en las horas de recreo para que vayan adquiriendo la agili
dad que se necesita y que hoy está implantada en todas las escuelas modernas. 

En esta Junta se ha tratado pero no se ha tomado acuerdo de crear unos premios 
para los niños y unos diplomas en los que figuren los que lleven premio por su apli
cación, saber, asistencia y demás usos en esa, así que de acuerdo con el profesor 
vean la manera de dotar a la escuela de esos premios y diplomas ·para cuando lle
guen los exámenes animar a los niños y que es usual hoy en todas las escuelas. 

Noutra misiva comunícalle que lle diga ó maestro que "implante en la 
escuela la cartilla de previsión económica por la cual se acostumbrarán 
los niños al ahorro". 

12. Dicíalle o presidente Casal a Sampedro, o 19 de novembro de 1921: [ ... ]Según 
carta del Profesor de la escuela, se necesitan unos pocos de libros y unos Mapas 
para los muchachos más adelantados y deseando esta sociedad el mejoramiento de 
la enseñanza se acordó que V d. de acuerdo con el profesor compren lo necesario, 
siempre con la economía del caso y lo imprescindible por tener pocos fondos y 
hacerse imposible el recaudar dinero por la mala situación por que está atravesan
do este país [ ... ]. 
El material que se compre que siempre sea propiedad de la escuela, esto quiero dicir 
que los niños no se lo lleben para sus casas. Notamos que hemos comprado material 
por varias ocasiones y nunca nos han dado una nota de todo lo que tenemos en la 
escuela, nos habían dicho que del material comprado se iría sacando su costo pero 
tampoco hemos recibido detalle de lo vendido o regalado, así que en el mes de 
Diciembre hagan un balance general y lo mandan para comenzar el año nuevo con 
base firme [ ... ]. 
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Mesmo se preocuparon polo medio lingüístico en que se desenvolvían 
os nenos. O 13 de febreiro de 1921 dille neste caso o presidente Sampe
dro ó presidente Manuel Casal, sobre a actuación de varios mestres: 

[ ... ] ese mismo día el Comité en pleno nos llegamos a junto de nuestro amado cura 
y le contamos lo susedido y que nos diera una ydeya puesto que el tiene gran inte
rés por nuestra escuela y nos dijo que debido al gran enterés y confianza que tenía 
en nuestra Sociedad que el buscaría un maestro en nuestra Unibersidad y que creía 
que abía de sernos útil como las principales escuelas de España, así fue el día 15 del 
presente tubimos el honor de darle posisión al nuebo maestro con carauter de inte
rino pero si es que su trato era bueno degarlo afetibo, siempre que esa Direutiba lo 
acuerde: lleba un mes y su comportamiento es ynmejorable y es muchacho joben y 
graduado por el melitar, como sargento: y conosiendo que es el maestro que tiene 
un porbenir para nuestros niños mas fasele que el otro que Reconosiamos que era un 
maestro de talento y Sabeduría pero no conosía el gallego y pasó un año y los niños 
adelantaban muy poco [ ... ]. 

Non faltaron pequenos problemas de carácter pedagóxico, como 
cando en 1921 o mestre solicitou que se impartisen determinados estu
dios ós nenos xa grandes, e respondéronlle dende A Habana que "esta 
Directiva acordó que el maestro no varie el plan de estudios que tiene 
implantado por dar preferencias a otros solicitados porque podría resultar 
en perjuicio de otros niños". 

Os escolares nos primeiros anos tiñan como norma honrar ós socios 
que falecían en U rdilde, acompañando o cadaleito dende a escala ata a 
igrexa parroquial. Así o fixeron o tres de decembro de 1919, polo pasa
mento de José Lens, segundo lle comunica en carta Cipriano Sampedro ó 
presidente Manuel Casal: 

[ ... ] el día en que se le dio sepultura al Socio José Lens que falleció el día 2 del 
corriente mes, cuyo entierro fue el 3 y la delegación acordó que los niños acompa
ñacen al cadabre desde la casa Escuela al cementerio, no se llebaron a la casa para 
que no tubiesen más derecho que los socios que pasen por delante de la Escuela desa 
manera no tienen que pedir los demás socios que hayan a su casa con eso no se 
molestan los niños por los caminos [ ... ]. 

Ó mesmo tempo, a mesma delegación de Urdilde se encargaba de 
mandar celebrar actos fúnebres polo eterno descanso dos socios faleci
dos I 3. E non só polos de Urdilde, senón tamén polos da lindeira fregue
sía da LuañaI4. 

13. No ano 1919, Casal comunícalle a Sampedro que a Xunta Directiva acordó darle un 
acto fúnebre al.finado Sr. José Lens y Juan Salgueiros, deseando que Vd. Los ordene en 
La mejor forma posible, cargando a esta sociedad el importe de los mismos, procurando 
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Só documentamos tres mestres, aínda que puido haber algún ma1s, 
pero durante moi pouco tempo. O primeiro foi Román López, a quen en 
outubro de 1919 lle pagaba a sociedade mensualmente 125 pts.15. Debeu 
seguirlle Olimpio Liste Naveira, do que se conservan varios "recibís" do 
seu soldo mensual, que en febreiro de 1921 era de 150 pts., e que logo a 
Xunta Directiva acordou subir a 166,66 pts. (2.000 pts. anuais)I6. Seguiu
lle Manuel García, en 1923. 

Para facer fronte a estes gastos, así como a outros (material escolar, 
arranxos do edificio, actos fúnebres, etc.), a Xunta enviaba os cartas 
dende A Habana, que eran logo aquí ingresados no banco compostelán 

[segue nota 13] queden tan lucidos como los otros que Vd. mismo ha ordenado. O 1 º. de 
maio de 1921 pagáronlle ó párroco, Xesús Calvo Espiñeira, 20 pesetas por este concep
to. E o 20 de febreiro de 1922, 25 pts., importe de un acto fú,nebre por el eterno descan
so de los socios Gregario Iglesias y José Tubío. 
14. O 15 de xaneiro de 1921 dicíalle o presidente Casal ó presidente Sampedro da dele
gación de Urdilde: 

[ ... ] Trate de ver al maestro de la Luaña y nos informa de la impresión que le haya 
causado una carta que para el va en este mismo correo. Se le ruega ordene el cele
brar un Acto fúnebre en nombre de los Sres. siguientes Vicente Suárez, José Rodrí
guez y Ramón Martelo; este no ha sido socio pero se incluye por haber sido un buen 
propagandista de esta sociedad [ ... ]. 

15. Deste mestre consérvase unha carta, datada o 19 de xaneiro de 1921, e con cabeceira 
do Sindicato Católico Obrero de Mineros Españoles. Sección de Villaseca (León), dirixi
da á Xunta Directiva da sociedade: 

Muy Srs. míos: Como lo prometido es deuda; voy a cumplir con esta, dirigiéndome 
a todos Vds. que componen esa Junta Directiva, a todos los Socios presentes y 
ausentes y a todas esas familias que mandaron sus hijos a la Escuela que tuve el 
honor de dirigir en el cortísimo tiempo que en esa tan querida Parroquia de Urdilde 
permanecí. 
Empezaré por pedirles indulgencia si en algo les falté y dándoles las gracias por 
cuantas atenciones con mi demostraron. 
Al mismo tiempo les deseo que hayan encontrado un Maestro modelo, que cum
pliendo con su deber, disipe las densas tinieblas de la ignorancia en que se halla 
sumida esa para mi tan querida niñez y a la cual empezaba ahora a conocer, cuando 
tuve la orden de trasladarme a este Centro Obrero de Villaseca. 
Como el citar nombres sería muy largo, en esta corta frase se despide de todos 
Vds. Srs. socios y más familias y de toda la niñez en general su humilde servidor 
y maestro [ ... ]. 

16. Naceu en Santiago de Compostela, o 3 de marzo de 1899. O 24 de decembro de 1924 
tomou posesión da escola pública de Boente (Arzúa), despois de gaña-las oposicións de 
ámbito rexional co número un. Estando destinado en Cuntis (Pontevedra) opositou á ins
pección, chegando a ser inspector xefe das provincias de Ourense e Pontevedra. Seguiu 
mantendo amizade con varios urdildeses, en particular co párroco, Xesús Calvo Espiñei
ra, do que aínda se conserva en poder dos seus fillos -entre os que está o amigo Olimpio 
Liste Regueiro- algunha carta, xa do ano 1929. 
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"Pérez y de Andrés" (logo "Hijos de Olimpio Pérez"), de onde a delega
ción de Urdilde ía retirando as cantidades que precisaba. En decembro de 
1918 mandaron para ingresar no banco e pagar gastos un cheque de 1.250 
pts.; no 1919, outro de 2.500 pts.; o 18 de setembro de 1920, un de 
1.354,55 pts.; o 27 de abril de 1921, outro de 2.400,95 pts ... 

A escala era mixta, pero os "habaneros" querían dispoñer de dúas, de 
forma que os nenas estivesen separados das nenas. Ante a imposibilida
de de poder contar con dúas aulas e dous mestres, por non dispoñe-la 
sociedade de fondos económicos suficientes, no mes de setembro de 
1923, o presidente Manuel Casal dende A Habana dirixiuse ó ministro de 
Instrucción Pública solicitando para Urdilde unha escala de nenas, que 
eles non podían soster pero que lle cedían o baixo do edificio escolar: 

Excelentísimo Señor: 
Esta sociedad que me honro en presidir, integrada por un grupo de 

españoles amantes del lugar en que nacieron y constituída con el único fin de faci 
litar instrucción a la infancia, constituyó una Casa-Escuela en la parroquia de Santa 
María de Urdilde, Ayuntamiento de Rois (Coruña) dotada con material suficiente y 
profesorado, y la viene sosteniendo desde el año 1918. En ella reciben instrucción 
gratuita un promedio de setenta niños de ambos sexos. 

Se nota la necesidad de crear una escuela para niñas cuya profesora 
pueda enseñarles ademas las labores propias de su sexo y como la que atrás citamos 
representa ya para esta sociedad un sacrificio que solo un patriotismo grande senti
do por sus componentes, lo ha hecho soportable apesar de la crisis económica suce
dida en este país en estos últimos años, pedimos al Estado Español la creación de 
esa escuela a la que tiene derecho nuestra parroquia dado el número crecido de niñas 
que tienen las 15 aldeas que la componen y donde nunca hubo una escuela de niñas. 

Estamos dispuestos a facilitar para ese fin la planta baja de nuestro 
edificio Escuela, completamente gratuito, mientras la Dirección de Instrucción 
Pública no cuente con local apropiado y si para la ampliación de nuestra planta lo 
necesitaremos algún día, nos comprometemos a dar seis meses para el traslado. 

No dudamos, pues, ver secundada nuestra humanitaria obra y en con
secuencia, rogamos a S.E. pida los datos al Distrito que han de comprobar lo que 
con justicia pedimos [ ... ]. 

A resposta debeu ser negativa, pois ata o ano 1930 a escala pública 
seguiu senda mixta. 

Malia que Manuel Casal lle diga ó ministro de Instrucción Pública que 
na escala da sociedade reciben "instrucción gratuita un promedio de 
setenta niños de ambos sexos", non tódolos da parroquia podían asistir, 
pois para iso estaba a pública, que tiña daquela o seu local na casa que 
queda fronte á igrexa, xa que esixían os seguintes requisitos, segundo lle 
comunican o presidente e o secretario o 17 de xaneiro de 1920 ós mem
bros da delegación de Urdilde: 
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Tendrán derecho a la Escuela de la Sociedad los hijos o hermanos de los socios 
[ ... ] y además, los pobres de la localidad y los hijos de los que fueron socios y hayan 
fallecido. 

Los que hayan sido socios y hayan dado algún donativo a la sociedad, pueden 
disfrutar de estos derechos con solo pagar una peseta 50 céntimos al mes. 

Los que no hayan sido socios, ni hayan contribuido con ningún donativo, para 
disfrutar de los mismos derechos tendrán que pagar dos pesos de entrada y la cuota 
mensual como los anteriores [ ... ]. 

Pero logo deberon ter un trasacordo, e quedaron en que fose máis 
pequena a mensualidade achegada polos alumnos, pois o mesmo presi
dente, en carta do 18 de xaneiro do devandito ano 1920 -ó día seguinte 
da anterior- comunicáballe que: 

según los deseos de ese comité se citó para Junta General el día 10 del presente mes 
y poner a discusión el pago de los niños de las personas pudientes de la parroquia y 
sometido a votación, la General acordó por una gran mayoría el ratificar lo que se 
les ha comunicado o sea que los socios que han dado algún donativo no cobrarle los 
DOS pesos de entrada, pero si el pagar TREINTA centavos mensuales que nos pare
ce bien pequeño sacrificio para los pudientes, no así para los pobres que no tendrán 
que pagar nada, solo costearse sus libros. 

Por un error se les ha dicho que pagarían 60 céntimos, mas en el reglamento de 
la casa escuela les fue bien claro los TREINTA centavos. 

As clases non eran só diurnas, senón que tamén se impartían noctur
nas, para aqueles que non podían asistir de día, ou que xa superaran a 
idade escolar. O 19 de xaneiro de 1920, o secretario, Andrés Chico, 
pedíalle dende A Habana a Cipriano Sampedro: 

También le encargo porque así conviene a la moral el vijilar los pasos de los 
jóvenes que asisten a las clases nocturnas [ ... ]. 

Non era de balde, pero a achega viña a ser insignificante, co detalle 
ademais de que os fillos dos pobres podían asistir, aínda que seus pais non 
pertencesen á sociedade. 

A XUNTA DIRECTIVA 
E A DELEGACIÓN DE 
URDILDE 

Aínda que, en xeral, as relacións entre 
ambas foron cordiais, non por iso deixou 
de haber algún enfrontamento, como 
cando en novembro de 1919 renunciaron 
ós seus cargos o secretario -José Váz
quez-, o tesoureiro -Vicente Boullón-, 

chegándolle a dici-lo Presidente -Cipriano Sampedro-
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que está muy desgustado de esa directiva porque en la correspondencia que se tramitó 
en Septiembre se le izo la pregunta si los hijos del comité teníamos que pagar aquí el 
recibo mensualmente como los demás ya que no contestó nada solo dizen que los que 
fueron socios en esa no tienen que pagar más que sesenta céntimos mensualmente[ ... ]. 

De seguido cóntalle que mandaron un mestre novo para a escala 
pública, que impartía clases pola mañá, pola tarde e pola noite, e isto 
afectoulle á escala da Sociedade, minguando o número de alumnos. Ade
mais deberon xurdir outros atrancos, mesmo de tipo oficial, polo que tivo 
que permanecer pechada algún tempo: 

[ ... ] agora vino un maestro por Gobierno que da tres clases al día muy buen maestro 
y es a lo que nos decayó a nosotros. Junta de esta le rremitimos la lista de los mucha
chos que esisten a la Escuela. La escuela se abrió el 22 de Septiembre y la clausu
raron el día 19 de octubre y se abrió el 22 [ ... ]. 

Así lle escribía o 15 de novembro, pero tres días antes, xa lle manda
ra outra carta, na que lle comunicaba que 

desde la creación de este Centro, como socio fundador mis propósitos fueron el de 
luchar incansablemente para poder cuanto antes lograr el éxito que todos anhela
mos: por eso acepté gustoso el cargo con que me habeis honrado, de lo cual quedo 
reconocido. 

En esta, se tropieza con muchos obstáculos, para el buen encaminamiento de 
nuestra obra: esta comisión necesita ciertas atribuciones que no disfruta: y no obs
tante mis buenas fuerzas de voluntad, se estrellan contra un régimen militar que 
vosotros quereis imponer, por medio de los llamados reglamentos [ ... ]. Continúa 
dicíndolles que renuncia como presidente, pero que continuaré como 
socio activo sin ningún otro cargo. 

Pero, malia o que di, Sampedro seguiu colaborando activamente, tra
ballando a pral da escala, como o amasan estas palabras que lle dirixe Flo
rencia Iglesias, secretario da Xunta Directiva, o 15 de xullo de 1922: 

[ ... ]Tengo el honor de participarle que en junta general celebrada por esta Socie
dad el día primero del corriente fue leída su renuncia la que V. pone como irreboca
ble, la cual a todos nos extraña mucho que usted se heche así de ese Comité siendo 
uno de los más entusiastas lo mismo aquí que allá, y esperamos a que seguirá sien
do lo mismo que antes uno de los principales en ese Comité[ ... ]. 

Nos anos sucesivos foron xurdindo máis problemas, pequenos enfron
tamentos entre os residentes na Habana e os que estaban en U rdilde, por 
pretende-los primeiros controlar exhaustivamente canto facían os de 
aquí, intervindo en todo, ata no nomeamento de mestres. No mes d~ 
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febreiro de 1924, ó mesmo tempo que o presidente Manuel Casal lle 
comunica que acordaron nomea-lo comité de Urdilde, do que Sampedro 
sería presidente, tamén lle di: 

[ ... ] y encargar a este comité de que se vea con el profesor Sr. Liste para que se haga 
cargo de la Escuela y de no aceptar, que el Comité vusque uno en la forma que se le 
decía al Comité anterior, y cualquier profesor que vusquen no se entenderá difinitivo 
hasta que esta sociedad le mande su nombramiento, requisito que todos los profesores 
que haya en lo adelante tendrán que tener[ ... ]. Se acuerda que al recibo de la carta que 
se le escriba al Comité con respecto a esta acta que se le liquiden los días que tenga 
devengados el maestro Y nterino y de no haber otro al momento se proceda a cerrar la 
Escuela hasta que se encuentre lo que se desea, pero que no siga ni un momento más 
desempeñando el puesto el que había puesto de Y nterino el Sr. Liste. 

Pouco despois era nomeado un novo Comité para dirixi-la marcha da 
escola, sendo elixidos os seguintes veciños de Urdilde, entre os que xa 
non figura Sampedro: 

Presidente: 
Secretario: 
Tesoureiro: 
Vocais: 

FIN DUNHA OBRA 
EXEMPLAR 

José Caamaño 
Domingo García 
Vicente Boullón 
Isolino García 
Manuel Lois 
Domingos Iglesias 
Manuel Figueroa. 

O labor da Sociedad de Instrucción "Santa 
María de Urdilde y sus contornos" foi 
exemplar, igual que o doutras moitas esten
didas por toda a xeografía galega, sobre todo 
durante a primeira metade do século XX. 
Eles ben sabían que a emigración era un mal, 

pero que aínda se agravaba cando a persoa carecía dos coñecementos 
máis elementais. Por iso loitaron pola creación de centros escolares, as 
máis das veces ante a indiferencia da administración: 

[ ... ] Es doloroso confesar el mal estado en que se encuentra la enseñanza en nuestro 
suelo natal [ ... ]. Así, pues, propagando la enseñanza, que es la base fundamental de 
nuestras aspiraciones, seremos cultos, ricos y prósperos, porque indudablemente la 
mano pródiga de la naturaleza ha derramado en nuestra tierra sus infinitos bienes 
(Memoria, 1915, 3). 

A sociedade seguiu loitando polo ensino dos nenos e das nenas de Urdil
de, pero axiña empezaron a xurdir problemas económicos, debidos á situa-
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ción política en que se atopaba a illa caribeña, tendo que desistir de levar a 
cabo varias obras que tiñan pensado facer, como a de cerra-lo recinto esco
lar. O 6 de agosto de 1921 dicíalle Manuel Casal a Sampedro: 

[ ... ]Los planos están muy buenos pero no podemos emprender las obras por la ines
perada crises que atravesamos hace más de 8 meses, así que en mejorando el país se 
tratará el asunto solicitado. 

A crise cubana foise acentuando cada vez máis, sobre todo dende o mes 
de agosto de 1931, data en que estalou unha revolta contra a política socio
económica do presidente Machado, aínda que fracasou ó comezo, tivo que 
logo deixa-lo poder e colle-lo camiño do exilio. En agosto de 1933 fíxose 
cargo do gobemo provisional Manuel de Céspedes, ata o 5 de setembro do 
mesmo ano, en que unha revolta militar levada a cabo polo sarxento Ful
gencio Batista instalou no poder a Ramón Grau San Martín 17. 

Durante estes anos a delegación de Urdilde perdeu todo contacto coa 
Xunta Directiva da Habana, deixando, polo tanto, de recibir fondos eco
nómicos para soste-la escala, tendo entón que pechar. Ante tal dolorosa 
situación, acordouse alugarlle o edificio escolar ó concello de Rois, para 
que se instalase nel a escala de U rdilde: 

En el lugar de la Calle, parroquia de Santa María de Urdilde, a doce días del mes 
de febrero del año mil novecientos treinta y tres comparecen Dn. José Caamaño, Dn. 
Ramón Vidal y Dn. José Casal como Presidente, Secretario y Tesorero, respectiva
mente del Comité de la sociedad de instrucción "Santa María de Urdilde" y 

De otra parte Dn. Severino Lois, Dn. Andrés Chico y Dn. José Vázquez como 
Presidente, Secretario y Tesorero del Comité representativo de la parroquia de 
Urdilde, nombrado a tenor de lo que dispone el apartado C de la escritura de funda
ción, de este Patronato. Al efecto, dicen 

Que en vista de que la Directiva de la sociedad residente en la Habana, no da 
muestras de existencia, puesto que pasa de dos años que no se tiene conocimiento 
alguno, ni oficial ni extraoficial, de que se halle en funciones, esta parroquia apo
yándose en lo dispuesto en el apartado C de la escritura de fundación, nombrá un 
Comité formado por los señores antes citados, para que proceda a alquilar el edifi
cio conocido con el nombre de escuela nueva de Urdilde y construido hace años por 
los vecinos de esta parroquia, residentes en la Habana. 

En virtud de lo dispuesto en el apartado A de la escritura de fundación, acuer
dan arrendar el edificio al Ayuntamiento, para dedicarlo única y exclusivamente a 
local-escuela. 

El nuevo comité obra en representación de toda la parroquia, la que se solidari
za con este acuerdo. 

17. Sobre a emigración, en xeral, a Cuba, Losada Álvarez, Abel F.: "'A historia demo
gráfica de Cuba na primeira metade do século XX: O impacto da inmigración", Estudios 
migratorios, 1, Santiago de Compostela, 1995, pp. 120-167. 
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Actuará por espacio de dos años y sus atribuciones serán las que especifica la 
escritura de fundación. 

Tocante al material móvil y no móvil (fijo) existente en la escuela, el nuevo 
Comité, acordará en otra reunión, el destino que pueda dársele, siempre en benefi
cio de los niños y niñas de esta parroquia. 

Actuan de vocales en el nuevo Comité Dn. Manuel Picallo, Dn. Isolino García, 
Dn. Manuel García y Dn. Manuel Vidal. 

El nuevo Comité se hace cargo de treinta y cuatro pesetas con treinta y cuatro 
céntimos, líquido resultante según consta en el libro de Caja. 

Leído todo lo expuesto en presencia de los asistentes se ratifican en todo lo con
tenido y al efecto firman al pie (seguen as sinaturas). 

A derradeira nota que coñecemos vinculada con esta sociedade é do 
21 de decembro de 1950, nela o secretario do concello de Rois certifica 
que no rexistro fiscal de edificios e soares figura 

la Sociedad de Instrucción y Recreo de Santa María de Urdilde y sus contornos, con 
un total capital imponible, de CINCUENTA Y SEIS PESETAS VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (ptas 56,25), que afecta a la finca que se describe así: 

"Una casa-habitación de ciento doce metros veintitrés centímetros cuadrados, 
cuyo valor es de SIETE MIL CIEN PESETAS, que linda, por el frente al Oeste, y 
carretera de Antequeira a Urdilde; por derecha vía pública; por izquierda terreno de 
Emilio Freire y por la espalda vía pública". 

Así desapareceu a escala dos "habaneros", Santa María de Urdilde. O 
seu local pasou inmediatamente a escala pública, que logo acabaría por 
ser unha das aulas da "Graduada de U rdilde", ata o mes de novembro de 
197 4 en que entrou en funcionamento a Agrupación Escolar, agora Cole
xio Público, situada na mesma parroquia. Poucos anos despois, en 1978, 
varios veciños solicitáronlle ó concello a devolución do edificio, xa que 
deixara de cumpri-la súa orixinal finalidade, para destinalo a local social. 

Actualmente da obra daqueles entusiastas urdildeses non queda máis 
que a casa-escala, e o recordo saudoso das persoas maiores que aprende
ron a ler e a escribir gracias á Sociedad de Instrucción "Santa María de 
Urdilde y sus contornos", con sede na Habanal8. 

18. Agradecemento: A tódolos veciños de Urdilde que, dun xeito ou doutro, colaboraron 
proporcionando datos ou documentos, e, en especial, a Manuel Pérez Castro, Xosé Ramón 
Sampedro Veiga, Xoán Manuel Cabo Pérez e a familia Chico (de Vilariño). 
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APÉNDICES 

1) 

Relación de socios no mes de xuño de 1918, co número de orde que 
lle correspondía a cada un por antigüidade: 

SOCIO NÚMERO SOCIO NÚMERO 

José Lago Blanco Manuel Lois Casal 24 
Santiago García 2 Eladio Martínez 25 
Severino Lois 3 José Caamaño 26 
José Iglesias 4 Inocente Guillermes 27 
Andrés Chico 5 José Lago Rey 28 
Ramón Martínez 6 Manuel Barbazán 29 
Vicente Boullón 7 Inocente Iglesias 30 
Pedro Gómez Pais 8 Santiago García (hijo) 31 
José Sampayo 9 Manuel Lois de Castro 32 
José Guillermes 10 Manuel Martelo 33 
Cipriano Sampedro 11 Evaristo Lago 34 
Gregorio Iglesias 12 Vicente Suárez 35 
Manuel San Martín 13 Manuel Gómez Cabo 36 
Manuel Iglesias 14 José Gómez 37 
Manuel Casal 15 Carlos Otero 38 
Ramón Lens 16 Manuel García 39 
Constantino Guillermes 17 Severo Otero 40 
José Tovío 18 Isolino García 41 
José Mª. Boullón 19 Francisco Caamaño 42 
José Rey 20 Manuel Caamaño 43 
Manuel Crespo 21 José Bargo Díaz 44 
Manuel Figueroa 22 Antonio Lago 45 
Ramón Vázquez 23 Ramón Otero 46 
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2) 

Persoas -socios ou non- que colaboraron coa Sociedad de Instrucción 
"Santa María de Urdilde y sus contornos", facendo posible coas súas 
achegas económicas a construcción do edificio e logo o mantemento da 
escala durante varios anos. Por orde alfabética, indicando o lugar e a 
parroquia de procedencia, nos casos en que foi posible descubrilo: 

Agrafojo, Andrés (Urdilde) 
Albar Sampayo, Ramón (Tembra-Bou-

llón-Brión) 
Alonso, Francisco 
Alonso, Jesús 
Álvarez, Julio 
Álvarez, Manuel 
Ancos, Carlos (A Coruña) 
Ares, Manuel (Os Anxos-Brión) 
Ares, Manuel (Urdilde) 
Ares, Ventura (Vilariño-Urdilde) 
Barbazán, José 
Barbazán Esparís, Manuel (Pazos-Urdilde) 
Bargo Batalla, Domingo (Toxos Outos-

Lousame) 
Bargo Díaz, José 
Basante, Ramón 
Basante, Vicente (Os Anxos-Brión) 
Batalla, Toribio (Agrafoxo-Urdilde) 
Blanco Bustelo, José (Rois) 
Blanco Guerra, Modesto (Arca-O Pino) 
Boullón, Gabriel (Mato-A Luaña-Brión) 
Boullón, José Mª. 
Boullón, Manuel (A Pedreira-Urdilde) 
Boullón Esparís, Ramón (Urdilde) 
Boullón, Vicente 
Braña, Raimundo 
Caamaño, Francisco 
Caamaño, José (Urdilde) 
Caamaño, Manuel (A Luaña-Brión) 
Cabo, Mercedes (Urdilde) 
Caicoya, José 
Campa López, Leopoldo 
Campos, Aurelio 
Candales, José 
Cantalapiedra, Darío 
Casal Caamaño, Manuel 
Casal Casal, José (Vilariño-Urdilde) 
Casal Casal, Manuel (Vilariño-Urdilde) 
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Casal, Pilar G. de 
Casal, Segundo 
Casal del Barrio, Manuel 
Casal Freire, Manuel 
Casal Lois, Manuel 
Casal Suárez, José (Comanda-Brión) 
Casal Suárez, Herminio (Comanda-

Brión) 
Casas, Guillermo 
Castaño, José 
Chico, Andrés (Urdilde) 
Cortijo, Antonio (Valdoviño) 
Coto, José R. 
Crespo Otero, Manuel (A Calle-Urdilde) 
Cubillas, Francisco 
Cuervo, Tomás 
Cuesta, Evaristo 
Cueto, Antonio 
Cueto, Jesús 
Cueto, José 
Cueto, Miguel 
Durán Balseiro, Andrés (Mañón) 
Esparís, Jesús 
Fabeiro, Francisco 
Femández, Andrés 
Femández, Domingo 
Femández, José (Las Regueras-Asturias) 
Femández, Julio (Avilés-Asturias) 
Femández, Manuel (Arca) 
Figueroa, Concepción 
Figueroa, Manuel 
Fojo, Gerardo 
Fonseca, Aurelio 
Franco, Francisco 
Freire, José (Mato-A Luaña-Brión) 
Freire Bargo, Vicente (Vioxo de Abaixo-

A Luaña-Brión) 
García, Alberto 
García, Antonio 



García, Belisario 
García, Felipe 
García, Jesús 
García, Juan 
García Calo, Isolino (Macedos-Urdilde) 
García Calo, Manuel (Macedos-Urdilde) 
García Sánchez, Santiago (Vilariño-

Urdilde) 19 
García, Santiago (fillo) (cubano) 
Gil, Maximino (Cristrimil-A Luaña-

Brión) 
Gómez, Eduardo 
Gómez, Manuel (Mato-A Luaña-Brión) 
Gómez Cabo, José (Quintáns-Urdilde) 
Gómez Cabo, Manuel (Quintáns-Urdilde) 
Gómez Gómez, José (Castro-Urdilde) 
Gómez Mayo, José (Urdilde) 
Gómez Moldes, Ramón (Figueiroa-

Augasantas-Rois) 
Gómez Pais, José 
Gómez Pais, Manuel 
Gómez Pais, Pedro (Urdilde) 
Gómez Romero, José (Os Anxos-Brión) 
González Ancos, Carlos 
González Siso, José (Xallas-Urdilde) 
Graña, José 
Gudín, Manuel 
Guillermes Prado, Constantino (Vilariño

Urdilde) 
Guillermes Prado, Francisco (Vilariño-

Urdilde) 
Guillermes Prado, José (Vilariño-Urdilde) 
Guillermes, Inocente 
Gutiérrez, Alfredo 
Gutiérrez, Manuel 
Gutiérrez, Rogelio 
Iglesias, Florencio (Agrafoxo-Urdilde) 
Iglesias, Gregorio (A Calle-Urdilde) 
Iglesias Vigo, José (Agrafoxo-Urdilde) 

Clodio González Pérez 

Iglesias, Inocente 
Iglesias, Manuel (A Calle-Urdilde) 
Lago, Antonio 
Lago, Domingo (O Pumar-Urdilde) 
Lago, Evaristo 
Lago Blanco, José (Macedos-Urdilde) 
Lago Rey, José (Urdilde) 
Lameiro Nimo, Inocente (Cornanda-

Brión) 
Larrea, Aquilino 
Lens, Ramón 
Lens Pérez, José (Urdilde) 
Lois, Amaro (Urdilde) 
Lois, Severino 
Lois Casal, Manuel (Urdilde) 
Lois Lois, Manuel (Castro-Urdilde) 
López, Camilo 
López, Ceferino 
López, José 
López Cabo, Manuel 
López Femández, Ramón 
López Toca, Guillermo 
López Toca, José 
López Toca, Isidro 
Lourido Boullón, Faustino (Tembra-

Boullón-Brión) 
Madero, Vicente 
Magariño, José 
Majares, Vicente 
Manjón, Manuel 
Marina, Juan 
Maroñas, Cipriano (Toxos Outos-Lousa

me) 
Maroñas Pardal, Manuel (Toxos Outos

Lousame) 
Martelo Cabo, Manuel (Quintáns-Urdilde) 
Martelo Ces, Manuel (Mato-A Luaña

Brión) 

19. Correu co traslado da fonte que hai na súa aldea natal, que antes estaba máis lonxe, e 
agora queda de par dun cruceiro, como consta na mesma: La traslación de estafuentefue 
costeada por D. Santiago García Sánchez, amante hijo de este Lugar. Año de 1911. O cru
ceiro, que é un dos poucos exemplares galegos nos que se representa o desencravo de 
Cristo, data do ano 1888, e débese a un irmán de Santiago, que -quizais, pois non o pui
demos documentar- tamén estivo en Cuba: Se hizo i pintó a devoción de Anto.nio García 
Sánchez, 1888 (Cf. González Pérez, C.: "O desencravo nos nosos cruceiros", Faro de 
Vigo, 20-IV-1984, e O Concello de Rois: Historia, Economía e Arte, 1990, p. 204), 
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Martínez Pérez, Eladio (Agrafoxo-
Urdilde) 

Martínez, Ramón 
Mateo, Maximino (Sorribas-Rois) 
Mato, Vicente 
Megés Boullón, Manuel (Tembra-Bou-

llón-Brión) 
Méndez, José 
Menéndez,José 
Menéndez de Alvaré, Manuel (Avilés-

Asturias) 
Montaña, Andrés 
Monteagudo, Manuel 
Muñiz, José 
Muñiz, Valentín 
Muñiz, Víctor 
Muñoz, Francisco 
Muñoz, José 
Nieto Simáns, José 
Nuevo López, Manuel 
Oreiro, Manuel (Cornanda-Brión) 
Ortiz, G. 
Ortoño Suárez, José 
Otero Rodríguez, Carlos 
Otero, Severo 
Pais Caamaño, Manuel (Vexo-A Luaña

Brión) 
Pais Sánchez, Herminio (Cornanda-

Brión) 
Palacios, Ángel 
Reboredo, Manuel (Urdilde) 
Pérez Barbazán, José (Tembra-Boullón-

Brión) 
Pérez, Ramón (Saíme-Bastavales-Brión) 
Pérez, Segundo 
Pérez M., José (Ermedelo-Rois) 
Rey, Bernardo 
Rey, José (A Pedreira-Boullón-Brión) 
Rey, Juan 
Rey Boullón, Domingo (Vilariño-Urdilde) 
Rey García, Jesús (Pazos-Urdilde) 
Rey, Santiago (Pazos-Urdilde) 
Ribas, Celestino 
Ribas Camota, Benigno (Cornanda-

Brión) 
Piñeiro, José 
Ríos, Manuel 
Rocamor, Marcos 
Rodríguez Nieto, José 
Rodríguez, Manuel (Quintáns-Urdilde) 
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Rodríguez Gómez, Ramón (Xallas
Urdilde) 

Rodríguez Tuñer, José (Vioxo de Abaixo
A Luaña-Brión) 

Rojo Sampedro, Manuel (O Pumar-
Urdilde) 

Rois, Andrés 
Romero, Raimundo 
Ros, Constantino 
Rosil, Francisco 
Rouco, José 
Saballa, Jesús (Toxos Outos-Lousame) 
Sampayo, José 
Sampayo, Indalecio 
Sampedro, Cipriano (Quintáns-Urdilde) 
Sampedro, Ramón 
Sánchez, José 
Sánchez Moldes, José 
Sanmartín, Manuela 
Seigido, Juan 
Suárez, Manuel 
Suárez, Ricardo 
Suárez, Santiago (Goiáns-A Luaña-

Brión) 
Suárez, Vicente (A Luaña-Brión) 
Suárez Campa, J. Antonio 
Sueiro Rey, Ramón 
Surto, Juan 
Tobío Lens, José (Quintáns-Urdilde) 
Torrado Rodríguez, José (Figueiroa-

Augasantas-Rois) 
Tubío, Cipriano (Urdilde) 
Ules, Emilio (cubano) 
Valdés, Francisco 
Vázquez, José (Urdilde) 
Vázquez, Ramón 
Veiga, José (Urdilde) 
Velasco, Victoriano 
Verduga, Federico (Agrafoxo-Urdilde) 
Vida!, Antonio (A Luaña) 
Vidal, Francisco 
Vida!, José (A Amañecida- A Luaña-

Brión) 
Vida!, Manuel (Urdilde) 
Vida! Ortigosa 
Villar, Francisco 
Villar, José Mª. 
Villar Sampedro, Andrés 
Vizoso Rodríguez 
Zaballa, Jesús 
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Ilustracción n.º l. 

Ilustracción n.º 2. 
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Ilustracción n.º 5. Cipriano ampedro foi un dos que máis fixo pola construcción da 
escola, primeiro en Cuba e logo aquí en Urdilde. (Na haba antes de 1918). 

Ilustracción n.º 6. Inauguración do edificio escolar de Urdilde, decembro de 1917. É de 
subliña-la presencia da bandeira cubana 
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Ilustracción n.º 7. Un grupo de veciños de Urdilde diante da fach-ada da escala que dá á 
estrada de Rois (decembro de 1917). 

Ilustracción n.º 8. O edificio escolar da Sociedade de Instrucción" na actualidade, des-
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Resumo 

A SOCIEDADE DE 
INSTRUCCIÓN "SANTA 
MARÍA DE URDILDE Y 
SUS CONTORNOS'', DA 
HABANA 

Clodio González Pérez 

Sobre todo durante o primeiro tercio deste século, 
foron moitos os emigrantes que se xuntaron formando 
sociedades, co único fin de achegar fondos para logo 
construír un centro escolar na súa parroquia ou conce
llo. Así fixeron os veciños de Urdilde (Rois, A Coru
ña), residentes na illa de Cuba, que en 1913 deron os 
primeiros pasos para constituí-la que sería Sociedad de 
Instrucción "Santa María de Urdilde y sus contornos". 
O seu labor centrouse exclusivamente na construcción 
dun edificio escolar, que aínda agora existe, así como 

tamén en contratar mestre para a dita escala. 

Palabras clave: ensino, emigración, parroquia natal. 

Resumen 

LA SOCIEDAD DE 
INSTRUCCIÓN "SANTA 
MARÍA DE URDILDE Y 
SUS CONTORNOS", DE 
LA HABANA 

Sobre todo durante el primer tercio de este siglo, fue
ron muchos los emigrantes que se unieron formando 
sociedades, con el único fin de aportar fondos para 
construir un centro escolar en su parroquia o ayunta
miento. Así lo hicieron los veciños de Urdilde (Rois, A 
Coruña), residentes en la isla de Cuba, que en 1913 
dieron los primeros pasos para constituir la que sería la 
Sociedad de Instrucción "Santa María de Urdilde y 

Clodio González Pérez sus contornos". Su labor se centró exclusivamente en 
la construcción de un edificio escolar, que aún existe, 

así como también en contratar maestro para dicha escuela. 

Palabras clave: enseñanza, emigración, parroquia natal. 

Résumé 

LA SOCIÉTÉ D'INSTRUC-
TION "SANTA MARÍA DE 
URDILDE Y SUS CON-
TORNOS", DE LA HAVA
NE 

Clodio González Pérez 

Surtout pendant le prernier tiers de ce dernier siecle, 
nombreux ont été les émigrants qui se sont rassemblés, 
formant des sociétés, dans le seul but de réunir des 
fonds pour ensuit~ construire un centre scolaire dans 
leur propre paroisse ou municipalité. C'est ce qu'ont 
fait les personnes originaires de Urdilde (Rois, A 
Coruña) résidant a l'fle de Cuba. En 1913, ces gens ont 
fait les premiers pas s'acheminant a la constitution de 
ce qui allait porter le nom de Sociedad de Instrucción 
"Santa María de Urdilde y sus contornos" (Société 

d'Instruction "Sainte Marie d'Urdilde et de ses alentours"). La tache de cette société s'est 
concentrée exclusivement sur la construction d'un batiment scolaire, qui existe encore de 
nos jours, ainsi que sur l'embauchement de maltres pour cette école. 

Mots cié: enseignement, émigration, paroisse natale. 
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Abstract 

"THE SANTA MARÍA DE 
URDILDE AND ITS ENVI-
RANS" EDUCAT/ONAL 
SOCIETY IN HABANA 

Clodio González Pérez 

Clodio González Pérez 

Particularly during the first thirty years of this century, 
there were many emigrants who joined together to 
form societies, with one aim in mind - that of gathering 
funds to build a school in their parish or local council. 
This was just what was done by the citizens of Urdil
de (Rois, A Coruña), living on the island of Cuba, who 
in 1913 took the first steps to constitute what would 
later be the "Santa Maria de Urdilde and its Environs" 
Educational Society. Its work was exclusively centred 
on the construction of a school building, which still 

exists today, as well as hiring a teacher for the aforesaid school. 

Key words: education, emigration, native parish. 

Currículum Clodio González Pérez. Secretario da Xunta Rectora 
e do Patronato do Museo do Pobo Galega; secretario 
da sección de Etnografía e Folclore do Instituto "P. 

Sarmiento" de Estudios Galegas; da ponencia de Antropoloxía Cultural do Consello da 
Cultura Galega, etc. Premio nacional "a la mejor labor continua~a en prensa" do Certa
men Nacional de prensa, radio y televisión sobre Artes y Tradiciones Populares, organi
zado polo Ministerio de Cultura, os anos 1983, 1984, 1985 e 1986, polos artigas publi
cados nos xornais La Voz de Galicia e Faro de Vigo. Canta cunha ampla producción de 
máis dun cento de publicacións, entre libros e traballos en revistas especializadas, entre 
os que destacan: A festa dos maio~ en Galicia. Unha aproximación histórico-antropoló
xica ó Ciclo de Maio (1989) (Premio de Investigación 1987 da Deputación Provincial de 
Pontevedra), O concello de Rois: Historia, economía e arte (1990), Aproximación etno
gráfica á cultura material da montaña lucense: Notas históricas e situación presente 
(1991), A Coca e o mito do dragón (1993), A producción tradicional do ferro en Gali
cia: As grandesferrerías da provincia de Lugo (1994) (Premio de Investigación 1992 da 
Deputación Provincial de Pontevedra), e Arquitectura e tecnoloxía populares no val de 
Aneares (León) (1996). 
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CARACTERIZACIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA 
DOS COMBATENTES 
ESPAÑOIS NO 
EXÉRCITO CUBANO 
1895 - 1898 

Coralia Alonso Valdés 

A historiografía tradicional non 
Hes concedeu ós españois un 
papel relevante no Exército 
Libertador Cubano. Neste artigo 
e baseándome en fontes milita
res vou expoñer como os espa
ñois si xogaron un papel rele
vante na contenda. 

Houbo bastantes españois no 
Exército Libertador, e detecta-la 

Arquivo Nacional de Cuba súa presencia e analizar socio-
demograficamente este contin

xente permítenos estudia-las características do conxunto dos españois en 
Cuba. Caracterización que aínda presenta importantes lagoas; e que uni
camente se pode completar a través destas fontes indirectas. A presenta
ción destas fontes deulle ó traballo un carácter fortemente descritivo. 

Ninguén discute que a loita pola independencia cubana foi fundamen
talmente dos cubanos fronte á potencia colonial. Sen embargo, a utiliza
ción de novas fontes pon de manifesto como a presencia de españois 
entre as filas do Exército Libertador foi máis numerosa do comunmente 
admitido. É máis, nas diversas manifestacións de loita pola independen
cia cubana acorridas durante o século XIX estivo sempre presente un 
número considerable de estranxeiros. 

Ó conmemorarse o Centenario da chamada Guerra de Independepen
cia e encontrarse na nosa institución -Arquivo Nacional de Cuba-, unha 
rica documentación inédita sobre a mesma, fíxome reflexionar acerca da 
importancia deste feito, e a necesidade de profundar no seu coñecemen
to. Por estas razóns, decidín investigar esta faceta da inmigración espa
ñola a Cuba. Non é necesario afondar na importancia dos estudios sobre 
esta temática, xa que axudan a enriquece-lo coñecemento da historia 
común entre Cuba e España. 

A historiografía cubana traballou amplamente estas guerras pero só se 
referiu á participación dos estranxeiros nela de maneira parcial. Na súa 
maioría os traballos existentes son biografías de combatentes, pasaxes da 
guerra e os valiosos diarios de campaña, entre os cales destacan o diario 
do dominicano xeneralísimo Máximo Gomez Báez e o do xeneral catalán 
José Miró Argenter. 

Lamentablemente, estas obras están escritas -na súa maior parte
polos propios participantes, isto fai que a valoración dalgúns feitos perda 
obxectividade. Isto é debido á carga subxectiva que lle imprime o autor, 
e con iso distorsiona a realidade do suceso. 
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É coñecida a participación tanto de cubanos coma de españois nos 
Batallóns de Voluntarios. Sen embargo, son contados os autores que se 
referiron á presencia española nas filas do Exército Libertador Cubanol. 

O presente traballo xorde dunha investigación máis ampla que inclúe 
a participación dos combatentes "non cubanos" procedentes de máis de 
30 países de América, Europa e Asia, ós que hai que engadi-los naturais 
do continente africano, que na súa maioría non refiren o país2. Estudia
mos en particular a presencia dos combatentes españois por provincia e 
lugar de nacemento, ano de incorporación ó E.L.C., graduación obtida, 
Corpo de Exército de pertenza, causas e motivos da súa incorporación e 
caracterización sociodemográfica. 

Este traballo xorde da revisión e selección dos expedientes dos com
batentes "non cubanos" que se encontran no Fondo "Comisión Revisora 
y Liquidadora de Haberes del Ejército Libertador"3. Tamén foron selec
cionadas e valoradas aquelas persoas que foron "rechazadas" e "desesti
madas" pola mesma Comisión, pero por falta de espacio editorial non 
serán incluídas neste artigo. 

COMBATENTES 
"NON CUBANOS" 
NOEXÉRCITO 
LIBERTADOR 
CUBANO 

Xa desde a primera guerra independentista 
(1868-1878) estivo presente un número consi
derable de "non cubanos", os que representan a 
diversos países de América, Europa, África e 
Asia. 

Na súa totalidade podemos dicir que ó con
cluí-la guerra de 1895-1898 foron licenciados 

1.800 combatentes estranxeiros, deles 1361 españois, os que representan 
o 75% do total. O resto procedía de decenas de países. 

Non é casual que a grande maioría sexa de españois, xa que a parte 
da poboación migrante que arribou a Cuba procedente da metrópole 
asentouse no territorio. A súa adaptación foi menos difícil ca noutros 
lugares pois o idioma común xogou nisto un papel moi importante. Os 
que emigraron na segunda metade do século XIX contaban coas migra
cións anteriores de familiares e amigos que axudaron ó seu asentamen
to no país. 

l. Manuel de Paz, J. Sánchez, M.ª D. Domingo Acebrón, B. Iglesias, R. López, J. A. Blan
co Rodríguez e C. Alonso Valdés. 
2. Alonso Valdés, C.: "Combatientes españoles en el Ejército Libertador de Cuba: 1895 
- 1898". Taller Internacional de Ciencias Sociales. Universidade da Habana. Decem
bro 1993. 
3. Ídem nota 2. 
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Co transcurso do tempo comezaron a desenvolver un sentimento de 
pertenza ó seu novo lugar de residencia, aspecto este que incidirá tamén 
na súa decisión de incorporarse ó E.L.C.4. 

Como é de supoñer, peninsulares e insulares integraron principalmen
te as filas do Exército Español (Exército de Operacións), outros formaron 
os Batallóns de Voluntarios, constituídos xa desde a guerra dos Dez Anos, 
onde se encontraban cubanos e españois. Por último, o grupo obxecto de 
estudio, que foi o que loitou nas filas do Exército cubano durante a gue
rra de 1895-1898. 

Con respecto á cifra de combatentes españois os autores Moreno Fra
ginals e Moreno Masó mencionan unha maior: " ... por lo menos 1640 
peninsulares pelearon en el campo de insurrecto, lo cual dio a la guerra 
un carácter de lucha civil que ya estaba contenido en el Manifiesto de 
Montecristi"5. 

ANTECEDENTES 
DA GUERRA: 
IDEARIO MAR
TIANO 

Non se pode comezar a analizar aspectos da 
guerra de 1895 sen mencionar a José Martí 
(1853-1895), o seu autor intelectual, nacido en 
Cuba, de pai valenciano e nai canaria. 

Xa desde o comezo da guerra dos Dez Anos 
se fixeron patentes as súas ideas independentis

tas. Por iso foi condenado a 6 anos de cárcere. Suspendida a condena, no 
seu lugar é deportado a España, pasto en liberdade en 1871 pero coa con
dición de non volver a Cuba. Non obstante, na primeira oportunidade 
regresa á patria e vol ve ser deportado a España, de onde pasará a Estados 
Unidos de Norteamérica. Non regresará a Cuba ata 1895 para inicia-lo 
que Máximo Gómez chamou "la guerra de Martí". 

O 6 de xaneiro de 1892 funda en Cayo Hueso o Partido Revoluciona
rio Cubano (P.R.C.), do que aparece información no Semanario Patria6 a 
partir do mes de marzo, e é referendado o 10 de abril dese mesmo ano. 

Terá como obxectivo central logra-la independencia de Cuba palas 
armas, dado que pala vía pacífica non se lograra. Sobre as ideas separa
tistas da poboación queremos recorda-lo exposto polo xeneral Palavieja, 
que dixo que estes "formaban parte principal de la naturaleza de la casi 

4. Alonso Valdés, C. e Blanco Rodríguez, J. A.: Presencia castellana en el Ejército Liber
tador: 1895 - 1898. En proceso de edición pola comunidade Castelán - Leonesa. 
S. Moreno Fraginals, M. e Moreno Masó, J.: Guerra, migración y muerte. Xixón, Edi
ciones Júcar, 1993. 
6. Estrade, P.: "José Martí: sus ideas y la acción". Estudios de Historia Social. N.os 44-
47, 1988, p. 67. 
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totalidad de los criollos sin excluir a los hijos de los peninsulares resi
dentes en la Isla"7. 

Martí propagará a unión entre cubanos e españois para loitar por 
unha causa que el considera xusta. Todas estas ideas foron plasmadas 
no documento "El Partido Revolucionario cubano a Cuba", máis coñe
cido por "El Manifiesto de Montecristi", documento programático que 
se fai público o 25 de marzo de 1895, un mes despois do comezo da 
insurrección. 

Non é casual que Martí a través de manifestos e "cartas circulares" 
transmita o seu ideario político, xa que pensa que a loita pola indepen
dencia necesariamente ten que ser popular; que o pobo ten que ser 
informado sobre os métodos que a revolución aplicará e o seu progra
ma de goberno. 

Ó sentir certos temores de que o caudillismo se puidese implantar en 
Cuba, subliñou o carácter democrático da guerra. Pero, nin Gómez nin 
Maceo eran partidarios dunha dictadura militar8. 

Martí é consciente de que moitos españois s~ incorporaron á loita. 
Nunca renegou da súa identidade cubano-española. Séntese unido ós 
españois humildes a través da súa propia familia, estes -igual cós cuba
nos- sufrían en diverso grao o poder colonial. Ó ser parte do pobo espa
ñol, de onde procede a súa familia, xorden -na súa opinión- as virtudes 
que facían ós españois merecedores de respecto e afecto. Escribe "¿y de 
quién aprendí yo mi entereza y rebeldía, ou de quién pude heredarlas, 
sino de mi padre y de mi madre?"9. En 1891 aparece nos seus escritos: 
"¿temor al español liberal y bueno, a mi padre valenciano, a mi fiador 
montañés, al gaditano que me velaba el sueño febril?"lü. 

Martí trata de que se incorporen os españois ás tropas cubanas ou polo 
menos que se neutralicen na súa actitude fronte ós insurrectos. 

Martí morre ó inicio da guerra, nunha escaramuza en Dos Ríos, o 19 
de maio de 1895, pero esta xa está feíta. "Esa misma guerra concebida 
por su genio realista, iniciada con su esfuerzo y dirigida por su espíritu 
que habría de desarrollar Máximo Gómez y Antonio Maceo hasta lograr 
su liberación". 

7. "Memorias do Ministro de Ultramar de España do ano 1892" citado por: "Cuba en la 
mano". Enciclopedia Popular Ilustrada. A Habana, Imprenta Ucar García y Cía., 1940, 
p. 646. 
8. Alonso, C. e Blanco, J. A.: op. cit. 
9. Martí, José: Obras completas, t. XX, p. 452. 
10. Martí, José: Obras completas, t. XX, p. 277. 
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AGUERRA EN 
CUBA 

Durante o lapso de tempo que mediou entre a 
Guerra dos Dez Anos e a comezada en 1895, 
desenvolvéronse varios sucesos importantes. 
Os revolucionarios no exilio fundaron diversos 
clubs que serviron para recadar fondos para a 
guerra que se comezaba a preparar. 

En Cuba os revolucionarios seguían conspirando. O 24 de agosto de 
1879 produciuse un alzamento en Holguín, coñecido como a Guerra Chi
quita, que tivo un rápido desenlacell. 

O 24 de febreiro de 1895 comeza a guerra, que remata o 12 de agos
to de 1898. España chegou a mobilizar cara a Cuba un total de 220.285 
soldados, á parte dos mobilizados no interior da Illa, esta información 
aparece no excelente libro do destacado historiador Moreno Fraginals12. 
Pola súa parte, as tropas cubanas, segundo o Inspector do Exército xene
ral Carlos Rol off, chegaron a 69. 718, cifra que a varios autores nos pare
ce estar por riba da realidade. Non obstante, é menos da terceira parte da 
referida para o Exército de Operacións. 

O 16 de xullo de 1898 ten lugar a rendición de Santiago de Cuba trala 
destrucción da escuadra española do Almirante Cervera, o tres dese 
mesmo mes; e o 12 acordouse o cesamento das hostilidades entre Esta
dos Unidos e España, realizando a sinatura dun protocolo, base do futu
ro tratado de paz, e Cuba quedou sometida á intervención militar nortea
mericana. O 10 de decembro de 1898 rematan as negociacións entre 
España e Estados Unidos de Norteamérica -os cubanos foron excluídos-, 
referendadas polo Tratado de París, e quedou plasmado que o territorio 
insular se mantería suxeito ó mandato militar norteamericano. Esta posi
ción foi apoiada por parte dos delegados españois, xa que algúns 
preferían a anexión á independencia da colonia13, outros aspiraban a per
manecer no poder cos interventores, o que algúns conseguiron. 

A intervención comezou o 1 de xaneiro de 1899, e a primeira medida 
posta en práctica foi de carácter económico: a rebaixa dos aranceis ós 
productos norteamericanos que chegasen ó país. A segunda tivo un 
obxectivo esencialmente político: o desarmamento militar da poboación, 
e en particular do Exército Libertador, medida esta que xa se viña trami-

11. Pérez Guzmán, Francisco e Sarracino, Rodolfo: La Guerra Chiquita: una experien
cia necesaria. A Habana, Ed. Letras Cubanas, 1982, p. 26. 
12. Moreno Fraginals, Manuel: Cuba/España, España/Cuba. Historia Común. Barcelo
na, Ed. Crítica, 1995, p. 274. 
13. LE RIVEREND, Julio: La República, Dependencia y Revolución. La Habana, Edito
ra Universitaria, 1966, p. 14. 
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tando. Un estudio máis amplo desta etapa aparece no libro xa citado do 
destacado historiador Julio Le Riverend. 

A DISOLUCIÓN 
DOEXÉRCITO 
LIBERTADOR 
(E.L.C.) 

A estratexia de dividi-las forzas revolucionarias 
utilizada por Estados Unidos para disolve-lo 
Exército cubano deu resultados xa que propi
ciou sostidos enfrontamentos entre o maior 
xeneral Máximo Gómez Báez e os dirixentes da 
Asamblea del Cerro. 

A discrepancia fundamental entre ambos debeuse ó pagamento para 
o licenciamento do Exército. A Asemblea estaba de acordo cun emprés
tito de arredor de 13 millóns de dólares, que implicaba ademais o seu 
recoñecemento polo goberno de Estados Unidos. Pola súa parte Gonza
lo de Quesada e Robert Porter, este último representante do presidente 
Mckinley, convenceron a Gómez para acepta-lo ofrecemento daquel, é 
dicir, tres millóns de dólares para efectua-lo desarmamento. Esta última 
opción foi a ace¡Jtada por Gómez, ó parecer, pois ~sta non implicaba un 
empréstito. 

En maio de 1899 a intervención norteamericana comezou o desarma
mento do ~.L.C. coa recollida de todo tipo de armas e equipamentos de 
guerra, a cambio cada membro recibiu a suma de 75 dólares. Un segun
do paso foi o licenciamento dos seus integrantes e con isto elimina-lo 
potencial perigo militar e político que podían constituír estes militares 
organizados. 

O 18 de agosto de 1902 creouse a "Comisión Revisora y Liquidadora 
de Haberes del Ejército Libertador", á que xa nos referimos antes, a súa 
documentación constitúe o fondo que leva o seu nome e contén a infor
mación primaria utilizada na nosa investigación14. 

COMBATENTES 
ESPAÑOIS NO 
EXÉRCITO 
CUBANO 

A documentación estudiada contén os expe
dientes de 1.361 persoas que foron licenciadas 
como combatentes e que proceden da Penínsu
la e as súas illas. Encóntranse distribuídos entre 
as 17 Comunidades Autónomas, ademais de 26 
individuos que ó non referir un lugar localiza

ble aparecen como "sin identificar provincia". Polo que é posible que o 

14. O Decreto n.º 103 do 18 de agosto de 1902 deixou constituída esta Comisión presidi
da polo maior xeneral Máximo Báez e os xenerais José Miró Argenter e Javier de la Vega 
como vocais. Foi a encargada de lexitima-la condición de combatente e proceder ó seu 
licenciamento e amortización. 
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número de membros dalgunhas provincias sexa maior có refererido polo 
cadro n.º l. 

Cadro n.º 1 
Españois licenciados do E.L.C. por Comunidade Autónoma 

Comunidade Autónoma % 

Canarias 567 41,66 

Andalucía 192 14,1 

Galicia 120 8,81 

Principado de Asturias 67 4,92 

Cataluña 64 4,7 

Castela e León 63 4,62 

Comunidade Valenciana 59 4,33 

Castela-A Mancha 36 2,64 

Aragón 34 2,49 

Estremadura 30 2,2 

Illas Baleares 23 1,68 

Rexión de Murcia 23 1,68 

Cantabria 22 1,61 

Comunidade de Madrid 18 1,32 

País Vasco 7 0,51 

Comunidade de Navarra 7 0,51 

A Rioxa 3 0,22 

Sen identificar provincia 26 1,91 

TOTAL 1361 100 

Fonte: Elaboración propia a parttr dos datos do Fondo "Com1s10n Revisora y L1qu1dado
ra de los Haberes del Ejército Libertador (1902-1903)". Arquivo Nacional de Cuba. 

Neste cadro podemos observa-la alta porcentaxe de canarios 
(41,66%), que en números absolutos equivale a 567 persoas. Este total 
corresponde ós naturais das súas dúas provincias. 

Séguelle Andalucía, pero cunha marcada diferencia, pois representa o 
14,1 %, despois Galicia e Principado de Asturias (8,81%e4,92% respec
tivamente), Cataluña e Castela e León con só a diferencia dunha persoa 
(4,7% para a primeira e 4,6% para a segunda). Continúan en orde des
cendente a Comunidade Valenciana (4,33%), Castela-AMancha (2,64%), 
Aragón (2,49%) e Estremadura (2,2%), Illas Baleares e Rexión de Mur
cia co 1,68%, Cantabria e Comunidade de Madrid co 1,61%e1,32% res-
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pectivamente. Con menos do 1 o/o aparecen: País Vasco, Comunidade 
Foral de Navarra e A Rioxa. 

CORPODE 
EXÉRCITO POR 
DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL 

A documentación estudiada mantén a estructura 
por Carpo de Exército tal como foi organizada 
durante a guerra. A posición <lestes está perfec
tamente identificada coa distribución espacial 
dentro do territorio cubano. 

A Illa estaba dividida en dous Departamen
tos Militares: Oriente e Occidente. A liña divisoria entre eles era a trocha 
de Júcaro a Morón. Cada un <lestes Departamentos organizou as súas uni
dades de combate en tres Carpos, que fan un total de seis; pala súa vez 
cada un estaba constituído por brigadas, batallóns e escuadróns. Os Car
pos 1 º, 2º e 3º pertencían ó Departamento Oriental, e os Carpos 4º, 5º e 
6º ó Occidental. Véxase o mapa l. 

Os Carpos 1 º e 2º ocuparon o territorio da antiga provincia de Orien
te, desde Punta 1'laisí ata Canastas. O Carpo Prime_iro estaba constituído 
por seis brigadas que operaron en: Guantánamo, Baracoa, Sagua de Tána
mo, Cambute, Ramón de las Yaguas e Palma Soriano. Neste territorio 
aparecen 214 combatentes españois vinculados a estas brigadas. O Carpo 
Segundo estructurouse en sete brigadas, situadas na parte oriental e occi
dental de Holguín, en Jiguaní, Bayamo, Puerto Padre, Gíbara, Tunas e 
Manzanillo (norte e sur). Integráronse 208. 

O Terceiro Carpo de Exército operou na área que ocupa o nordeste e 
noroeste de Camagüey, o noroeste de Morón e o sudoeste de Ciego de 
Ávila. En total créanse oito brigadas, onde combaten 184 persoas. 

O Carpo Cuarto, que operou en Las Villas, nas áreas de Remedios, 
Sancti Spíritus, Villa Clara, Trinidad, Sagua La Grande e Cienfuegos, 
organizouse en seis brigadas, cun total de 542 combatentes. 

Ó Carpo Quinto, que abarca as provincias da Habana e Matanzas, van
lle corresponder sete brigadas, as que se distribúen palas zonas de Cárde
nas, Colón, Matanzas, e na provincia da Habana sitúanse en áreas do noro
este, sur, centro e oeste. Participaron 165 individuos. 

Por último, o Carpo Sexto, que combate no extremo máis occidental 
da Illa, onde a presencia e control do Exército de Operacións é máis forte, 
polo que o volume do Exército Mambi é menor. Está composto por catro 
brigadas; tres no este, sueste e centro de Pinar del Río e unha en San 
Antonio. Obsérvase tamén a menor presencia de españois, representada 
por 48 combatentes. Véxase o seguinte cadro. 
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Cadro n.º 2 
Españois no Exército Cubano 

Carpos Total % Lugar onde operaron 

1.361 100,00 

Primeiro 214 15,72 Oriente 

Segundo 208 15,28 Oriente 

Terceiro 184 13,52 Puerto Príncipe 

Cuarto 542 39,82 Las Villas 

Quinto 165 12,12 A Habana e Matanzas 

Sexto 48 3,53 Pinar del Río 

Fonte citada. Elaborac1on propia. 

Como se pode observar, os carpos preferidos por "los españoles en su 
conjunto" son o 4º, 1 º, 2º e 3º. Non obstante, ó desagregar por Comuni
dades e ás veces por provincias aparecen diferencias con respecto a esta 
seleccción. 

A posición territorial de cada un dos carpos permite coñecer certas 
diferencias nos padróns de asentamento desta poboación. Obsérvase o 
maior volume de asentamento na rexión central do país, provincia de Las 
Villas (40%)15. 

O segundo lugar de preferencia para o "conjunto de españoles" é a 
provincia de Oriente16. Séguenlle Porto Príncipe17, A Habana18, Matan
zas e Pinar del Río. 

Ó final da guerra a maioría destas persoas asentáronse nas mesmas 
áreas onde combateron. 

DATA DE INCOR
PORACIÓN Ó 
EXÉRCITO 

A incorporación dos espanms ás forzas insu
rrectas realizouse practicamente nos dous pri
meiros anos do seu inicio. Cun total en números 
absolutos de 1.202 individuos, ou sexa, o 91 % 
do total. Véxase o cadro n.º 3. 

15. Na actualidade a antiga provincia de Las Villas está formada palas seguintes provin
cias: Sancti Spíritus, Villa Clara e Cienfuegos. 
16. A antiga provincia de Oriente na actualidade está composta de cinco: Holguín, San
tiago de Cuba, Guantánamo, Granma e Tunas. 
17. A provincia de Puerto Príncipe intégrana as provincias de Ciego de Ávila e Camagüey. 
18 .. O territorio da antiga provincia da Habana ampliouse con parte de Pinar del Río para 
conformar dúas novas provincias: Ciudad de la Habana e A Habana. 
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Cadro n.º 3 
Españois por data de incorporación ó E.L.C. 

Total 

Anos 
1895 
1896 
1897 
1898 
Non declararon 

1361 

681 
521 
131 
26 

2 

100,0 

50,0 
38,3 
9,6 
1,9 
0,2 

Fonte citada. Eiaborac10n propia. 

CARACTERÍSTI
CAS SOCIO
DEMOGRÁFICAS 

Evidentemente, soldado foi a graduación da 
maioría dos españois. Non obstante, existe un 
número considerable entre a oficialidade do 
Exército Cubano; o mái~ destacado foi o cana-

Grao Militar rio Manuel Suárez Delgado, que tivo o grao de 
maior xeneral. Participou na Guerra dos Dez 

Anos e procedía do sector agrícola. Xenerais de brigada foron: os cana
rios Jacinto Hernández Vargas, de Tenerife, e Julián Santana, os cales 
refiren ter como "ocupación" ou "profesión" a de "propietario" e "hacen
dado" respectivamente. Entre os xenerais de división encóntrase o tamén 
canario, e campesiño de profesión, Matías Vega Alemán e o catalán José 
Miró Argenter, empregado, procedente de Sitges, Barcelona. 

A menor presencia aparece entre aqueles que tiveron o grao de coro
nel, só tres de diferentes Autonomías. Eles son: Felipe Vega Alemán, 
natural de Canarias (morreu de pneumonía); Quirino Reyes Piedra, natu
ral de Madrid, empregado; por último, o "propietario" nacido na Coruña 
(Galicia), José Álvarez Pérez. Unha información xeral sobre este aspecto 
obsérvase no cadro n.º 4. 

Como se pode comprobar no cadro exposto, o "conjunto de españo
les" estivo presente en tódolos graos establecidos dentro do Exército 
Independentista. Como é de supoñer son maioría os soldados, xa que 
alcanzan en valores absolutos a 942 e en valores relativos o 69,21 %. 

A oficialidade estivo composta por un maior xeneral, dous xenerais de 
división e dous de brigada, tres coroneis, 26 comandantes, 31 capitáns, 55 
tenentes, 57 alféreces e 5 subtenentes, que fan un total de 193 oficiais, os 
que en valores relativos alcanzan o 14,18%. Os procedentes da Comuni
dade Canaria aparecen representados nos distintos graos que integran a 
oficialidade. 
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Cadro n.º 4 
Españois por Graduación Militar 

Total 1361 100,0% 

Maior Xeneral 0,07 
Xeneral de División 2 0,015 
Xeneral de Brigada 2 0,22 
Coronel 3 0,81 
Tte. Coronel 11 1,91 
Comandante 26 2,28 
Capitán 81 4,04 
Tenente 55 4,18 
Alférez 57 4,18 
Subtenente 5 0,34 
Sarxento 1 º 80 5,88 
Sarxento 2º 75 5,51 
Sarxento 7 0,51 
Cabo 62 4,56 
Soldado 942 69,21 
Elementos civís 

(vinculados) 2 0,15 

Fonte: Fondo citado. Elaborac10n propia. 

As clases compostas por sarxentos, cabos e soldados cantan co 
11,90%, 4,56% e 69,21 % respectivamente, os que no seu conxunto 
ascenden ó 85,67% do total de combatentes estudiados. Tamén entre os 
soldados a presencia canaria será determinante. 

Idades 

Cadro n.º 5 

Unha das características máis importantes <leste 
grupo de combatentes é a súa xuventude, como se 
pode comprobar no seguinte cadro. 

Españois por grupos decenais de idade 

Grupos de idade 1361 100,0 

15-19 anos 17 1,24 
20-29 587 43,13 
30-39 458 33,65 
40-49 219 16,12 
50-59 59 4,33 
60-69 13 0,95 
70-79 2 0,14 
Non declaran 6 0,84 

Fonte citada. Elaboracion propia. 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 221 



Caracterización sociodemográfica dos ... 

Como se pode observar, a maioría non supera os 29 anos, alcanzan o 
44,37% do total, non obstante aparecen grupos onde as persoas superan 
os 50 anos. Entre eles encóntranse combatentes das guerras anteriores. 

Coñecemento 
de lectura e 
escritura 

O nivel de escolarización foi medido a través das 
preguntas: "¿Sabe leer y escribir?" e "¿No sabe leer 
y escribir?". Véxase o seguinte cadro. 

Cadro n.º 6 
Españois segundo coñecemento de lectura e escritura 

Total Saben ler e escribir Non saben ler e escribir Non declaran 

1361 603 44,30% 571 41,9 187 13,73 

Fonte citada. Elaborac10n propia. 

Unha lixeira maioría está a favor dos que declararon ter coñecemento 
de lectura e escritura (44,3%), fronte ó total que afirmou "non saber". En 
canto ó total dos que "non declararon" esta pregunta, o seu número tan 
elevado débese a que neste grupo se encontran tamén os "falecidos", que 
teñen formularios diferentes, que non inclúen estes indicadores. 

Ó comparar estas variables entre as Comunidades Autónomas obsér
vanse diferencias entre elas. Tamén entre as provincias. Un exemplo disto 
vémolo ó compara-los procedentes da Comunidade de Madrid, con altas 
proporcións entre os que "saben ler e escribir", cos de Albacete e Cuen
ca, dos cales a maioría "non saben ler e escribir". 

Estado Civil Os que se incorporaron á guerra xa vimos que na súa 
maior parte son mozos, polo que non é casual a 

maior representación de solteiros neste grupo. No seguinte cadro obsér
vase como dous de cada tres individuos declararon ese estado civil. 

Cadro n.º 7 
Españois por estado civil declarado 

Estado civil 

Solteiros 
Casados 
Viúvos 
Non declararon 

Fonte: Fondo citado. Elaborac1on propia. 
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Profesións ou Do grupo estudiado declararon ter profesión ou ocu-
ocupacións pación 1.177 españois, o que representa o 86,48 % 

do total. A maior frecuencia de aparición está entre 
os vinculados á actividade agrícola, é dicir, aqueles 

que declararon ser "campesinos", "campo", "labrador" ou "agricultor", e 
que foron agrupados baixo a categoría de "campesinos". Es tes represen
tan o 70,35% das profesións ou ocupacións declaradas. 

O resto, un pouco menos da terceira parte (29,65%), aparece distri
buído entre os que indicaron: comercio (6,63% ), empregado (5,08%) e 
xomaleiro (3,2%). Complétase cosque declararon información referente 
a 61 profesións diferentes. 

Ó analiza-las cifras por comunidade de orixe obsérvase que os "cam
pesinos" son maioría, tanto nas diferentes comunidades coma no grupo 
que aparece "sin identificar provincia". A cifra máis relevante é a da 
Comunidade de Canarias, que en valores absolutos chega a 400 indivi
duos, seguido de andaluces e galegos (111 e 70, respectivamente). 

No seguinte cadro obsérvase a selección das principais categorías 
declaradas (campesiño, comercio, empregado e xomaleiro). 

Cadro n.º 8 
Españois segundo principais profesións ou ocupacións 

Campesiños (1) Comercio Empregado Xornaleiro 
Totais 828 70,35 74 6,663 60 5,08 38 3,20 

Andalucía 111 12 11 7 
Aragón 22 3 2 o 
P. Asturias 25 15 6 1 
Illas Baleares 14 o o 
Canarias 400 2 15 8 
Cantabria 11 6 2 
Cataluña 27 4 1 
Cast.-A Mancha 24 3 2 3 
Cast. e León 38 4 3 3 
C. Valenciana 33 1 2 1 
Estremadura 21 10 1 2 
Galicia 70 1 8 3 
ARioxa 2 o o o 
Madrid 3 2 2 2 
Murcia 7 o 1 2 
Navarra 4 o o o 
País Vasco 6 o o o 
(sen identificar 
provincia) 10 o 4 

(1) lncluense "labrador", "agncultor" e "campo . 
Ponte: Fondo citado. Elaboración propia. 
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En segundo lugar preséntase a categoría "comercio", que ten a súa 
maior representación entre os oriúndos da Comunidade de Canarias e 
Principado de Asturias, referidas a elas aparecen 15 persoas de cada comu
nidade. Séguenlle, en orde descendente, os de Andalucía e Galicia. 

Defuncións Dos mortos do Exército da manigua cubana non 
queda unha referencia exacta. Suponse que o seu 
número é maior dos que aparecen consignados. 

Dentro dos 1361 españois combatentes aparecen 
tamén os expedientes dos falecidos, que en números absolutos corres
ponden a 172, e en valores relativos ó 12,5%. 

A principal causa de marte foi por enfermidade e non por accións de 
guerra. A distribución por autonomías pódese observar no seguinte cadro. 

Cadro n.º 9 
Defuncións por Comunidade Autonómica 

.. 
Total 172 

Andalucía 17 
Aragón 2 
Principado de Asturias 14 
Illas Baleares 
Comunidade de Canarias 101 
Cantabria 6 
Cataluña 4 
Cast.-A Mancha o 
Cast. e León 6 
C. Valenciana 2 
Estremadura 
Galicia 7 
A Rioxa o 
Comunidade de Madrid 2 
Rexión de Murcia 1 
C. Foral de Navarra o 
País Vasco 1 
España (1) 7 

CT)Estan mclu1dos aqueles que deron Espana como lugar de nacemento. 
Ponte: Fondo citado. Elaboración propia. 
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CONCLUSIÓNS Con este traballo, de forma moi sintética, demóstra
se como un grupo de 1361 españois pertencentes a 
tódalas comunidades autónomas loitaron xunto ós 

cubanos na chamada Guerra de Independencia, acorrida entre 1895 e 
1898. Por esa razón, unha vez rematado o conflicto, foron licenciados 
como "combatientes". 

Os grupos sociais máis representados foron os canarios, andaluces e 
galegas. Como se pode observar, a maioría <lestes combatentes encón
transe entre os "jóvenes" e "adultos jóvenes"; polo tanto, ó finaliza-la 
Guerra estes constituíron unha forza de traballo dispoñible de alto poten
cial productivo. 

A grande maioría eran solteiros, o que se corresponde coa xuventude 
do grupo estudiado. Outro elemento que caracteriza a este grupo é a súa 
actividade económica, pois dedicáronse fundamentalmente á agricultura 
(70%), o "comercio" é mencionado en segundo lugar (6,75%), seguido 
de "empleado" e "jornalero" (5% e 3% respectivamente). 

A súa presencia foi máis numerosa no Corpo Cuarto do Exército, que 
operaba no centro da Illa, na antiga provincia de Las Villas. Esta rexión 
é a segunda en canto ó volume de asentamento de españois durante ese 
período, e onde a influencia da Insurrección foi moi significativa. 

A grande maioría foron soldados, pero tamén alcanzaron graos na ofi
cialidade, estando altamente representados. 

Con este traballo achegámonos ó coñecemento dunha das facetas da 
actividade política desenvolvida polos españois nos últimos anos do 
século XX cubano. 

Corpo n.1> 1 (214) 
,,.-- 1S,7% 
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Caracterización sociodemográfica dos ... 

Resumo 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA 
DOS COMBATENTES 
ESPAÑOIS NO 
EXÉRCITO CUBANO 
1895 - 1898 

O presente traballo retírese a un aspecto pouco coñecido 
da guerra entre Cuba e España -que nestes momentos 
conmemora o seu centenario- , no período 1895-1898. 
Trátase da participación de combatentes españois "licen
ciados" nas filas do Exército Cubano. 
O grupo estudiado ascende a 1.361 persoas, que consti
túen arredor do 75% do total de estranxeiros, e proceden 
de tódalas Comunidades Autónomas. Enroláronse no 
Exército principalmente nos dous primeiros anos, e che-

Coralia Alonso Valdés garon a obter tódolos graos existentes. O seu corpo de 
Exército de preferencia foi o IV, que operaba na área da 

provincia de Las Villas (40% do total). 
Un aspecto importante é a súa análise sociodemográfica, para culminar cunhas inte

resantes conclusións. 

Palabras clave: Cuba, exército colonial, Guerra de Independencia, españois. 

Resumen 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA 
DE LOS COMBATEN
TES ESPAÑOLES EN EL 
EJÉRCITO CUBANO 
1895-1898 

El presente trabajo se refiere a un aspecto poco conocido 
de la guerra sostenida entre Cuba y España -que en estos 
momentos conmemora su centenario-, en el periodo 
1895-1898. Se trata de la participación de combatientes 
españoles "licenciados" en las filas del Ejército Cubano. 
El grupo estudiado asciende a 1.361 personas, que consti
tuyen alrededor del 75% del total de extranjeros, proce
diendo de la totalidad de las Comunidades Autónomas. 
Éstos se enrolaron en el Ejército principalmente en los dos 

Coralia Alonso Valdés primeros años, llegando a obtener todos los grados exis-
tentes. Su cuerpo de Ejército de preferencia fue el IV, que 

operaba en el área de la provincia de Las Villas (40% del total) . 
Un aspecto importante es su análisis sociodemográfico, para culminar con unas inte

resantes conclusiones. 

Palabras clave: Cuba, ejército colonial, Guerra de Independencia, españoles. 
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Résumé 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA 
DE LOS COMBATENTES 
ESPAÑOLES EN EL 
EJÉRCITO CUBANO 
1895 - 1898 

Coralia Alonso Valdés 

Ce travail porte sur un aspect peu connu de la guerre 
entre Cuba et l'Espagne, qui s'est déroulée entre 1895 
et 1898 -et dont on commémore actuellement le cente
naire-. 11 s'agit de la participation de combatants espag
nols engagés dans l'armée cubaine. 
Le groupe que nous avons étudié s'éleve a 1361 person
nes, qui représentent enviran 75% de la totalité des 
étrangers, en provenance de toutes les régions des Com
munautés Autonomes. Ces derniers se sont engagés dans 
l'Arrnée surtout pendant les deux premieres années et 
réussirent a atteindre tous les grades possibles. Leur 

corps d'armée fut de préférence le !Veme, qui opérait dans la zone de la province de Las 
Villas ( 40% de leur totalité). 
Un aspect important, pour en finir, est celui de l'analyse socio-démographique du contin
gent, ce qui nous permet d'arriver a quelques conclusions importantes. 

Mots cié: Cuba, armée coloniale, Guerre d'Independance, Espagnols. 

Abstract 

THE SOCIO-DEMO
GRAPHIC CHARACTE
RIZATION OF SPANISH 
COMBATANTS IN THE 
CUBAN ARMY (1895-
1898) 

Coralia Alonso Valdés 

The present work conc~rns a little known aspect of the 
war between Cuba and Spain, which took place bet
ween 1895 and 1898 and whose centenary is being 
commemorated now. lt is about the participation of 
Spanish combatants enlisted in the Cuban Army. 
This group was made up of 1361 people, which 
amount to approximately 75% of the total of foreig
ners, originating from all the autonomous communi
ties in Spain. They mainly enlisted within the first two 
years and reached all the possible ranks. Their favou
rite army corps was the Fourth { 40% of the total}, 

which operated in the province of Las Villas. 
An important aspect is the sociodemographic analysis of the contingent, which reaches 
sorne important conclusions. 

Key words: Cuba, colonial army, War of Independence, Spaniards. 

Currículum Coralia Alonso Valdés. Socióloga, investigadora cien
tífica do Archivo Nacional de Cuba, Academia de 
Ciencias. Nas súas publicacións máis recentes estudia 

aspectos da presencia dos españois na Illa, entre as que se pode destaca-la aparecida na 
monografía Nuestra común historia. Poblamiento y nacionalidad. 
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MÉXICO: CRISE 
ECONÓMICA 
EMIGRACIÓN 

Ignacio Medina Núñez 

Desde o mes de agosto de 197 6, 
cando sucedeu a abrupta depreciación 
do peso mexicano, que se mantivera 
estable en $12.50 pesos vellos por 
dólar durante 22 anos (de 1954 a 
1976), quedou claramente establecido 
en México o esgotamento dun mode
lo de crecemento baseado no protec

cionismo económico ás empresas por parte do Estado. 
Desde entón ata o momento presente, os gobemos posteriores (José 

López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari e Ernesto 
Zedilla), todos pertencentes ó mesmo partido político, que estivo no 
poder desde 1929, perderon completamente o rumbo e arruinaron a 
nación mexicana con sucesivas crises económicas. Nin sequera os gran
des xacementos petrolíferos descubertos nos anos 701, nin os cuantiosos 
recursos líquidos dos préstamos intemacionais (arredor de 60.000 
millóns de dólares entre 1976 e 1982), nin os recursos provenientes de 
máis de 1.000 empresas estatais vendidas a empresarios privados2, pui
deron ser útiles para construír unha estratexia que garanta o desenvolve
mento e unha mellar distribución da riqueza social. 

A nova e terrible crise económica que se manifestou abertamente no 
mes de decembro de 1994 foi o efecto directo, non de erras técnicos (o 
chamado "error de Diciembre", atribuído ó Presidente Zedilla polo 
expresidente Carlos Salinas de Gortari), senón dun modelo neoliberal 
que, baixo a dirección do propio Salinas de Gortari nos anos 80 (como 
alto funcionario do goberno de Miguel de la Madrid e posteriormente 
como Presidente da República), se fundamentou nunha apertura 
comercial veloz e indiscriminada3, nunha atracción do capital estran-

l. O Programa de Enerxía da Secretaría de Patrimonio e Fomento Industrial, en novem
bro de 1980, sinalaba que "las reservas probadas ascendían a 60 mil millones de barriles 
de petróleo equivalente ... reservas probables de 38 mil millones de barriles. Las reservas 
potenciales, que incluyen a los dos conceptos anteriores, se calculaban en 250 mil millo
nes de barriles" (Programa de Enerxía da SPFI, novembro 1980). 
2. Segundo Pedro Aspe, no seu libro El camino mexicano de la transformación económi
ca, do FCE, (Aspe, 1993, 184), no noso país, en 1982, o número de empresas paraestatais 
era de 1.155, representaba o 18,5% do PIB e daba ocupación a case un millón de persoas; 
en 1991, o sector paraestatal xa soamente tiña 239 empresas. Posteriormente coñeceuse 
que, en 1994, xa eran menos de 100. 
3. Di o grupo Banamex-Accival na súa revista mensual Examen de la situación económi
ca de México, no seu número 825, de agosto de 1994: "Hoy somos una economía abier
ta: sólo 1.5% de las fracciones arancelarias está sujeto a permiso previo". 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 229 



México: Crisis económica ... 

xeiro especulativo e, sobre todo, nunha contención dos salarios da 
poboación, os cales, en 15 anos, perderon xa arredor do 70% do seu 
poder adquisitivo4. 

O resultado, durante o ano 1995, estivo á vista: o Producto Interior 
Bruto (PIB) anual caeu nun 6%; a cotización do dólar norteamericano era 
en maio de 1996 de 7 ,5 pesos mexicanos, cando en decembro de 1994 
estivo en 3 pesos; hai preto de 5 millóns de parados totais dentro dunha 
Poboación Economicamente Activa (PEA) de 33 millóns de mexicanos; 
o déficit comercial de México cara ó exterior chegara, de 1991 a 1994, a 
50.860 millóns de dólares; a débeda externa elevouse significativamente 
á cantidade de 173.400 millóns de dólares5; o salario mínimo está nunha 
media de 3 dólares por 8 horas de traballo, cando en Estados Unidos cada 
hora de traballo ten como salario mínimo 4 dólares. 

O mesmo Presidente Ernesto Zedilla chegou a recoñecer algúns <les
tes fenómenos no seu primeiro informe de goberno, en 1995, cando ase
gurou que "en los primeros días de 1995, el retiro masivo de inversio
nes puso al p~ís al borde del colapso financiero_y productivo". As cifras 
que el mencionaba, aínda que moi matizadas, eran en si mesmas moi 
aterradoras: 

- O aumento da taxa do desemprego do 3,2% en decembro de 1994 ó 
6,6% no mes de xuño. 

- A perda de recursos externos que o país deixou de percibir no ano, 
equivalente ó "7% del ingreso nacional". 

- O decrecemento do PIB nun 5,8% "respecto al mismo lapso de 
1994". 

-A inflación tan severa que chegou a ser do 8% no mes de abril de 1995. 
- A elevación da taxa de xuro interbancaria, "que llegó casi a 110% en 

Marzo". 

Un exemplo da visión sobre esta situación pódese consultar tamén na 
revista Newsweek, no número do mes de marzo de 1996, onde se le na súa 

4. Sinala, por exemplo, Héctor Guillén, no seu libro El sexenio del crecimiento cero, 
1982-88, sobre as políticas impostas a México polos organismos intemacionais, que "el 
ámbito salarial tiene una particular importancia en los programas del FMI... Se busca un 
freno del crecimiento a mediano y largo plazo de los salarios reales y, cada vez más a 
menudo, una disminución en el corto plazo" (Guillén, 1990, 40, Ediciones Era). 
5. Segundo o Instituto de Finanzas Intemacionais e o Banco de México, a débeda externa 
total de México a finais de decembro de 1995 ascendía a 173.400 millóns de dólares e 
representaba o 58% do PIB a finais de 1995. Prevíase que en 1996 o servicio da débeda 
representaría unha "sangría financiera del 10% del PIB" (El Financiero, 8 de abril de 1996). 
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portada o seguinte: "México, los bancos están quebrados, los empleos 
son escasos, y la situación no mejorará pronto"6. 

Se atendemos ás cifras dadas recentemente polo Instituto Nacional 
de Estatística, Xeografía e Informática (INEGI), en relación ós salarios 
dos mexicanos, podemos observar que, entre os aproximadamente 90 
millóns de mexicanos, existe unha PEA de 33 millóns. Deles, o 50,4% 
vive ó mes, para soste-la súa familia con menos de 2 salarios mínimos 
ó día, é dicir, con arredor de 168 dólares mensuais. Aí mesmo, sinálase 
que os mexicanos que gañan máis de 1 O salarios mínimos ó día, é dicir, 
unos 900 dólares ó mes, só constitúen o 2, 1 % da PEA (Siglo XXI, 16 de 
marzo de 1996). En 1995 "el 10% de hogares más pobres obtuvo el 
equivalente a 1.58% de ingresos", segundo o INEGI (Excelsior, 8 de 
abril de 1996). 

Se, por outro lado, dentro desta mínima parte da poboación conside
ramos ós chamados supermillonarios (aquel es que teñen fortunas de máis 
de mil millóns de dólares), ternos de maneira contrastante, no vértice da 
pirámide social, a uns poucos mexicanos que se enriqueceron excesiva
mente, especialmente durante o réxime de Carlos Salinas de Gortari. En 
1994, segundo datos da revista Época (2/VIl/94) e da revista estadouni
dense Forbes, México achegaba 24 supermillonarios á lista total de 47 
que se encontraban en América Latina e Canadá. Os que encabezaban a 
lista eran Carlos Slim Helú (TELMEX e Grupo Carso) e Emilio Azcárra
ga Milmo (Televisa e Medios de Comunicación)?. 

Se no conxunto destes datos sobre México resaltámo-lo tremendo pro
blema da débeda externa, que en 1995 chegou á cantidade xa mencionada 
de 173 .400 millóns de dólares, pagando tan só de xuros, por exemplo, entre 
1989 e 19938, a cantidade de 78.742 millóns de dólares como servicio, 
ternos un panorama claro dun modelo que negou o desenvolvemento, oca
sionando unha distribución moi desequilibrada da riqueza social. 

O modelo económico mexicano seguiu producindo riqueza pero acu
mulada nuns poucos, de maneira escandalosa, mentres que a grande 

6. O número de Newsweek que corresponde ó 18 de marzo de 1996 di como gran título 
na súa portada: "Mexico: the banks are broke; the jobs are scarce, and it won't get better 
any time soon". 
7. Un panorama sintético moi ilustrativo dos efectos da crise en México pódese encon
trar no texto de Mario Monroy Gómez, integrante de Servicios Informativos Procesados, 
A.C. (SIPRO), de 1995, titulado Los saldos de la crisis. Balance de un sexenio (1988-
1994 ). La crisis ( 1994-199 5 ). 
8. O Banco Interamericano de Desenvolvemento (BID) consigna esta cantidade de recur
sos transferidos por México cara ós seus acredores do exterior, segundo consigna Mario 
Monroy en Los saldos de la crisis, SIPRO A.C., 1995, 32. 
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maioría das pequenas e medianas empresas e os traballadores en xeral 
tiveron que reducir de maneira drástica a súa producción e o poder adqui
sitivo do salario. No marco da globalización mundial das economías, os 
nasos procesos industriais, ademais, non chegaron a ser competitivos en 
relación ós productos estranxeiros. 

Neste contexto e específicamente con respecto á relación asimétrica 
con Estados Unidos, podemos ver que se acelerou considerablemente o 
problema da migración cara ó Norte a través da longa fronteira con Esta
dos Unidos. 

Este problema foi tradicional cando se compara, de maneira perma
nente, o nivel de desenvolvemento dun país industrializado como é Nor
teamérica, co baixo nivel de desenvolvemento das forzas productivas dun 
país como México que, se ben non está no grupo dos menos desenvolvi
dos, si pertence ó bloque antigamente chamado Terceiro Mundo. 

Esta relación asimétrica é a que produciu, sobre todo no presente 
século, ese mundo de aproximadamente 20 millóns de anglohispanos de 
ascendencia mexicana (sumados ós que xa exis!ían cando Estados Uni
dos se apoderou de terras mexicanas), que se encontran actualmente na 
Unión Americana, e dos cales calculou, en 1986, o Colexio da Fronteira 
Norte (COLEF), que eran aproximadamente 6 millóns de ilegais cando se 
aprobou a Lei de Inmigración. 

Outras cifras ilustran tamén a situación desde ángulos complementarios 
onde se amasa a expansión do fenómeno migratorio nos últimos anos. 

La patrulla fronteriza señaló recientemente que capturó a 1.094,718 indocu
mentados en 1994. Se calcula que únicamente en el Estado de California existen 1.7 
millones de indocumentados y que el incremento anual es de 125,000. En total, 
algunos analistas consideran que el flujo de indocumentados al año se ha elevado a 
2 ó 3 millones" (Expansión, 13 de marzo de 1996, p. 53), 

aínda que moitos fano para traballar por tempadas e non por saír da súa 
patria de maneira definitiva. Pódese dicir, sen embargo, que "según el 
Servicio de Inmigración y Naturalización, un promedio de 300,000 indo
cumentados se quedan anualmente en Estados Unidos" (Ídem). 

O que queremos amasar neste escrito soamente é a profundidade do 
proceso migratorio cando existe non só o foco de atracción no polo de 
destino senón cando se fai crítico o foco de expulsión no tradicional 
punto de orixe dos migrantes. Neste caso, a crise económica mexicana 
acelerou o proceso de migración, a pesar das crecentes trabas e obstácu
los no país de destino. 

Esta é, por exemplo, a tese da Academia Mexicana de Dereitos Huma
nos na recente sinatura da Convención Internacional sobre os problemas 
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dos Dereitos Humanos dos Traballadores Migrantes e as súas familias, 
que foi realizada en México: 

el endurecimiento de las políticas migratorias en el continente es en esencia un cas
tigo a la pobreza de quienes carecen de lo indispensable. El éxodo de millones de 
personas del Sur al Norte del planeta es consecuencia del modelo económico políti
co vigente (Excelsior, 14 de marzo de 1996). 

De feíto, aumentou o foco de atracción en Estados Unidos, a pesar das 
duras políticas contra os migrantes, e aumentou o foco de expulsión por 
parte de México ó existir un modelo neoliberal que provoca o desempre
go, contén á forza o poder adquisitivo dos salarios, concentra a riqueza 
en poucas mans e deixa na miseria a miles de traballadores. 

Os recentes estudios sobre migración amasan agora que o perfil dos 
migrantes mexicanos xa non é só de características rurais, como era tra
dicionalmente na década dos 40 e 50, senón que moitos pertencen agora 
á chamada clase media, que se foi depauperando, englobando tamén a 
mestres, profesionais, médicos, universitarios9, técnicos, etc.; os cales 
tamén están traspasando a fronteira N arte de México en busca de maio
res ingresos, casos que encontramos empíricamente, por exemplo nas 
cidades de Los Ángeles e Chicago. 

Outra fonte ben documentada fálanos de maneira específica do caso 
da cidade fronteiriza de Ciudad Juárez, no Estado de Chihuahua: 

los habitantes de Ciudad Juárez hablan de una curiosa estadística; cada mañana lle
gan a la frontera, unos 400 migrantes del centro y del sur de México. Unos traen la 
intención de cruzar a Estados Unidos como mojados ou del modo que sea, y otros 
vienen en busca de un empleo en alguna de sus 300 plantas maquiladoras (Expan
sión, N.º 686, 13 de marzo de 1996, p. 29). 

A fronteira Tijuana-San Isidro-San Diego entre California e Baja Cali
fornia N arte é a que concentra o 50% dos cruzamentos de indocumenta
dos (cf. Expansión, N.º 686, p. 45), e, se ben se converteu na fronteira 
máis vixiada do mundo nos últimos anos por parte de 1.600 elementos da 
Patrulla Fronteiriza de Estados Unidos, 300 da Garda Nacional, 200 do 

9. O estudio de Víctor Manuel Castillo y Guy Pontie "Agricultura y migración en Jalis
co" (Carta Económica Regional 46, xaneiro-febreiro de 1996, Universidade de Guada
lajara, México) sinala o seguinte: "Emigrar ha sido un fenómeno presente en la .pobla
ción rural desde hace varias décadas pero, si consideramos el número de personas que se 
incorporaron por primera vez al flujo migratorio, se puede concluír que éste creció en los 
últimos años ... Entre las mujeres migrantes empiezan a aparecer con estudios de nivel 
licenciatura" (p. 22). 
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Exército Norteamericano e numerosos axentes da DEA e do FBI (con 
modernos equipamentos de tecnoloxía avanzada: sensores de movemen
tos de terra, telescopios infravermellos de visión nocturna, vídeo de cir
cuíto cerrado, helicópteros, patrullas, etc.), os que se aventuran a pasa-la 
fronteira non diminuíron a súa tenacidade a pesar das dificultades. En 
1994, de media, un "mojado" lograba o seu obxectivo despois de inten
talo 3 veces; en 1996, con diferentes métodos (camiñar, correr, saltar, 
gatear, escalar, nadar, voar, etc.) lógrano no 9º intento. 

Outro exemplo concreto pódese ver cando se observa, no Estado de 
Arizona, que tan só nos primeiros meses de 1996, a detención de ilegais 
aumentou nun 50% en relación ó mesmo período de 1995, como infor
mou a Patrulla Fronteiriza: 1.776 indocumentados foron abrigados a 
regresar a México en xaneiro e febreiro de 1995, mentres que no mesmo 
período de 1996 foron máis de 2.500 persoas (Excelsior, 14 de marzo de 
1996). 

En rexións específicas como o Occidente de México nótase o incre
mento da migración durante 1995. Nos municipi9s de Jalisco, por exem
plo, advírtese que 

después del "error de Diciembre", nuevamente la cifra de los "mojados bracero" 
comenzó a aumentar, algunos para huír de sus acreedores con quienes las deudas 
aumentaron en forma desmesurada, y otros, simplemente, para sacar adelante com
promisos que ya habían adquirido con anterioridad (El Financiero, 15 de abril,de 
1996). 

A resposta ó fenómeno migratorio por parte de Estados Unidos deuse 
prioritariamente no ámbito policial como detención de delincuentes que 
transgreden a lei. Despois da chamada "Operación Guardián"lO, que ini
ciou unha primeira fase en outubro de 1994 (o control de 14 millas de 
fronteira entre San Diego e Tijuana) e unha segunda fase en xaneiro de 
1996 para amplia-lo operativo a Texas e Arizona, a Procuradora Nortea
mericana Janet Reno fixo pública a aplicación de numerosas medidas 
policiais "para detener el flujo de indocumentados, que se ha incremen
tado por los efectos de la crisis económica y el desempleo en México" 
(Expansión, 13 de marzo de 1996, p. 54). Tales medidas consisten na 

10. A reportaxe de Isaac Guzmán e Daniel Taborda, en Siglo XXI (16 de marzo de 1996), 
sobre os indocumentados sinala o seguinte: 

Pese a la vigencia de la Operación Guardián, varios miles de indocumentados 
logran pasar a diario la frontera por Baja California. No obstante, los peligros son 
evidentes. Un indicio lo da el hecho de que son devueltas al país 2,500 personas por 
día. En lo que va del año, han muerto 17 individuos. Deben pagar a un traficante, la 
suma de 800 dólares para llegar a Los Ángeles. 
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adquisición de novos equipamentos de vixilancia con mellar tecnoloxía, 
máis persoal de migración para vixilancia, máis reténs e postas de con
trol, máis axentes especializados, maiores recursos materiais, etc. 

Se se consulta, por exemplo, o libro de T. J. Dunn sobre La militari
zación de lafrontera Estados Unidos-Méxicoll, poderase comprobar esta 
política policial e militar do goberno de EE.UU., que pode chegar a cua
lificarse xa como "conflicto de baja intensidad", tal como a aplicou o 
expresidente R. Reagan na rexión centroamericana nos anos 80. Nesta 
mesma óptica súmase a análise de José Palafox, quen afirma que o núme
ro de soldados estadounidenses se incrementou en toda a zona desde San 
Diego ata o Val de Río Grande, primero a causa da guerra contra as dro
gas e actualmente cunha misión adicional que consiste en deter ós 
migrantes que veñen de México12. 

O grande erro desta unilateral resposta policial e militar á migración 
é evidente: causa máis problemas dos que combate. Os resultados están 
á vista. 

En primeiro lugar, polo que atinxe á maior vixilancia e militarización 
da fronteira, encarecéronse as funcións e servicios que ofrecen os trafi
cantes de migrantes: "las organizaciones de traficantes y falsificadores de 
documentos oficiales han proliferado en la región y obtienen sus ganan
cias lucrando las carencias y el espíritu emprendedor de nuestros nacio
nales", como declarou o Secretario de Relacións Exteriores de México 
(Excelsior, 14 de marzo de 1996, p. 23 A); pola súa parte, Roberto Paiva, 
Director do Departamento de Planeación e Investigación da Organización 
Internacional para as Migracións, da ONU, sinalou que "a nivel mundial 
se calcula que los ingresos derivados del tráfico de migran tes oscila 
anualmente entre 5 y 7 mil millones de dólares" (Excelsior, 14 marzo de 
1996, p. 23). 

En segundo lugar, a resposta policial unilateral incide nunha violación 
continua dos dereitos humanos dos indocumentados. Certamente, cada 

11. O texto de Timothy J. Dunn en inglés titúlase: The militarization of the U. S. Mexico 
Border, 1978-1992. Low-intensity conflict Doctrine comes home. Foi publicado en abril 
de 1996 por CMAS Books, Center for Mexican American Studies, University of Texas 
at Austin. A súa investigación está baseada, de maneira exhaustiva, en documentos 
gobernamentais, noticias documentadas de prensa, entrevistas con axentes federais no sur 
de Texas e informes detallados de organizacións de dereitos humanos na fronteira. 
12. A investigación de José Palafox encóntrase en Cover Action Qarterly (CAQ), USA, 
Number 56, Spring 1996, onde afirma que a crecente presencia militar na fronteira é unha 
"low-intensity warfare against immigrants" (guerra de baixa intensidade en contra dos 
migran tes). 
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país está no seu dereito de aplica-las súas leis migratorias, pero existe 
unha gran diferencia cando a policía fronteiriza, de maneira sistemática, 
conculca os dereitos humanos dos ilegais, tratándoos só como delincuen
tes, chegando ó caso do maltrato físico, a violencia e asasinatos, nos que, 
polo xeral, quedaron impunes os agresores. Os últimos casos máis divul
gados polo vídeo ou a televisión nos primeros meses de 1996 no Estado 
norteamericano de California evidencian este tipo de agresións salvaxes 
que case se converteron en política de Estado, sobre todo no tempo de 
eleccións. Existiu, ademais, unha nefasta práctica de acoso e persecución 
a persoas e organismos non gobemamentais que prestan asistencia, guía 
e protección ós migrantes indocumentados. 

En terceiro lugar, a resposta policial ó fenómeno migratorio puxo na 
opinión pública ós ilegais só como malfeitores e grupos prexudiciais ós 
intereses da Unión Americana. A reportaxe do New York Times, por 
exemplo, que sinalaba os beneficios económicos que recibía unha muller 
indocumentada con cinco fillos (723 dólares de apoio directo, 226 dóla
res en bono~ para tendas de autoservicio, e lllailo pagamento parcial da 
renda da súa vivenda por parte do gobemo), e o cálculo global de arredor 
de mil millóns de dólares gastados anualmente polo gobemo en educa
ción e saúde dos indocumentados constitúe só unha visión parcial e nes
gada sobre eses migrantes como unha carga pesada para a sociedade esta
dounidense, pero non se considera, como sinalou a mesma Casa Blanca, 
nun estudio relacionado coa discusión sobre a proposición 187, que os 
indocumentados tamén contribúen cos seus impostas ó Estado, ó propor
cionar unha cantidade de preto de 7.000 millóns de dólares ó ano. Así, os 
inmigrantes non poden ser vistos como a peste no país de destino; hai que 
considerar que Norteamérica logrou gran parte do seu desenvolvemento 
no traballo dos seus migrantes. 

En cuarto lugar, só habería que repetir algo que xa observamos: o 
fenómeno da migración non se detivo coa militarización da fronteira. A 
migración segue aumentando a pesar da maior vixilancia e da resposta 
policial. Isto, por si mesmo, debería amasar que o problema debería ser 
tratado con outra perspectiva. 

A migración na fronteira México-EE.UU. é un feito tradicional de 
moitas décadas, pero acelerouse máis nos períodos de crise económica 
mexicana. O problema é estructural e non pode analizarse só desde a 
perspectiva policial e da forza para facer cumpri-las leis existentes. 

O problema ten que ser analizado desde unha perspectiva integral, 
tendo en canta que mentres México non logre un desenvolvemento 
industrial equilibrado e unha mellar distribución da riqueza social, o 
polo de expulsión dos migrantes será máis forte que calquera cerca, 
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barda ou gabia que queiran construír personaxes como "Buchanan" ou a 
policía migratoria. 

Actualmente, despois da terrible crise económica de México, a situa
ción parece estar volvendo á calma a mediados de 1996, con novas pro
mesas qo goberno de Zedilla, cunha difusión de mellaría nos indicadores 
macroeconómicos. 

Pero, ¿como se estivo dando o control da crise, no novo sexenio do 
goberno? Coas mesmas medidas do modelo neo liberal que levou a cabo 
Salinas de Gortari e que nos levaron á explosión de decembro de 1994. 
Con préstamos norteamericanos que fixeron máis pesada a débeda exter
na e os seus gravosos xuros; con atracción de capital externo que se move 
prioritariamente na especulación; cunha contención dos salarios dos tra
balladores que non permite a expansión do mercado interno; coa venda 
de empresas estatais que está chegando ata a petroquímica primaria e 
secundaria; cunha apertura comercial indiscriminada sen un programa 
real de apoio á pequena e mediana industria, que é a maioritaria; cun sis
tema político autoritario baseado nun partido de Estado, que parece non 
estar disposto ata agora a unha verdadeira reforma política e a unha com
petiti vidade real entre os partidos ... 

O modelo que impulsa actualmente o Presidente Zedilla é o mesmo 
que desenvolveu Salinas de Gortari. E está bastante claro o rumbo ó que 
levou ós mexicanos ó final do seu goberno, cando contemplámo-la crise 
de decembro de 1994. 

Ó propio Estados Unidos, como destino da migración, conviríalle un 
cambio de modelo económico en México, que non debe ser un regreso ó 
proteccionismo e populismo de décadas anteriores, pero tampouco un 
profundamento da salvaxe liberalización da economía. Un desenvolve
mento equilibrado con maior distribución da riqueza social en México 
significaría menos forza no foco de expulsión dos migrantes cara a Esta
dos Unidos. 

As medidas alternativas existen; foron sinaladas en numerosos foros 
por algúns partidos políticos e sobre todo por organizacións non gober
namentais. As alternativas encóntranse nunha verdadeira renegociación 
da débeda externa que actualmente nos oprime; nunha renegociación do 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos e Canadá, onde se esta
bleza unha gradual apertura comercial con mecanismos compensatorios 
para productos e rexións desprotexidas; nunha reactivación do poder 
adquisitivo do salario co obxecto de ter capacidade de compra para os 
productos do mercado interno; nun programa efectivo de apoio á peque
na e mediana industria -os maioritarios no país- e non só ós grandes 
empresarios e empresas exportadoras. Pero fronte a tódalas medidas 
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alternativas, o goberno mexicano non fixo ningún caso, sinalando que o 
seu modelo económico non está en discusión. 

O problema entón non é a inexistencia de medidas e programas alter
natiyos senón o pechamento do actual goberno, que se encadeou a un só 
modelo cos requirimentos que impón o Fondo Monetario Internacional, a 
Banca acredora e en especial o goberno de Estados Unidos. Non é que 
non existan outros camiños senón que fai falta vontade política para 
intentalos. 

As perspectivas da actual crise económica mexicana, sexa de persis
tencia e profundamento do actual modelo neoliberal ou dun mellar desen
volvemento das súas forzas productivas cunha mellar distribución da 
riqueza, seguirán incidindo, para ben ou para mal, nas migracións cara ó 
N arte e, de forma global, nas complexas relacións de dous veciños tan 
diferentes no continente americano. 
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Resumo 

MÉXICO: CRISE 
ECONÓMICA 
E MIGRACIÓN 

Ignacio Medina Núñez 

Neste traballo abórdase a relación que se produciu en 
México, desde principios da década dos oitenta, entre a 
crise económica que sufriu o país a partir da chamada 
"crisis de la deuda" e as políticas de axuste levadas a 
cabo para superala, e os movementos migratorios exte-
riores cara a Estados Unidos. 

Ignacio Medina Núñez Estes movementos migratorios exteriores, ilegais na 
maior parte, víronse reforzados ademais pola sinatura do 
Tratado de Libre Comercio entre os dous países, que en 

realidade o que significa é a consolidación dunha situación desigual entre os dous países. 

Palabras clave: migración exterior (internacional), política migratoria, economía (crise 
económica), integración económica, século XX, México. 

Resumen 

MÉXICO: CRISIS 
ECONÓMICA 
Y MIGRACIÓN 

Ignacio Medina Núñez 

En este trabajo se aborda la relación que se produjo en 
México, desde principios de la década de los ochenta, 
entre la crisis económica que sufrió el país a partir de 
la llamada "crisis de la deuda" y las políticas de ajuste 
llevadas a cabo para superarla, y los movimientos 
migratorios exteriores hacia los Estados Unidos. 
Estos movimientos migratorios exteriores, ilegales en 
su mayor parte, se vieron reforzados además por la 
firma del Tratado de Libre Comercio entre los dos paí

ses, que en realidad lo que significa es la consolidación de una situación desigual entre 
los dos países. 

Palabras clave: migración exterior (internacional), política migratoria, economía (crisis 
económica), integración económica, siglo XX, México. 

Résumé 

MÉXIQUE: CRISE 
ÉCONOMIQUE 
ET MIGRATION 

Ignacio Medina Núñez 

Dans ce travail nous abordons le rapport qui s'est pro
duit au Méxique, depuis le début de la décennie des 
années quatre-vingt, entre la crise économique qui a 
frappé le pays a partir de la <lite "crise de la dette" et 
les politiques de réglage mises en place pour la résou
dre, et les mouvements migratoires extérieurs vers les 
États-Unis. 
Ces mouvements migratoires extérieurs, la plupart 
d'entre eux illégaux, ont subí un renforcement entralné 

par la signature du Traité de Libre Commerce entre les deux pays; traité qui en réalité sig
nifie la consolidation d'une situatioon d'innégalité entre ces deux pays. 

Mots cié: migration extérieure (internationale), politique migratoire, économie (crise éco
nomique), intégration économique, xxeme siecle, Méxique. 
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Abstract 

MÉXICO: ITS ECONOMI
CAL CRISIS AND 
MIGRATION 

This paper tackles the relationship that was produced in 
Mexico, from the beginning of the eighties, between the 
economical crisis the country suffered as a result of what 
was known as the "debt crisis" and the policies of adjust
ment carried out in order to overcome the latter, and the 
migratory movements towards the United States. 

Ignacio Medina Núñez These migratory movements abroad, illegal in the 
main, were reinforced by the signing of the Free Trade 
Agreement between the two countries, which in reality 

meant the consolidation of an unequal situation between the two countries. 

Key words: migratory policies, economy (economic crisis) economic integration, twen
tieth century, Mexico. 
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AS MELODÍAS 
GALEGAS DE 
ENRIQUE LENS 

Xoán M. Carreira 

Enrique Lens Viera (A Coruña, 
17-XI-1854; Lincoln, Arxenti
na, I-1945) foi un compositor e 
pedagogo que conseguiu unha 
enorme sana en toda Galicia nos 
anos do cambio de século e que, 
nos anos previos á I Guerra 
Mundial, ernigrou a Arxentina. 
Formado musicalmente con 
Felipe Bascuasl, nos seus anos 
de estudiante de Farmacia en 
Santiago mantivo unha intensa 

acti vidade como pianista do Casino e como organizador de estudiantinas 
e orfeóns. Animado polo éxito obtido pala súa zarzuela En la playa 
(1880), pechou a súa farmacia de Ortigueira e aceptou un contrato para 
dirixi-la orquestra do Teatro de Huelva. De regreso en Santiago, impartiu 
clases en diversos centros antes de ser nomeado director da Escala de 
Música da Sociedade Económica (1893-1908). No 1908 viaxa aArxenti
na para dar uns concertos e decide ficar naque! país, asentándose en Lin
coln como profesor da Escala Normal. 

A súa obra pianística, de evidente filiación lisztiana, comparte coa de 
Marcial de Torres2 un sentido do equilibrio próximo á tradición londi
nense. Isto sucede incluso nas composicións nacionalistas, nas que a 
escrita virtuosística á busca da explotación dos recursos instrumentais e 
da estilización do material temático procuran unha perda do carácter tra-

l. O director e compositor Felipe Bascuas Suárez (A Coruña, 1821; A Coruña, 2-V-1892) 
foi Músico Maior da Música do 4º Rexemento de Artillería da Coruña (1860-1892), na 
que ingresara como educando no 1835. Autor de numerosas composicións de xénero que 
lle proporcionaron un grande prestixio en toda Galicia. A súa composición máis famosa 
foi a Alborada para frauta e banda (1864), estreada con motivo dos actos pro-ferrocarril 
galego na Coruña. 
2. O pianista e compositor Marcial de Torres Adalid (A Coruña, 1816; A Coruña, 20-III-
1890) formouse en Londres con Ignaz Moscheles e viaxou por diversos países de Europa 
establecendo relacións con diversos compositores da época. Foi un dos introductores na 
Península Ibérica da música de Chopin e do harmonium. É tamén o autor da primeira 
composición instrumental sobre aires galegos do século XIX que se conserva: o Souvenir 
du pays. Caprice pour l'Orgue (Lisboa, 18-III-1858) sobre un ar de alborada e outro de 
muiñeira. Vid. Margarita Soto-Viso: "Marcial de Torres Adalid (1816-1890)", en Anuario 
Musical, XLV, (1990), 189-235; "Marcial de Torres Adalid. La recepción del harmonium 
en el salón Lisboeta de los Krus", en Boletim da Associa~ao Portuguesa de educa~ao 
musical, LXXVIII, (xullo-agosto de 1993), 35-37. 
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dicional. Un exemplo característico é a Rhapsodia gallega Op. 32 (ca. 
1900), un claro intento de asimilación galega do modelo das Rapsodias 
hungaresas de Franz Liszt,3 segundo unha moda da época4. A Op. 32 de 
Lens tivo un enorme éxito e tivo unha grande influencia sobre as nume
rosas "rapsodias galegas"5 para orquestra, banda ou piano que integraron 
o repertorio musical galego tanto na propria Galicia como na emigración 
americana. Nos anos da II República converteranse na expresión máis 
característica do rexeneracionismo na música instrumental gracias á 
famosísima Follas Novas de Luis Brage6 -un dos probables modelos do 
ballet Fantasía Galaica de Ernesto Halffter-, cunha grande influencia 
nos compositores galegas da época franquista e incluso da actualidade, 
como Rogelio Groba7 ou Fernando Vázquez Arias. 

As súas fermosas Melodías galegas evidencian un coidado prosódico 
e un refinamento nos acompañamentos que amosa a influencia dos Can
tares viejos y nuevos de Galicia de Marcial del Adalid8. A diferencia dos 
outros grandes compositores de Melodías Galegas, os poetas utilizados 

3. A difusión española das Rhapsodies hongroises (ed. 1851-1886) parece ser obra do 
pianista húngaro, residente en Sevilla, Osear de la Cinna, prolífico compositor de suites 
sobre temas populares e pezas características para piano. A editorial Canuto Berea publi
coulle ca. 1892 dúas obras: Serenata Galaica e Romanza gallega (Autour de Pontevedra) 
Op. 473. 
4. A primeira "rapsodia galega" foi Unha noite nos muiños de Peirayo do Músico Maior 
coruñés José Santos Soeiras. Canuto Berea publicou ca. 1893 as versións para piano 
(C.B. 126) e para banda. 
S. As máis coñecidas son: Rapsodia Gallega n. º 1 de José Veiga Paradís, publicada en 
Madrid por Ildefonso Alier nos anos previos á 1 Guerra Mundial, a Algueirada Galle
ga. Rapsodia de Faustino del Río, publicada na Coruña por Mañez e Martí nos anos 30 
e Festa na tolda (15-X-1942) de Gustavo Freire (Lugo, 14-IX-1885; Lugo, 4-IX-
1848). 
6. Xoán M. Carreira: "Follas Novas de Luis Brage, expresión musical do ideal rexenera
cionista", en Xoán M. Carreira e Carlos Magán: Angel Brage. Memoria musical dun 
século, Santiago de Compostela, Consorcio da Cidade de Santiago, 1993, 80-86. 
7. Galaecia. Ciclo para piano, Madrid, Alpuerto, 1988, de R. Groba é unha recreación 
de Follas Novas. 
8. Marcial del Adalid: Mélodies pour chant et piano. Cantares viejos y nuevos de Gali
cia, edición crítica de Margarita Soto-Viso, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, 1985; M. Soto-Viso: "Aportación á música galega de Marcial del Adalid coas súas 
cancións" en Grial, LXIV, (1979), 153-173; "Aportación de Marcial del Adalid con la 
incorporación a sus obras de temas pertenecientes al folklore gallego", en Actas del I 
Congreso Nacional de Musicología, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1989, 
365-370; "A prosodia musical na Melodía galega", lida no VI Coloquio Galaico-Minho
to (Ourense, 26/28-IX-1996). 
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por Lens son tres burgueses composteláns vinculados na fin de século ó 
círculo de Eugenio Montero Ríos9: A nenita (ca. 1893) do notario Manuel 
Martínez González, Soño era (ca. 1900), Salayos (1900) e ¿ Quéresme? 
(1901) do catedrático de Medicina Juan Barcia Caballero e Malenconía 
(ca. 1895) do político Alfredo Brañas. Aquí publicámo-las catro melodías 
para voz e piano que conservamos -tres publicadas por Canuto Berea e a 
outra en Blanco y Negro- segundo a miña edición, realizada en 1994-95 
gracias a unha bolsa da Consellería de Cultura. 

CRONOLOXÍA 
DE ENRIQUE 
LENS VIERAlü 

17-XI-1854. Nace na Coruña no seo dunha 
familia da alta burguesía comercial. 

1860 ss. Fórmase musicalmente con Felipe 
Bascuas, Músico Maior do Rexemento de 
Artillería da Coruña. 

( ca. 1863. Ofrece un concerto de piano no 
parladoiro coruñés do xeneral Paredes. 

ca. 1872 ss. Estudios de Farmacia na Universidade de Santiago. Nesta 
época organiza veladas musicais no Casino compostelán e diversos 
orfeóns e tunas universitarios. 

ca. 1878-80. Abre unha farmacia en Ortigueira onde continúa a súa 
actividade musical. 

10-I-1880. Estréase no Teatro Principal da Coruña En la playa, zar
zuela nun acto con libreto de J. Millán Astray e música de Lens. O repar
to foi: Rosa, D. Trillo; Antonio, N. Femández; Pedro, J. Cánovas; María, 
M.ª Lafuente e Sebastián, L. Crespo. O libreto consérvase na Biblioteca 
Nacional de España, Sección Teatro, cota T-1205. 

ca. 1881 ss Instálase en Huelva como director musical do Teatro. 
Estrea o Himno a Colón. 

VIII-1890. Lens é xurado do Certamen Internacional de La Coruña. 
14-V-1892. Lens escríbelle unha carta a Casto Sampedro na que 

acompaña unha canción galega e anuncia o próximo envío doutras máis, 
con destino ó Cancioneiro Galega. Vive en Santiago na rúa do Vilar 11, 
principal. 

VIII-1892. Lens é xurado do Certamen Literario, Científico y Musi
cal de Pontevedra. 

9. Ricardo Carballo Calero: Historia da literatura galega contemporánea, I, Vigo, Gala
xia, 1963. 
10. Angel S. Porto Ucha: La Institución Libre de Enseñanza en Galicia, Sada, Ediciós do 
Castro, 1986. Juan Bautista Varela de Vega: Juan Montes. Un m.úsico gallego, A Coruña, 
Deputación, 1990. Maruxa Baliñas: "A vida musical en Santiago'', en Angel Brage. 
Memoria musical. .. Xoán M. Carreira: Melodías Galegas (ca. 1888-1914), mss. 1995. 
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1892 ss. Lens é profesor da Escala Normal e do Colexio de Xordo
mudos e Cegos de Santiago. 

1893. É no meado profesor de piano da Escala de Música da Real 
Sociedad de Amigos del País en Santiago. 

Colabora coa Prime ira Colonia Escolar Compostelá (31 -VII ó 28-
VIII), labor polo que se lle concede a cruz de cabaleiro da Real Orde de 
Isabel la Católica. 

A editorial coruñesa Canuto Berea & Cía. inicia a publicación da 
música de Lens. 

1894-1908. Lens dirixe a Escala de Música da Real Sociedad de Ami
gos del País. Crea a Charanga Infantil da Escala, que participa en diver
sos festivais en Santiago e en toda Galicia. 

21-IX-1896. Dirixe a Charanga Infantil da Sociedad Económica na 
Exposición Rexional de Lugo. 

30-IX-1896. O xomal lucense El Regional publica un eloxio de Lens. 
III-1897. Lens preside o xurado do Certamen Literario-Musical de 

Santiago. ' 
VII-1897. A Charanga Infantil triunfa no Festival Musical do Ano 

Santo. 
1899. Lens toca o piano e le unha biografía de Juan Montes na home

naxe a este compositor celebrada no Teatro Principal de Santiago. 
17-II-1900. O n.º 433 de Blanco y Negro publica un longo artigo de 

Alfredo Brañas 11 sobre Lens, un retrato do compositor e a canción Sala
yos con letra de Barcia Caballero e música de Lens. 

11. En esta hermosa pero no muy afortunada tierra de Galicia, donde brillaron en el arte 
musical Torres Adalid y Juan Montes, los maestros Piñeiro, Braña Muiños y Santos; 
donde nacieron pianistas como Ulloa y Berea, y violinistas como Fernández Bordas, 
Curros y los Courtier, y cantantes como la Cepeda, Castillo y Maximino Fernández, se 
destaca vigorosamente la artística figura del compositor popular Lens Viera, el continua
dor de las baladas de Montes, de las fantasías gallegas de Adalid y de las rapsodias de 
Santos. 
[ ... ] Por encima de tantos méritos y triunfos, el maestro Enrique Lens tiene para nosotros 
otro mérito que a todos supera y obscurece. Enamorado de su Galicia, cifrando en vivir y 
morir en esta amantísima tierra todas sus esperanzas y deseos, ha desechado en los gran
des centros otras más brillantes posiciones, y aún no extinguido el eco de los aplausos con 
que el gran Rubinstein premiaba al artista gallego que a su presencia ejecutaba la marcha 
La ruina de Atenas allá en el retiro de una fonda sevillana, prefiere que aplaudan· sus can
tares y halaguen su amor propio de artista las gentes de su tierra, los que bajo un mismo 
cielo y en el regazo de una misma madre saben como él sentir y llorar, reir y bailar al eco 
y compás de sus cantos populares. 
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Xoán M. Carreira 

1901. O suplemento n.º 2 de Blanco y Negro publica o seu dúo ¿Qué
resme ?, para soprano, barítono e piano. 

ca. 1908. Realiza unha xira como pianista por Arxentina. En Lincoln 
ofrécenlle un pos to de profesor na Escola Normal e decide ficar naquel 
país. 

1909. Estrea o Himno a Abraham Lincoln. 
1-1945. Morreen Lincoln. 

CATÁLOGO 
DE ENRIQUE 
LENS VIERA 

Música escénica: En la playa Cadro lírico
dramático 1 acto, libreto: José Millán Astray, 
A Coruña, T. Principal, 10-1-1880. 

Sinfónico-coral: Himno a Colón. 1881; 
Himno a Abraham Lincoln. ca. 1909. 

Piano: Alma hermosa Noc (CB); Dos 
mazurkas (CB); Fantasía impromptu (CB); 1° 

Rhapsodia gallega Op. 32 (CB 176); Recuerdos de Lourizán Val (CB); 
Serantellos (CB). Voz e piano: ¡A nenita!, poema de Manuel Martínez 
González (CB 113); Malenconía, poema de Alfredo Brañas Menéndez 
(CB 151); ¿ Quéresme? dúo, poema de Juan Barcia Caballero (Suple
mento de Blanco y Negro, II, 1901); Salayos, poema de J. Barcia Caba
llero (Blanco y Negro CLXXXIII, 17-II-1900); Soño era, poema de J. 
Barcia Caballero (CB 175). 
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Enrique Leos Viera 
(1854 - 1945) 

Catro melodías galegas 

EDICION DE XOAN M. CARREIRA 

1995 
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¡A nenita! 

Poema de Manuel Martínez González 

Xoán M. Carreira 

Enrique Lens Viera 
Rev.: Xoán M. Carreira 
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Poema de Alfredo Brañas Menéndez 
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Malenconía 

Enrique Lens Viera 
Rev.: Xoán M. Carreira 
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p l' 
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Ceos, terra, ríos, montes, 
froles do galaico Edén, 
rumores dos nosos pinos, 
tristes e alegres á ves, 
un himno de amor cantade 
que dos Ceos a través, 
chegue en espiral subrime 
da gran Resalía ós pes. 

Patria adourada, 
que ben gardado 
tés a esa Musa 
no corazón; 
ela que rompas, 
pide, as cadeas, 
en trovas cheas 
de inspiración. 



Soño era 

Poema de Juan Barcia Caballero 

Xoán M. Carreira 

Enrique Lens Viera 
Rev.: Xoán M. Caneira 
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Resumo 

AS MELODIAS GALE
GAS DE ENRIQUE LENS 

Enrique Lens Viera 

Enrique Lens Viera (A Coruña, 17-XI-1854; Lincoln, 
Arxentina, 1-1945) foi un compositor e pedagogo que 
conseguiu unha enorme sona en toda Galicianos anos do 
cambio de século e que, nos anos previos á 1 Guerra 
Mundial, emigrou a Arxentina. 

Lens é autor de catro Melodías Galegas sobre poe
mas de tres composteláns vinculados na fin de século ó 
círculo de Eugenio Montero Ríos: A nenita (ca. 1893) do 
notario Manuel Martínez González, Soño era (ca. 1900), 

Salayos (1900) e ¿Quéresme? (1901) do catedrático de Medicina Juan Barcia Caballero 
e Malenconía (ca. 1895) do político Alfredo Brañas. 

O artigo é unha breve introducción (biografía, filiación estilística, cronoloxía e catá
logo) á publicación das súas catro Melodías Galegas. 

Palabras clave: Lens, canción, música, Arxentina, piano. 

Resumen 

LAS MELODIAS GALLE
GAS DE ENRIQUE LENS 

Enrique Lens Viera 

Enrique Lens Viera (A Coruña, 17-XI-1854; Lincoln, 
Argentina, 1-1945) fue un compositor y pedagogo que 
alcanzó una enorme fama en toda Galicia en los años del 
cambio de siglo y que, en los años previos a la 1 Guerra 
Mundial, emigró a Argentina. 

Lens es autor de cuatro Melodías Gallegas sobre 
poemas de tres compostelanos vinculados a finales de 
siglo al círculo de Eugenio Montero Ríos: A nenita (ca. 
1893) del notario Manuel Martínez González, Soño era 

(ca. 1900), Salayos (1900) y ¿Quéresme? (1901) del catedrático de Medicina Juan Bar
cia Caballero y Malenconía (ca. 1895) del político Alfredo Brañas. 

El artículo es una breve introducción (biografía, filiación estilística, cronología y catá
logo) a la publicación de sus cuatro Melodías Gallegas. 

Palabras clave: Lens, canción, música, Argentina, piano. 

Résumé 

LES MÉLODIES GALI
CIENNES D'ENRIQUE 
LENS 

Enrique Lens Viera 

Enrique Lens Viera (A Coruña, 17-Xl-1854; Lincoln, 
Argentine, 1-1945), fut un compositeur et pédagogue qui 
atteint une énorme renommée dans toute la Galice au 
cours des années de changement de siecle et qui, pen
dant les années précédentes a la ¡ere Guerre Mondiale, 
fut émigrant en Argentine. 

Lens est auteur de catre Mélodies Galiciennes sur des 
poemes de trois compostelans liés, lors de la fin du siecle, 

au cercle d'Eugenio Montero Ríos: A nenita (ca. 1893) du notaire Manuel Martínez Gonzá
lez, Soño era (ca. 1900), Salayos (1900) et ¿Quéresme? (1901) du professeur agrégé de 
Médecine Juan Barcia Caballero et Malenconía (ca. 1895) du politicien Alfredo Brañas. 

L'article est une breve introduction (biographie, filiation stylistique, chronologie et 
catalogue) a l'édition de ses quatre Mélodies galiciennes. 

Mots cié: Lens, chanson, musique, Argentine, piano. 
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Abstract 

THE GALICIAN 
MELODIES OF 
ENRIQUE LENS 

Xoán M. Carreira 

Enrique Lens Viera (A Coruña 17 /XI/1854; Lincoln, 
Argentina, I/1945) was a composer and teacher renow.:. 
ned in Galicia during the tum of the century and who 
emigrated to Argentina in the years prior to the First 
World War. 

Lens is the author of four Galician Melodies based 
Enrique Lens Viera on poems written by three Compostelans, linked to the 

circle of Eugenio Montero Ríos at the end of the cen
tury. These works were "A nenita" (circa 1893) by the notary, Manuel Martínez Gonzá
lez; "Soño era" (circa 1900), "Salayos" (1900), and "¿Quéresme?" (1901) by the profes
sor of Medicine, Juan Barcia Caballero; and "Malenconía" (circa 1895) by the politician, 
Alfredo Brañas. 

The article is a brief introduction (biography, stylistic identity, chronology and cata
logue) to the publication of the four Galician Melodies. 

Key words: Lens, Argentina, music, piano, song. 

Currículum Xoán M. Carreira (Noia, A Coruña, 1954). Formado 
nas Universidades de Santiago de Compostela e Valla
dolid. É coordinador do programa de investigación da 

música sinfónica galega e dos programas de man da Orquestra Sinfónica de Galicia. 
Especialmente interesado polos conflictos de intereses na Historia da Música e da 

Danza dende a Ilustración ós nosos días, a partir das súas investigacións sobre a vida 
musical coruñesa estendeu a súa atención ás sociedades periféricas ibéricas, inglesa, ame
ricanas e australiana. 

Participou como relator en congresos de Musicoloxía e de H.ª da Danza en Australia, 
Canadá, EE.UU, España, Gales, Inglaterra, Italia e Portugal. Os seus traballos están 
publicados por Cambridge University press, MacMillan, UTET, a Polytechnic University 
in Toronto, Wilhelm Brumüller Universitats-Verlagsbuchhandlung, Univ. de Santiago de 
Compostela, Univ. de Oviedo, Univ. Nova de Lisboa, Ministerio de Cultura, etc. 
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Las causas de la 
emigración española. 
1880-1930. 

Blanca Sánchez Alonso. Madrid, 
Alianza, 
1995. 325 p. 

Encontrámonos ante un intere
sante traballo que a historiogra
fía española necesitaba, unha 
visión global do fenómeno 
migratorio a nivel español. Un 
traballo que posúe ademais un 
enfoque que constitúe unha 
novidade na historiografía espa-
ñola, aínda que non tanto na 
doutros países de Europa: "Tan 
importante como plantear por 
qué se emigra, es determinar por 

qué un determinado grupo de población no emigró". 
A obra componse de seis capítulos, no primeiro deles preséntase unha 

visión panorámica dos máis importantes temas de investigación suscita
dos nos distintos países de Europa e a situación en que se encontra a 
investigación sobre estes aspectos no noso país. 

No segundo capítulo abórdase o debate que tivo lugar en España entre 
pensadores e políticos contemporáneos sobre o fenómeno migratorio, 
capítulo baseado sobre todo nas memorias e na lexislación, estes traba
llos constitúen unha interesante aproximación ás causas sobre o fenóme
no migratorio. 

No terceiro realízase unha revisión e reconstrucción das series estatís
ticas españolas anuais de emigración. O resultado será unha nova serie de 
emigración anual tanto bruta coma neta. No seguinte capítulo, o cuarto, 
abórdanse as características básicas da corrente emigratoria española e 
ademais permite enmarcar claramente esta corrente migratoria no con
texto da Europa do sur. 

No capítulo cinco tómase o caso concreto da corren te migratoria entre 
España e Arxentina e apréciase como os factores de atracción determinan 
as fluctuacións da emigración en moita maior medida cós factores inter
nos. Por último, o capítulo seis presenta unha análise transversal dos 
determinantes da emigración española a nivel provincial en dous momen
tos relevantes de finais do século XIX e principios do XX. 

No capítulo primeiro aparece xa un dos principais logros deste traba
llo, como a propia autora recoñece, que é a necesidade de analiza-la emi
gración exterior española como un caso máis dentro do fenómeno xeral 
europeo, algo que desde logo non se abordara ata agora dunha forma seria 
na historiografía española, a pesar de existir traballos que abordan o fenó
meno da emigración a nivel do conxunto do estado nos séculas XIX e 
XX; trátase, polo tanto, dunha visión relativamente nova. Outro aspecto 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 267 



Recensión 

relativamente novo a nivel nacional é a introducción da familia como uni
dade decisoria básica en tomo á emigración; este aspecto, xa abordado 
por exemplo para casos rexionais como Galicia por M. X. Rodríguez 
Galdo, non fora contemplado en estudios a nivel xeral de todo o país. 

O capítulo dous resulta interesante e innovador ó aborda-la visión 
contemporánea da emigración española a nivel global no marco euro
peo. A utilización das enquisas da Comisión Especial de 1881 e as 
Memorias das Estatísticas Oficiais de Emigración, a Memoria do Con
sejo Superior de Emigración de 1916, ofrecen unha interesante visión do 
problema por parte dos poderes públicos. Aínda que é necesario men
cionar que xa existen algúns traballos en tomo ás cuestións xurídicas e 
económicas sobre a emigración, tanto a nivel nacional como a nivel 
rexional, como é o caso de Galicia. O feito de aborda-la problemática 
migratoria dentro do discurso pesimista-rexeneracionista vinculado á 
perda das colonias en 1898 resulta atractivo e desde logo unha novidade 
na historiografía tradicional sobre o tema migratorio. 

No capítulo tres a construcción dunha n9va serie anual da emigración 
española rexéitase, na miña opinión con excesiva rotundidade, a pesar de 
que evidentemente presenta moitos problemas, a serie oficial da emigra
ción española. A pesar disto, era necesario efectua-lo exercicio de axus
ta-las series de estatísticas de emigración, que a pesar dalgúns intentos 
illados se encontraban sen realizar. 

Existe quizais unha descompensación entre ·o esforzo realizado en 
tomo ás series de emigración ós países de América Latina, fronte á emi
gración ós países de Europa e o Norte de África, cando, na miña opinión, 
a proximidade <lestes últimos e polo tanto a máis probable emigración 
clandestina requiriría unha maior atención, especialmente no caso de 
Arxelia, onde as conclusións parecen demasiado sólidas e escasamente 
matizadas cos datos dispoñibles. 

Por outra parte aparecen como moito máis traballadas as series de saí
das de españoles cara ó estranxeiro cás series de retornos, aspecto que 
non deixa de resultar sorprendente a xulgar pola maior pretendida calida
de destas últimas. Todas estas consideracións non restan sen embargo 
ningún interese á nova serie proposta no traballo, que se converterá sen 
dúbida nun valioso instrumento de traballo para os futuros investigado
res en temas migratorios en España e que permitirá situar de maneira 
máis homoxénea os procesos migratorios españois no contexto europeo. 

No cuarto capítulo a autora realiza un detallado estudio sobre as ten
dencias e a estructura da emigración española. Por unha parte vai con
ceder un papel protagonista ós factores de atracción fronte ós factores 
de expulsión, centrándose no caso arxentino, conclusión similar á obti-
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da nun traballo anterior de Abel Losada en 1992 sobre o caso da emi
gración a Cuba. 

Nun capítulo no que se abordan tantos temas como neste, por suposto 
aparecen múltiples aspectos cos que se está plenamente de acordo e 
outros ós que resulta posible facer certas observacións. Entre os primei
ros resulta de grande interese a revisión do papel da emigración andalu
za na corrente americana, que posiblemente é moito máis importante do 
que habitualmente se ere. Outro dos aspectos máis novos e interesantes é 
a consideración _a nivel xeral da participación crecente das mulleres nas 
correntes migratorias, esta participación non só aumenta no caso de 
Arxentina, senón tamén no de Cuba e posiblemente no resto de países de 
destino. Tamén a explicación das "elevadas" taxas de alfabetización dos 
emigrantes galegas, polo menos no que se refire a Cuba, me parece moi 
acertada, sobre todo fronte a outros autores que desconfían manifesta
mente dos censos de poboación cubanos. 

Hai tamén algúns aspectos nos que considero necesario facer algunhas 
matizacións. Por unha parte o tema da tan repetida emigración estacional; 
desde logo no século XX concederlle algunha importancia creo que resul
ta aventurado, cónstame no caso de Cuba, que desde logo sería o destino 
máis lóxico e racional <leste tipo de emigración desde España, fronte ós 
destinos do Río da Prata. A consideración da emigración dentro do con
xunto de estratexias demográficas dunha sociedade representa un avance 
substancial nos estudios da emigración española; sen embargo en estu
dios rexionais, como o caso de Galicia, esta consideración xa fora trata
da por outros autores como M. X. Rodríguez Galdo, fronte a outras 
visións que relacionan para o caso de Galicia, de maneira automática, 
densidade de poboación e emigración. 

O capítulo cinco enlaza de maneira directa emigración e historia eco
nómica, algo que, igual que acorría coa demografía, non sempre se fai 
nos estudios migratorios e sobre todo en estudios a nivel nacional coma 
este. Certamente neste capítulo a autora establece unha serie de observa
cións xerais e desmonta unha serie de tópicos sobre a relación entre his
toria económica e emigración que me parecen absolutamente necesarios 
para abordar con rigor o tema. Manifiesta a autora o perigo de vincular 
de maneira automática e simplista crise agraria e emigración, e presenta 
unha alternativa vinculando cambio agrario e emigración, posición que 
persoalmente me parece moito máis acertada. 

A vinculación entre as migracións intemacionais e a política de pro
tección dos cereais despois da crise agraria resulta moi atractiva, pero 
debería ser matizada cando descendemos a análises rexionais. O caso 
podería resultar paradigmático, a crecente importancia das correntes 
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migratorias galega e canaria resulta díficil de vincular de maneira direc
ta coas políticas proteccionistas dos cereais levadas a cabo no país. Esta 
relación directa entre proteccionismo e emigración pode ser facilmente 
asumible nun modelo xeral para o conxunto do país, pero dificilmente 
defendible desde posicións como a de Galicia, onde os niveis de auto
consumo eran moito máis elevados. 

A última parte do capítulo resulta interesante na medida en que non se 
abordara con detalle, aínda que a conclusión parecía evidente, xa que 
unha parte importante das fluctuacións da emigración española estaba sen 
dúbida influída polas condicións económicas dos países de destino, tanto 
no caso de Arxentina, que a autora analiza con maior detalle, coma no 
caso de Cuba, coa expansión do azucre, ou de Brasil, coa expansión do 
café no estado paulista. 

O capítulo seis é posiblemente o máis innovador do libro, intentar bus
car denominadores comúns dentro da diversidade rexional dos grandes 
países migratorios parece unha aventura científica e intelectual estimulan
te, aínda que os problemas que xurdan poden ser moitos. Neste empeño 
resulta interesante a afirmación da autora: "el problema básico reside en 
las generalizaciones que se pueden hacer a partir de análisis micro". 

O feito de buscar nas cadeas migratorias e nos efectos de continuida
de e difusión unha explicación dos fenoménos migratorios dentro do con
xunto do estado é sumamente interesante e segue a senda de investiga
ción iniciada xa noutros países europeos como Alemaña, Gran Bretaña e 
Escandina via. 

Nesta análise volve retoma-la autora un interesante enfoque, que xa 
sinalara antes, como é a relación entre os distintos modelos rexionais de 
emigración e os sistemas demográficos imperantes nestas rexións. A 
emigración aparece así formando parte da estratexia demográfica dunha 
determinada comunidade, relacionada directamente cos sistemas here
diatarios. Estes aspectos, que considero moi interesantes, deberían na 
miña opinión estar máis elaborados no traballo. De feito a variable "tra
dición migratoria" pode explicar ben a consolidación dos distintos 
movementos migratorios, pero non explica en todo caso o inicio deses 
movementos. 

Hai outros dous aspectos que a autora considera elementos explicati
vos dalgunhas das diferencias rexionais dentro de España, un é o distinto 
nivel de alfabetización e outro o ritmo e intensidade do proceso urbaniza
dor. No que atinxe ó primeiro, a autora fala das maiores vantaxes para 
acceder á información tanto nos lugares de orixe coma nos propios países 
de destino para os inmigrantes alfabetizados, e explica o feito de que o 
nivel medio de alfabetización dos emigrantes estea por riba do conxunto 
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da rexión de procedencia, pero non explica por que os maiores continxen
tes migratorios non proceden das rexións máis alfabetizadas, senón todo o 
contrario. 

O proceso de urbanización, ou mellor <lito a escasa forza <leste, aparece 
como outra causa determinante dos fluxos migratorios rexionais, neste caso 
a autora descende a un maior nivel de detalle. Desde logo no momento de 
estudia-la emigración galega, a debilidade do proceso de urbanización apa
rece claramente na historia demográfica e social da rexión. 

A pesar de que a propia autora ó comezo do capítulo sinala as defi
ciencias das estatísticas españolas, posteriormente fai un uso abundante 
delas, chegando nalgúns casos a conclusións certamente aventuradas, que 
se ben poden ser coherentes co discurso do capítulo non aparecen apoia
das suficientemente polos datos estatísticos dispoñibles. Aínda que é ver
dade que a autora sinala: "se trata de una primera aproximación tentati
va, y en todo caso provisional, sobre los posibles determinantes a nivel 
provincial de la emigración exterior española". 

Encontrámonos, en resumo, cun traballo innovador na historiografía 
española sobre o feito migratorio, por varios motivos. Por unha parte, o 
intento de enmarca-lo feito migratorio español no contexto europeo, algo 
que estaba por facer; por outra, formula-la pregunta alternativa, non tanto 
por qué emigran os cidadáns que emigran ou por qué ciertas rexións son 
rexións de emigración, senón por qué non emigran os que non o fan ou por 
qué determinadas rexións de España se manteñen á marxe do proceso. 

O feito de ofrecer unha visión global e homoxénea do país supón un 
avance historiográfico indubidable, pero isto non debe impedimos ter en 
conta que nos anos oitenta do século pasado a sociedade española era aínda 
unha sociedade de antigo réxime e, polo tanto, unha sociedade moi rexio
nalizada. Así pois, neste caso o que o traballo gaña en comparabilidade 
internacional e en globalidade do fenómeno migratorio pérdeo ás veces ó 
achegarse á emigración desde perspectivas rexionais; con todo, o balance 
entre globalidade e particularidade é claramente positivo. 

O período cronolóxico escollido e os momentos considerados signifi
cativos 1888-90 e 1911-13 resultan acertados, pero sería moi intersante ir 
cara a atrás, cara ás orixes dos movementos migratorios masivos a media
dos do século XIX. Dentro <leste período o esforzo de reconstrucción das 
series da emigración española merece o recoñecemento de todos aqueles 
que traballamos no tema, xa que se converterá, con seguridade, nun ins
trumento máis que necesario para o naso traballo. 

Abel Losada Álvarez 
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Galicia, país de emigra
ción. La emigración 
gallega a América hasta 
1930. 

María X osé Rodríguez Gal do. 
Xixón, Archivo de Indianos, 1993. 
162 p. 

Os movementos migratorios, 
como fenómenos sociais pero 
tamén económicos, teñen que 
enmarcarse dentro da historia 
económica, pero tamén dentro 
da demografía. E isto é precisa
mente o que vai face-la autora 
<leste traballo, ofrecemos unha 
visión a longo prazo da emigra
ción galega a América, enmar-
cando esta, cando menos desde 
que as fontes documentais o per
miten, entre a historia económi
ca de Galicia e a reconstrucción 

das principais variables demográficas que poden caracteriza-la evolución 
do país. A propia autora recoñece que "he tratado de ofrecer una síntesis 
interpretati "ª de la emigración gallega, centrál}dome en aquellos aspectos 
menos desarrollados en otros trabajos". Do que se trata, en definitiva, é de 
facilitarlle ó lector o acceso a unha serie de variables, cualitativas e cuan
titativas, que permiten seguí-la evolución cronolóxica do proceso migra
torio galega e enmarcalo na evolución social e económica do país. 

O libro consta de catro capítulos, que supoñen un exemplo consistente 
dalgúns avances e navidades que ofrece a historiografía da emigración 
galega a América, especialmente desde os ámbitos a que nos referimos 
antes, a demografía histórica e as súas grandes posibilidades de recons
trucción, e a historia económica. Pero este traballo é, ó mesmo tempo, e 
non menos importante, unha posta ó día das principais cuestións que 
preocupan ó aínda recente tratamento da verdadeira problemática e signi
ficación da emigración galega dentro da historia de Galicia. En efecto, 
fronte ós traballos de carácter microanalítico en distintos ámbitos ( demo
gráfico, socio-político, etc.) que caracterizaron os estudios sobre a emigra
ción galega a América, a autora orientou o seu traballo desde unha pers
pectiva máis xenérica, aínda que apoiado fundamentalmente na historia 
económica e a demografía, do proceso emigratorio galega a América. 

No primeiro capítulo realiza unha aproximación á contribución gale
ga ás tarefas de conquista e colonización, recollendo moitos e interesan
tes indicios da presencia de galegas xa desde as primeiras fases do des
cubrimento e a conquista. Presencia que se vai vendo reforzada 
progresivamente ó longo dos séculas XVI e XVII, e que aparece relati
vamente ben documentada no caso de personaxes relevantes en distintos 
campos: a política, o exército, a igrexa, etc.; aínda que constatando sen 
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embargo as dificultades que aparecen para detectar tanto a chegada coma 
o establecemento de poboación en condicións de colonato. 

No capítulo segundo abórdase a formación dunha corrente migratoria 
ó longo do século XVIII, especialmente a través das expedicións coloni
zadoras que impulsa a Coroa española para poboar territorios dos países 
do Prata no último cuarto do século. Neste capítulo a autora considera 
tres aspectos; o primeiro son as bases das correntes migratorias, que sitúa 
xa a comezos de século, polo menos desde o litoral pontevedrés, a raíz 
das crises agrarias de 1709-10 e que complementan as migracións tradi
cionais a outras partes de España e a Portugal. Tamén fai referencia a 
autora a algúns dos máis relevantes representantes do movemento ilus
trado galego, que consideraron o fenómeno migratorio manifestando moi 
diferentes opinións sobre o tema. 

Dentro do estudio do século XVIII, o segundo aspecto abordado é o 
das expedicións colonizadoras, organizadas pola preocupación da Coroa 
por asegura-lo control de amplos territorios das Indias, que ata entón a 
penas estaban incluídos nos circuítos económicos coloniais. Aínda que os 
primeiros intentos datan xa de 1725, será no último cuarto de século, 
paralelamente ó establecemento dos correos marítimos, cando estas expe
dicións colonizadoras adquiran certa entidade. A pesar de que a autora 
trata con certo detalle estas expedicións e o seu éxito ou fracaso relativos, 
sinala que, por tratarse de iniciativas desenvolvidas desde a administra
ción e polo feíto de mobilizar un número moi considerable de familias, se 
resaltou o seu carácter singular, pero ela reivindica unha corren te migra
toria maioritaria de carácter individual e que cualifica de silenciosa, aínda 
que moi díficil de rastrexar documentalmente. 

O terceiro aspecto tratado, na miña opinión o máis interesante <leste 
capítulo, son os efectos demográficos da emigración masculina. Distintas 
estimacións revelan que a emigración na Galicia do século XVIII se con
verteu nun compoñente importante do sistema demográfico, que actúa de 
!imitador do crecemento da poboación tanto polos seus efectos directos 
coma polos indirectos a través da nupcialidade e da fecundidade. 

No capítulo tres encontrámonos coa principal contribución do tra
ballo, que se estenderá posteriormente ó século XIX e ó primeiro ter
cio do XX. Abórdanse aquí as causas económicas e sociais da emigra
ción, sinalando a importancia da vinculación entre os fluxos 
migratorios e a configuración do tecido productivo da zona de expul
sión; superando os enfoques malthusianos máis tradicionais nos que 
ata agora se falaba de poboación e recursos, pero non se profundaba 
nin no estudio do modelo demográfico nin na reproducción e mante
mento da explotación campesiña. 
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Precisamente este terceiro capítulo vaise articular en tomo a tres apar
tados. No primeiro trata a evolución dos indicadores demográficos, onde 
queda claramente demostrado que Galicia é, no seu conxunto, unha zona 
de "baja presión demográfica", e onde a autora tamén considera os 
importantes efectos indirectos do fluxo migratorio á parte da perda de 
poboación. No segundo delimita a influencia das estructuras familiares, 
os sistemas sucesorios e o réxime de propiedade dentro da explotación 
campesiña sobre os fluxos migratorios, aproximando unha tipoloxía <les
tes en función das diferentes estratexias familiares. No terceiro apartado 
do capítulo desenvolve o papel xogado polo movemento migratorio na 
evolución da agricultura galega, presentando a emigración como conse
cuencia da lenta desarticulación do sistema productivo tradicional, e 
introduce tamén un modelo de funcionamento do sistema agrario galega, 
que caracteriza como de "crecimiento sin modernización", así como unha 
visión do fenómeno migratorio enmarcada no "proceso adaptativo" do 
campesiñado galega ante as modificacións que se van producir tanto no 
marco insritucional coma económico desde Q século pasado. 

A autora estudia neste terceiro capítulo a ruptura do equilibrio entre 
os recursos xerados polo sistema productivo e a crecente poboación, 
aspecto que se plasma na crise da industria rural doméstica e, sobre todo, 
no proceso de adaptación e disolución da economía agraria tradicional, 
así a precariedade do proceso industrializador e a debilidade económica 
e política da sociedade galega favorecerán que esta "proletarización" 
dunha parte importante do campesiñado se realice fóra do país. Ofrece, 
polo tanto, neste apartado a autora unha interesante síntese da historia 
económica e específicamente agraria de Galicia desde mediados do 
século XIX e que xa abordara con amplitude en traballos anteriores. 

Por último, no cuarto capítulo, que titula "Los emigrantes y su núme
ro", estudia a conformación da corrente emigratoria e a súa cuantifica
ción. No primeiro apartado fai un percorrido polos indicadores cuantita
tivos e cualitativos da emigración galega anterior a 1860, esta 
reconstrucción vese dificultada en gran medida porque ata o momento os 
traballos de carácter municipal e local sobre os movementos migratorios, 
a pesar de ser relativamente abundantes en número, non permiten unha 
aproximación cuantitavia mínimamente fiable. Neste interesante proceso 
de "búsqueda" e reconstrucción que realiza a autora resultaría de grande 
interese, na miña opinión, a pesar das innegables dificultades, intentar 
detectar con maior detalle os emigrantes galegas "desaparecidos" no 
medio rural de Arxentina e de Cuba. 

No segundo apartado o esforzo de cuantificación abarca o período da 
emigración masiva entre 1860 e 1930. Aquí a autora sinala, con grande 
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acerto, o uso recorrente e a escasa crítica das fontes na maioría dos tra
ballos sobre a emigración galega das Estatísticas de Pasaxeiros por Mar, 
mentres que a maior parte dos grandes problemas da cuantificación do 
fluxo migratorio: a distinción entre pasaxeiro e emigrante, as confusións 
entre lugar de orixe e de embarque, a emigración clandestina, son eludi
dos de maneira sistemática, tendo en conta ademais que a proximidade de 
Portugal fai que algún <lestes problemas adquira en Galicia unha especial 
relevancia. 

A autora vai abordar este problema considerando o saldo migratorio 
neto desde unha óptica estrictamente demográfica. A partir de estima
cións do subrexistro do movemento natural de poboación e a realización 
de táboas de mortalidade para Galicia, desde que a información censual 
o permite, elaboradas por Fausto Dopico, a autora realiza novas estima
cións da poboación neta e pode calcula-la porcentaxe mínima de emi
grantes menores dunha idade determinada, presentando polo tanto unha 
estimación da emigración neta nos períodos intercensuais entre 1878 e 
1986, que en Galicia non se realizara ata o momento con datos corrixidos 
e estimados. 

Polo tanto, fronte á maior parte dos traballos realizados en Galicia 
sobre a emigración, onde esta se consideraba como unha variable practi
camente esóxena, en parte desvinculada da realidade económica e demo
gráfica do país e explicada en tomo a unha serie de xeneralidades e luga
res comúns, este traballo presenta <lúas achegas fundamentais: o esforzo 
de depuración no ámbito da cuantificación, pero sobre todo o feito de 
enmarca-lo fenómeno migratorio nunha visión moito máis ampla e cohe
rente, as estratexias familiares demográfico-económicas de permanencia 
e consolidación da pequena explotación campesiña. 

Emigración y Economía 
en España ( 1960-1990 ). 

Carmen Ródenas Calatayud. 
Madrid, Civitas, 1994. 

Abel Losada Álvarez 

Emigración y Economía en 
España de Carmen Ródenas 
estudia as relacións entre econo
mía, movementos espaciais da 
poboación e mercado de traballo 
na España contemporánea. 

O libro está centrado na 
análise dos determinantes das correntes migratorias interrexionais des-
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de 1960 ata 1992, para o que ten en canta o papel dos movementos exte
riores nos procesos de axuste do mercado de traballo español. Temporal
mente, a monografía arranca desde 1882, data na que se dispón da pri
meira estatística oficial sobre a emigración e inmigración de España, 
elaborada polo Instituto de Xeografía e Estatística. 

Estamos, polo tanto, ante un estudio de Economía aplicada, que efec
túa unha visión de longo prazo (1882-1992), que, con bo criterio, utiliza 
as ensinanzas da Historia económica -unha rama da Economía aplicada, 
á fin e ó cabo- para encontra-las raíces das migracións e algunhas das 
súas regularidades. Esta é, sen dúbida, unha das virtualidades do libro, e 
unha das razóns da súa estructuración en catro grandes apartados. 

Un deles está dedicado ó que a autora denomina "antecedentes", que 
abarca desde finais do XIX ata 1959. O segundo analiza os flux os migra
torios do desenvolvemento (1959-1973). O terceiro aborda as migracións 
no período de crise económica que se abre en 1973 ata 1985. O cuarto 
estudia o impacto da recuperación económica (1985-1989) na mobilida
de territorial da poboación. 

Un quinto apartado, escrito como epílogo e cun carácter menos aca
bado pala insuficiencia dalgúns datos, dado o momento en que foi elabo
rado o traballo, analiza as relacións entre a inversión do ciclo económico 
e as correntes migratorias durante 1990-1992. 

Algúns dos trazos salientables do libro, que parte da tese de doutora
mento lida pala autora en 1992, son non só a súa coídada escritura, senón 
tamén a súa estructura e a súa claridade, que guía ordenadamente ó lec
tor a través das diversas etapas en que se organiza o libro. 

Isto é posible gracias ó esquema interno de cada un dos grandes apar
tados, que sucintamente é o seguinte. En primeiro lugar a autora descri
be a conxuntura económica e a evolución sectorial da economía, que ten 
como soporte os estudios publicados. En segundo lugar estudia as migra
cións exteriores -con distinción, se é o caso, de movementos transcon
tinentais e continentais- e a súa contribución ó desenvolvemento eco
nómico español e ó seu mercado de traballo, a través da incidencia nas 
taxas de desemprego. 

Unha das indubidables contribucións do libro consiste na cuantifica
ción da influencia dos movementos migratorios exteriores no mercado 
laboral. Isto permítelle extraer conclusións novas que matizan algúns dos 
lugares comúns verbo <liso. Así, para a etapa 1960-1973, segundo os 
supostos dos seus cálculos, só ó final do período, entre 1970 e 1971, as 
saídas ó exterior contribuíron a diminuí-las taxas de desemprego, porque 
saían, temporalmente, moitas persoas pero tamén entraban moitas, e parte 
das que emigraban eran non activas e dependentes, co que a magnitude 
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real do fluxo, e a súa incidencia laboral, era menor que a que se despren
de do total de efectivos desprazados. Ademais, esa rotación de parte de 
exceso de man de obra no exterior contribuiría á moderación salarial, que 
compensaría a falta de competitividade das exportacións españolas. 

Con respecto ó período 1973-1985, interpretouse que os saldos dos 
movementos migratorios co exterior -positivos, pola atenuación das saí
das e o man temen to, ata 1977, dos volumes de entradas previas á crise
foron un factor adicional de presión sobre o nivel de desemprego. Polo 
contrario, segundo as súas estimacións, aínda que se producen entradas 
netas de poboación, estas contribuirían a diminuí-las taxas de actividade, 
dada a taxa de actividade dos inmigrantes, e non tenderon a aumentar de 
forma continuada e persistente a taxa de desemprego. Só entre 1975 e 
1978 os saldos migratorios positivos acelerarían o crecemento das taxas 
de desemprego, mentres que en 1979 e 1980 axudarían a alivia-las ten
sións no mercado de traballo. 

En terceiro lugar a autora describe a evolución económica rexional, 
atendendo ás pautas rexionais da distribución do producto, o emprego e 
a poboación; a dinámica sectorial do producto e do emprego; e, por últi
mo, os cambios no producto e a renda rexional por empregado e habitan
te, co fin de contrastar en que medida se produciu un incremento ou dimi
nución dos desequilibrios rexionais, utilizando o coeficiente de variación 
de Pearson. 

En cuarto lugar aborda o estudio dos movementos migratorios inte
riores, o seu carácter inter ou intraprovincial, a distribución xeográfica 
<lestes fluxos (a súa orientación rural-urbana, o seu maior ou menor grao 
de concentración, etc.), e a influencia destas correntes de poboación nos 
mercados de traballo rexionais. Para iso estudia as características da 
poboación que se despraza (sexo, idade, taxa de actividade e distribución 
dos migrantes segundo o tipo de actividade) e a súa repercusión nas taxas 
de actividade rexional, para pondera-lo seu efecto negativo ou positivo 
tanto nas rexións de saída coma nas de chegada. 

Esta é, sen dúbida, a parte máis importante e orixinal desta obra --e 
por iso, amáis suxestiva para a discusión-, a súa vocación central orién
tase a precisar a maior ou menor converxencia ou equilibrio rexional en 
variables tales como os salarios, o emprego ou a inflación. Así, presenta 
o aparente paradoxo que se deriva, por un lado, do crecente carácter de 
intercambio (no transvasamento) dos fluxos migratorios, e de intercam
bios de poboación máis equilibrados nos saldos migratorios por comuni
dades autónomas, e por outro, da existencia de elevados diferenciais en 
variables como as taxas de desemprego ou de salarios. Isto lévaa a busca
los obstáculos ou barreiras que impiden unha máis adecuada redistribu-
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ción da poboación e a propugnar, unha vez que se aproximou ós mesmos, 
medidas de política económica rexional que poidan contribuír a diminuí
-los desaxustes e os desequilibrios. Estamos aquí ante o que podemos 
considerar (breve) parte normativa do libro, que transloce un obxectivo 
desexable, e implícito no contido da obra, que é o avance cara a un siste
ma de rexións máis equilibrado. 

Por último, cada apartado do libro ofrece unha interpretación econó
mica dos movementos migratorios interiores, tratando de facer unha con
tribución á explicación do fenómeno migratorio español desde o que se 
pode denominar unha teoría económica das migracións. 

Con iso complétase esta interesante contribución ós estudios das rela
cións entre economía, emigración e mercado de traballo, que polo seu 
didactismo, pala súa coidada escritura e edición, pala claridade dos seus 
gráficos, dos seus cadros e dos seus apéndices, está chamada a conver
terse nunha obra non só de consulta de estudiantes e especialistas, senón 
de abrigada referencia. 

La inmigración 
extranjera en León. 

Lorenzo López Trigal. 
León, Secretariado de Publicacio
nes de la Universidad de León, 
1991. 71 p. 

Alberto Saco Alvarez 

O autor desta obra, o Dr. D. 
Lorenzo López Trigal, é cate
drático de Xeografía Humana da 
Universidade de León, especia
lista en temas de xeografía urba
na e investigador pioneiro no 
tema dos movementos inmigra
torios en España desde o ámbito 
da Xeografía. 

O profesor López Trigal 
ofrécenos unha monografía que é o resultado dun proxecto de investiga
ción, subvencionado pala Comisión Mixta Deputación de León-Univer
sidade de León no bienio 1988-1990. 

O libro comeza cun prólogo do propio autor, que resume e comenta a 
xénese e o contido do mesmo a partir da hipótese central previa de que 
"el espacio de reproducción de la fuerza de trabajo por la actividad mine
ra ha sido el motor de atracción en un alto grado de la inmigración extran
jera en León", e ten como obxectivo prioritario facilitar e alentar a outros 
investigadores ó acercamento da problemática derivada da recente con
versión de España nun país de inmigración. 
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Con moi bo acerto e ante a escaseza de traballos bibliográficos reali
zados sobre o tema, o primerio capítulo do libro dedícase á análise da 
situación da inmigración estranxeira en España. Con rigor científico e 
unha gran claridade expositiva o autor parte da recompilación dos traba
llos preexistentes e ofrece un amplo elenco de fontes estatísticas relativas 
a este movemento. Consciente das limitacións e das disparidades das 
mesmas, propugna a utilización da enquisa como método indirecto para 
verificar e contrasta-la fiabilidade daquelas, ó mesmo tempo que é un ins
trumento moi eficaz para aborda-la problemática da integración social 
dos inmigrantes e as súas familias, a cal non é allea a este traballo. 

A individualización dos principais fluxos migratorios procedentes do 
exterior: os retomados, os inmigrantes económicos e os xubilados de 
orixe europea, anteponse á evolución dos efectivos estranxeiros residen
tes en España desde 1970. Este tratamento lonxe de ser descritivo acom
páñase dun interesante modelo diferencial de distribución provincial de 
acordo coa súa procedencia, a súa actividade e os niveis de renda e cul
tural, facendo un especial fincapé nos portugueses, que constitúen o eixe 
central desta monografía. 

Polo que a eles se refire, as estatísticas apuntan unha clara tendencia 
á alza nestes anos non tanto pala proximidade xeográfica como palas 
vantaxes que derivan da súa pertenza á Unión Europea. A pesar diso 
segue existindo un importante tráfico clandestino que provoca un crece
mento superior ós permisos de traballo e de residencia. 

A nivel territorial López Trigal constata a existencia en España de pro
cesos de mobilidade <lestes inmigrantes desde o asentamento nas provin
cias fronteirizas dos anos cincuenta cara ós centros económicos con máis 
pulo do Estado nos sesenta e setenta. Mesmo detectou que a estadía en 
España foi para algúns portugueses o primeiro estadio no tránsito cara a 
outros países europeos. Estes procesos de re-emigración son, na miña opi
nión, unha das grandes diferencias que existen entre as saídas migratorias 
de España e de Portugal desde o remate da Segunda Guerra Mundial. 

Seguindo unha metodoloxía deductiva, no segundo capítulo do libro o 
autor descende ó ámbito da Comunidade de Castela-León, onde verifica 
para algúns sectores, en especial en León, a inversión da tradicional 
corrente emigratoria. 

Centrándose nesta provincia e seguindo dun modo implícito o modelo 
de análise xa clásico desenvolvido por S. Castles e G. Kosack na súa obra 
/nmigrant Workers and Class Structure in Western Europe, publicada en 
1973, analízase a causalidade migratoria atendendo ás desigualdades da 
renda entre ámbolos Estados (factor pull), non en van estudia un despraza
mento de claro matiz económico, sen esquece-los factores push que impe-
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len ós portugueses a saír do seu país, íntimamente vinculados ó escaso 
desenvolvemento de certas rexións, en especial do norte interior. 

Aínda que se recolle dun modo breve, o autor é consciente dos efec
tos do intervencionismo gobemamental sobre os movementos de traba
lladores. No caso de Portugal a revolución portuguesa traduciuse nun 
incremento do volume de partidas, ó cancelarse as medidas tendentes a 
limita-la saída de varóns en vigor desde o estalido da guerra colonial. Do 
mesmo modo en España a promulgación da Leí de Estranxeiría traduciu
se nun aumento do número de permisos de traballo e nunha maior deman
da de legalizacións do permiso de residencia. 

A partir das diversas fontes oficiais López Trigal estima que a 
poboación estranxeira en León oscila en tomo a 10.000 residentes, 
repartidos porcentualmente entre un 70% de portugueses, un 15% de 
caboverdianos e un 15 % doutras nacionalidades, fundamentalmente 
marroquís e paquistanís. 

A análise da colonia portuguesa establecida en León sitúanos ante un 
colectivo é)Stable e asentado tanto pola súa situación legal coma polo seu 
forte carácter familiar. A nivel demográfico destaca a súa xuventude 
(máis do 90% son menores de corenta anos), pola importante presencia 
feminina e pola elevada taxa de analfabetismo. 

Desde o punto de vista laboral caracterízase pola estabilidade no 
emprego e por desempeñar traballos relativamente cualificados, a pesar 
de que non alcanzan pastos de dirección e responsabilidade. Todas estas 
condicións xeraron un forte proceso de integración sociolaboral dos por
tugueses e caboverdianos, aínda que non por iso renuncian a agruparse en 
Asociacións, fronte ós marroquís e paquistanís. A pesar <liso este colecti
vo no é alleo ós problemas da vivenda e do biculturalismo dos seus fillos. 
A segunda xeración de emigrantes, a pesar de que goza dun sistema de 
ensino integrado segundo o acordo asinado entre os respectivos gober
nos, xeralmente non acceden ó bacharelato, o que os condena a desen
volve-los mesmos traballos ca seus país e, mesmo, a falta de cualificación 
explícano-la aparición do paro entre os máis mozos. 

Seguindo coa mesma metodoloxía, o terceiro capítulo dedícao ó estu
dio pormenorizado dos municipios pertencentes ás concas mineiras: 
Bembibre, Fabero, !güeña, Páramo del Sil, El Escobio, Sabero, Toreno, 
Torre del Bierzo e Villablino, que presentan unhas características que, 
sintetizadas nas conclusións, reproducen con moi escasos matices as 
pautas correspondentes á colonia xeral. Con excepción de Villablino, 
onde se detecta unha participación laboral máis diversificada, a activi
dade mineira é predominante entre os varóns, coque se verifica a hipó
tese de partida. 
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Por último recóllese un importante capítulo dedicado a fontes e biblio
grafía, de obrigada consulta para realizar calquera estudio sobre inmigra
cións en España, e un apéndice estatístico referido tanto a nivel estatal 
como á provincia de León en particular. 

A pesar de que o autor deixa constancia nas primeiras páxinas do tra
ballo de que se trata dunha aproximación ó fenómeno migratorio de 
estranxeiros, encontrámonos ante unha importante obra, que se converte 
en alicerce para calquera estudio inmigratorio ulterior. De acordo co con
tido do prólogo, confiemos en que López Trigal prosiga esta investigación 
buscando as conexións con Asturias e eu suxeriríalle que a ampliase cara 
a Galicia, onde ternos unha xa secular colonia de portugueses na industria 
extractiva, aínda que nestes últimos anos a súa presencia faise máis sig
nificativa na da madeira. 

La migración de portu
gueses en España. 

Lorenzo López Trigal, et al. 
León, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad, 
1994. 191 p. 

Francisco R. Durán Villa 

O crecemento da inmigración 
estranxeira en España nos últi
mos anos deu orixe á aparición 
dunha abondosa bibliografía, na 
que se enmarca esta monografía, 
dedicada ó estudio da migración 
portuguesa, que é froito dun pro
xecto de investigación levado a 
cabo por xeógrafos, sociólogos e 

economistas españois (Lorenzo López Trigal, Tomás Vidal Bendito, Car
los Pardo Abad, José Cortizo Álvarez e Ignacio Prieto Sarrión) e portu
gueses (Jorge C. Arroteia e Francisco J. T. Cepeda), que uniron esforzos 
co fin de coñece-lo desprazamento da poboación portuguesa residente en 
España e, en particular, en determinadas zonas, así como a incidencia 
desta migración nas estructuras demográficas e económicas das áreas de 
orixe en Portugal. 

A chegada de poboación procedente de Portugal ten unha grande 
antigüidade debido á proximidade xeográfica, polo que a colonia lusa 
ocupou en España o primeiro lugar entre tódalas estranxeiras ata finais 
dos anos sesenta, e aínda hoxe é unha das máis importantes, a terceira 
(segundo o Ministerio do Interior), despois do Reino Unido e de Ale
maña, ou a cuarta (segundo o Censo de 1991), tralos dous países citados 
e Marrocos. 
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O libro estructúrase en tres grandes apartados. No primeiro, "Intro
ducción", faise unha análise xeral da inmigración estranxeira en España, 
e particularmente da portuguesa, subliñando os problemas das fontes para 
coñece-lo seu volume. 

Os portugueses constitúen un colectivo especial, xa que, malia proce
der dun Estado europeo, presentan unhas características moi diferentes ás 
dos chegados do resto do continente (idade máis baixa, menor nivel edu
cativo e profesional, predominio de traballos que non requiren cualifica
ción: construcción, minería, servicio doméstico ... ), tendo moitas seme
llanzas cos emigrantes procedentes do Terceiro Mundo, cos que tamén 
teñen importantes diferencias (equilibrio entre os dous sexos, proximida
de cultural e idiomática, tratamento preferente por parte da Administra
ción por ser un país comunitario). 

A inmigración portuguesa en España coñeceu un forte crecemento na 
segunda metade do século XX, especialmente dende os anos setenta, trala 
crise do petróleo de 1973, que deu lugar a unha restricción das entradas 
nos países,europeos tradicionalmente receptores, e viuse favorecida polas 
diferencias de nivel económico existentes entre os dous países ibéricos e 
as necesidades de man de obra española nalgúns sectores de actividade, 
a pesar do aumento das taxas de paro nos anos oitenta. Na distribución 
espacial <lestes inmigrantes sobresaen <lúas localizacións principais, a 
fronteiriza (un tipo moi particular que presenta unha maior relación co 
lugar de orixe), na que se pode incluír tamén a minería asturiano-leone
sa, e a das aglomeracións urbanas (a que hoxe ten máis importancia; dáse 
en Madrid, Barcelona e, en menor medida, en cidades vascas). 

A segunda parte da obra, "Portugueses en España", divídese en tres 
capítulos. No primeiro lévase a cabo un estudio das características e dis
tribución espacial dos portugueses residentes en España a partir dun 
baleirado exhaustivo do Padrón de 1986. Dadas as dificultades do crite
rio a seguir, optouse por analiza-los nacidos en Portugal, co que se obti
vo unha cifra de 32.901 residentes. 

A pirámide xeral de idades desta colectividade presenta o perfil típi
co das colonias de estranxeiros (forte proporción de adultos, especial
mente mozos, poucos vellos e escaso número de nenos), de tódalas 
maneiras hai diferencias na estructura por idades segundo as diferentes 
zonas inmigratorias, como amasan as pirámides de Pontevedra (frontei
ra norte), Huelva (fronteira sur), León (mineiro-industrial) e Madrid 
(tipo metropolitano). 

O segundo capítulo céntrase na análise da poboación de orixe portu
guesa na Comunidade de Madrid, un dos destinos principais dende os 
anos sesenta, e sobre todo nestes últimos, en relación co desenvolvemen-

282 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Recensión 

to económico madrileño e as demandas laborais en sectores como a hos
telería, o servicio doméstico e a construcción. Este tipo de traballos, espe
cialmente o servicio doméstico, vai producir unha inmigración bastante 
feminina, sobre todo nos distritos e concellos de clase alta, onde apare
cen empregadas mulleres portuguesas como internas. Na procedencia 
destaca a rexión de Tras-os-Montes, inda que tamén aparecen as princi
pais cidades (Lisboa, O Porto). 

Na colonia portuguesa en Madrid, formada por poboación en idade 
laboral, con poucos nenas e baixo nivel educativo, aparece unha porcen
taxe significativa de persoas cualificadas, que está en relación con 
algunhas actividades desenvolvidas na capital de España por diplomáti
cos, funcionarios, financeiros, executivos ... Outro aspecto pouco coñeci
do desta colectividade é a prostitución e a mendicidade, que parecen 
diminuír nos últimos anos. 

O último capítulo desta segunda parte dedícase ó estudio dos portu
gueses en León, unha colonia diferente á madrileña, que está localizada 
fundamentalmente nas caneas mineiras do Bierzo e de Laviana, nas que 
os autores levaron a cabo una ampla enquisa en diversas localidades de 
cinco concellos en decembro de 1992 e xaneiro de 1993. Os resultados 
desta investigación foron completados cos Padróns de habitantes de 1986 
e 1991 e con datos do Consulado de Portugal en León. 

Coma en todo o norte de España a área de procedencia maioritaria é o 
norte de Portugal e o seu desprazamento produciuse nos anos setenta, 
cando o aumento do prezo dos hidrocarburos deu lugar a unha revaloriza
ción das caneas carboníferas orientadas á producción hidroeléctrica. 

Os resultados das enquisas, algo influídos quizabes, como recoñecen 
os autores, palas características das persoas que responderon a elas, ama
san unha colectividade formada por unha alta proporción de homes (se 
ben as mulleres aumentaron algo máis tardiamente por casamento), de 
idade baixa (20-24 e 16-19 cando chegaron) e desprazados por motiva
cións económicas. É unha colonia bastante integrada, con gran número de 
matrimonios mixtos (16%) e cun nivel de ingresos maior que en Portu
gal, o que lles dá un alto grao de satisfacción. Os desexos de retomo, pre
sentes en xeral na emigración portuguesa, varían segundo diversas varia
bles (vivenda propia, cónxuxe español...). 

A terceira parte do libro dedícase ó estudio da migración en Portugal, 
é dicir, no lugar de orixe, unha cuestión que completa o tratado nas dúas 
primeiras e que non adoita estar presente nas obras de inmigración nun 
país determinado. Está estructurada en catro capítulos. 

No primeiro faise unha análise da emigración portuguesa ó longo da 
historia, cunha especial atención ó denominado ciclo europeo. Nesta 
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corrente, inda que as rexións do norte foron as que máis participaron, 
houbo tamén unha contribución bastante xeral de todo o territorio por
tugués, a diferencia do que pasou nas tradicionais saídas a Ultramar. De 
tódolos xeitos, no caso dos dirixidos a España "restrínxese esencialmen
te ós distritos fronteirizos, en especial ó nordeste transmontano". Man de 
obra moza e adulta, masculina e pouco instruída son os trazos xerais <les
tes emigrantes, que proceden principalmente do medio rural. 

No segundo capítulo estúdiase o retomo de emigrantes a Portugal, 
centrándose na análise dos distritos setentrionais (NE interior portugués, 
Alto Tras-os-Montes e Douro). Estes migrantes teñen un nivel de 
instrucción baixo e a cualificación que puideron obter nalgúns casos na 
emigración (ex. en actividades industriais) a penas pode ser utilizada en 
Portugal, onde traballarán no campo (como don os de explotacións agra
rias) ou en certos servicios (como a hostelería, tras montar un pequeno 
negocio). Os autores pensan que é necesaria unha política de retomo que 
teña en conta a estas persoas. 

Os dous últimos capítulos dedícanse á análise da emigración en 
<lúas zonas do norte de Portugal: o distrito de Braganc;a e as terras de 
Montesinho. 

O distrito de Braganc;a foi un dos máis castigados pola emigración ó 
longo do último século, principalmente desde o sexto decenio do actual. 
Nos anos máis recentes retardáronse as saídas, aínda que continuou a des
poboación xeral dos concellos, en boa parte polo feble crecemento vexe
tativo. Nesta corrente emigratoria ó estranxeiro (54.000 legais entre 1950 
e 1989) España apareceu como destino a partir de 1985. 

Para a análise das terras de Montesinho, unha zona rural e fronteiriza, 
recorreuse ó emprego de diferentes enquisas realizadas tanto a persoas 
cualificadas (profesores, párrocos, autoridades) coma a estudiantes e emi
grantes. Os autores céntranse no retorno, nas súas motivacións e nos pro
blemas relacionados co emprego do diñeiro conseguido na emigración, 
cos traballos a realizará volta, co grao de integración, etc. 

A obra complétase cun extenso anexo no que se facilita o modelo de 
enquisa realizada en León, as fontes documentais e bibliográficas 
empregadas e unha serie de estatísticas, acompañadas por cinco mapas 
da distribución espacial dos portugueses nas provincias españolas entre 
1950 e 1990. 

Este libro vén encher parcialmente a lagoa existente no tema da inmi
gración portuguesa en España que, malia a súa longa tradición, non deu 
lugar a ningún estudio serio, agás algúns traballos puntuais xurdidos 
sobre todo a partir de 1985. De tódalas maneiras o tema non queda pecha
do e sería desexable que os autores o completasen con novas investiga-
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cións nas que se analizasen as colonias portuguesas radicadas noutras 
zonas (por exemplo en Galicia, onde reside o 25 % do total) · e co estudio 
dos inmigrantes portugueses que non aparecen nas estatísticas, como é o 
caso das poboacións marxinais. 

Conferencia Europea de 
la Comisión Internacional 
de Demografía Histórica 

(l. Santiago de Compostela. 1993). 
"Les migrations internes et a 
moyenne distance en Europe, 1500-
1900", (Vol. I). "Migraciones inter
nas y medium-distance en la Penín
sula Ibérica, 1500-1900", (Vol. II). 
Antonio Eiras Roel e Ofelia Rey 
Castelao (eds.). Santiago de Com
postela, Xunta de Galicia, Conse
llería de Educación e Ordenación 
Universitaria, 1994. 

Julio Hernández Borge 

Entre os días 22-25 de setembro 
do ano 1993 tivo lugar en San
tiago de Compostela a celebra
ción da I Conferencia Europea 
da Comisión Internacional de 
Demografía Histórica, na que 
se abordou o tema "As migra
cións internas en Europa, 1500-
1900", e tal como indica o pro
fesor A. Eiras Roel no prólogo 
das actas da mesma, o estudio 
das migracións retrotráese á súa 
época orixinaria, é dicir, á etapa 
anterior ó desenvolvemento da 
grande emigración ó Novo 
Mundo. 

Os dos volumes editados 
polos profesores A. Eiras Roel e 
O. Rey Castelao reúnen o con
xunto dos relatorios e comunica-

cións presentados. De maneira que no volume I (Les migrationes inter
nes et a moyenne distance en Europe, 1500-1900) recóllense os traballos 
dedicados ós movementos migratorios nos diferentes países europeos, 
entre tales traballos encontrámonos tanto con aqueles que nos ofrecen 
un ha visión global para toda Europa, tal como ocorre co relatoiro de J. 
Dupaquier "Mobilité géographique et mobilité sociale", ou os traballos 
de R. Leboutte, A. Perrenoud e M. A. Romaní, os cales estudian aspectos 
concretos do fenómeno migratorio para o conxunto europeo, coma cos 
que se centran nun estudio detallado dos fenómenos migratorios nos dife
rentes países; neste sentido hai que dicir que con respecto a Francia se 
dedican os traballos de J.-P. Poussou, quen ofrece unha visión xeral dos 
movementos migratorios neste país ó longo da Idade Moderna, así como 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 285 



Recensión 

estudios sobre aspectos puntuais: movementos migratorios fernininos na 
Francia preindustrial (A. Fauve-Chamoux), presencia de inmigrantes 
franceses en España nos sécuos XVI-XVIII (J.-P. Amalric), ou os move
mentos migratorios producidos en puntos concretos, Chéreze e Forens 
(A. Bideau e G. Brunet) ou Main e Perche (R. Plessix). En canto a Gran 
Bretaña, diremos que os traballos de D. Souden e D. Baines achegan unha 
visión xeral do tema dende 1500 a 1750 e de 1750 a 1900 respectiva
mente. No tocante a Italia hai que indicar que os relatorios de C. Corsini 
e de G. Doille e as comunicacións de B. Anatra e G. Restifo ofrécennos 
tanto unha visión xeral para toda Italia coma unhas análises pormenori
zadas das rnigracións en diversas rexións (vales montañosos dos Alpes ou 
Sicilia). Así mesmo, no devandito volume encontrámonos cunha serie de 
escritos en que se dan a coñece-las características dos movementos 
migratorios en rexións afastadas do contorno da Península Ibérica; así, 
por exemplo, Sol vi Sogner presenta un estudio acerca do papel das mulle
res nos movementos migratorios en N omega; K. Zamorski, J. Kovacsics 
e P. H<3'rská aproxímannos ás característieas do fenómeno migratorio en 
Polonia, Hungría e os países checos (Bohemia, Moravia e Silesia) res
pectivamente. Finalmente, con respecto ó devandito volume indicaremos 
que tamén se encontran algúns traballos referentes a España, así o profe
sor Eiras Roel, D. E. Vassberg e B. Vincent ofrecen unha primeira apro
ximación ás migracións en España, a cal se verá amplamente cornada cos 
traballos recollidos no volume II. 

Tal como anunciabamos anteriormente, o volume II (Migraciones 
internas y medium-distance en la Península Ibérica, 1500-1900) reúne os 
traballos referidos á Península Ibérica. Cabe destacar, en primeiro lugar, 
o relatorio do profesor A. Eiras Roel, no cal aborda o conxunto do fenó
meno migratorio e a España moderna. O profesor Eiras distingue unha 
tipoloxía de desprazamentos (de ciclo curto de carácter estacional agrí
cola, de ciclo curto prolongado con actividade artesanal, de ciclo curto 
relacionado co tráfico ambulante, rnigracións de ciclo medio e carácter 
plurianual, rnigracións de ciclo longo ou definitivo) e especifica os estu
dios realizados sobre cada un deles nas diferentes rexións da Península 
Ibérica. Baseándose niso establece unha diferenciación entre provincias 
de emigración (as provincias periféricas), provincias de inmigración, pro
vincias pechadas ós movementos migratorios. Así mesmo, contempla o 
fenómeno migratorio en relación ós países veciños; así, por exemplo, 
destaca tanto a presencia de franceses de Auverge e Lemousin en Aragón, 
Cataluña e Levante, coma o feito de que, a pesar da existencia de galegas 
en Portugal, España ó longo da Idade Moderna non foi un país emisor de 
emigración cara ós seus veciños. Por último contempla o desprazamento 
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de poboación como elemento de regulación do crecemento demográfico, 
pasto que incide de forma clara sobre a estacionalidade dos matrimonios 
e das concepcións. 

En segundo lugar, no devandito volume recóllense 1 O relatorios de 
temática rexional, é dicir, abórdase de forma individualizada o estudio 
dos movementos migratorios en cada unha das rexións que configuran a 
Península Ibérica, de modo que permiten obter unha visión integral das 
migracións en cada unha destas rexións. Os devanditos estudios están 
realizados polos máis relevantes modernistas do panorama español, 
podéndose citar entre outros a: A. Domínguez Ortiz ( quen analiza o fenó
meno en Andalucía), O. Rey Castelao (Galicia), B. Barreiro Mallón 
(Asturias e Cantabria), Gue Lemeunier (Murcia e Albacete), M. Rodrí
guez Cancho (Estremadura), A. Marcos Martín (Castela). 

Finalmente preséntase un amplo número de comunicacións en que se 
analizan casos, aspectos ou períodos moi concretos dos movementos 
migratorios en moi diferentes puntos da xeografía española. Como exem
plos representativos pódense indicar: a emigración peninsular a través de 
preitos e poderes de Bauzas no tránsito do século XVIII ó XIX (M. Gon
zález Fernández), a inmigración urbana na Galicia do Antigo Réxime (E. 
Martínez, C. Burgo López, D. L. González Lapo), os movementos migra
torios en Asturias de 1768 a 1857 (M. C. Ansón Calvo), a emigración 
estacional no val do Guriezo (Cantabria) no Antigo Réxime (C. Cebalos 
Cuerno), os movementos migratorios vía matrimonial, o caso de Solivo
la (canea de Barberá-Cataluña) 1685-1800 (V. Gual Vila), inmigración 
profesional e actividade industrial nunha comarca da montaña do interior 
castelán a finais do século XVIII (F. García González). 

Trala análise detida dos relatorías, así como das comunicacións, en 
ámbolos dous volumes obsérvase que tanto nuns coma noutras se repite 
o mesmo esquema de traballo, de modo que se examinan fontes docu
mentais, causas que orixinan os desprazamentos, áreas expulsoras e 
receptoras de poboación, ocupacións que se realizan nos destinos, perfil 
dos emigrantes/inmigrantes (idade, estado civil), período de permanencia 
no lugar de recepción, entre outros aspectos. 

Con respecto ás fontes, diremos que se examinan detalladamente 
observando tanto as súas posibilidades coma os seus inconvenientes, 
entre estes últimos poderían distinguirse a falta de seriación en deter
minados documentos (libros parroquias nos primeiros momentos da 
Idade Moderna) así como que basicamente sexan fontes indirectas, é 
dicir, que raras veces teñen a súa orixe no rexistro preciso e concreto 
dos movementos migratorios. A pesar de todo iso as fontes empregadas 
son numerosas e variadas, pero a súa tipoloxía é a mesma en toda Euro-
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pa, de modo que entre as máis utilizadas débense subliña-los rexistros 
parroquiais (libros de defuncións e de matrimonios, expedientes de sol
tería), documentación notarial (testamentos, inventarios posmortem, 
preitos, vendas de bens raíces, contratos de aprendizaxe), recontos de 
poboación e censos (censo de Floridablanca, censos de 1860, 1877, 
1887, 1897 ... ), documentación referente a institucións concretas (hos
pitais, consulados), fontes municipais (expedientes de quintas, listas de 
prófugos). 

Tanto relatores como comunicantes, baseándose nun tratamento 
minucioso de tales fontes, extraen unha serie de conclusións que, toma
das no seu conxunto, permiten clarifica-la visión dos aspectos funda
mentais do fenómeno migratorio na ldade Moderna. Verbo disto póde
se sinalar que entre as causas que motivan os desprazamentos de 
poboación destacan, como máis relevantes, a motivación económica (en 
non poucos casos a agricultura non é capaz de asegura-la subsistencia 
do campesiñado, o que xera a partida en busca duns ingresos comple
mentar..i.os) e o desexo de eludí-lo servicio militar (as frecuentes levas, 
consecuencia das numerosas guerras que marcan este período histórico, 
e a longa duración do servicio militar favorecían a fuxida dos mozos). 
Como áreas de emigración para a xeneralidade de Europa abonda dicir 
que os movementos se producían desde áreas marxinais (zonas monta
ñosas) cara ás chairas e rexións nas que a agricultura era máis propicia 
(bo exemplo disto son as migracións que se producen desde os vales 
montañosos dos Alpes cara á planicie do Po), así como cara ás cidades; 
no tocante á Península Ibérica corrobórase o que xa anunciaba no seu 
relatoiro o profesor Eiras Roel, xa que destacan como emisoras de 
poboación as provincias periféricas: Galicia, Cantabria, Asturias, Cór
doba, País Vasco e Canarias, e, pola contra, como rexións receptoras de 
poboación cabe destacar Andalucía (aquí encóntranse os principais cen
tros urbanos: Sevilla e Cádiz, o que atrae a comerciantes tanto españois 
coma andaluces, igualmente a posta en funcionamento de centros 
mineiros, tal como ocorre en Huelva, favorece a atracción de 
poboación, así o número de traballadores procedentes de Zamora e 
Ourense chegou a estar por riba das provincias andaluzas, e no que atin
xe a Galicia, hai que destacar que será destino preferido dos galegas no 
século XVIII); Castela (atrae cantidades considerables de poboación 
que se dedicarán basicamente ás faenas agrícolas, á sega e cava das 
viñas); caso especial constitúeo a rexión de Murcia, posto que, como 
revela o profesor Guy Lemeunier, pasará de ser área de inmigración 
entre os séculas XVI-XVIII a ser rexión expulsora de poboación desde 
os inicios do século XIX. 
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En canto ó perfil do emigrante, o conxunto dos relatorios e comuni
cacións coinciden en que polo xeral os emigrantes eran varóns, novos 
(15-39 anos) e solteiros na maioría das ocasións, pero tampouco se 
pode omití-lo feito de que existe unha cantidade bastante importante de 
mulleres que emigran, estas dedicaranse na súa maioría ó servicio 
doméstico e contraerán matrimonio no lugar de destino; pero, en cal
quera caso, uns e outras caracterízanse pola súa condición social 
modesta, o cal está en clara relación cos traballos que van desempeñar 
nos seus destinos. 

Por último, tamén podemos apuntar que a través das páxinas de ámbo
los volumes se conclúe que na Idade Moderna os desprazamentos eran na 
súa maior parte de carácter estacional ou temporal, e que os emigrantes 
tenden a regresar a lugares de orixe unha vez realizados os labores para 
os que se desprazaron ou pasado un maior ou menor período de tempo, 
se ben non se pode obvia-lo feito de que en ocasións o que en principio 
tiña un carácter meramente temporal acaba volvéndose definitivo; neste 
sentido A. Fauve-Chamoux sinala que na Francia preindustrial a emigra
ción feminina do campo á cidade en principio ten carácter temporal pero 
en non poucas ocasións vólvese definitiva. 

En definitiva, pódese dicir que os traballos recollidos nas actas da 
Conferencia, tomados no seu conxunto, proporcionan unha información 
global acerca dos movementos migratorios de curta e media distancia na 
Europa moderna e, así mesmo, permiten establecer unha análise compa- __ 
rativa entre os diferentes países que foron obxecto de estudio. 

Noticias de América. 
O relato da grande emi-
gración americana na 
prensa da Galicia e de 
Ultramar. 
Gustavo Luca de Tena. 
Vigo, Nigra, 1993. 

María Luisa García Acuña 

A relación existente entre a 
prensa galega e o movemento 
emigratorio non fora obxecto de 
ningún tipo de estudio ata este 
momento, a pesar da simulta
neidade entre os grandes fluxos 
emigratorios cara a América e a 
aparición e consolidación da 
prensa periódica galega, sobre 
todo nos anos finais do século 
XIX, cando se constitúe a "pri

meira prensa popular galega", gracias á Lei de prensa da Restauración, 
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que vai permiti-lo crecemento de novos xornais e a consolidación de 
cabeceiras como El Faro de Vigo ou La Voz de Galicia. Como sinala o 
autor, non se trata dunha prensa de masas, pero é un xornalismo que 
adapta por vez primeira a súa capacidade expresiva ás condicións da fala 
popular, que amplia a súa velocidade e cobertura coa utilización de 
novas ténicas como a linotipía e que experimenta un profundo crece
mento na súa difusión, e representa o centro do aparello de formación da 
opinión. Para intentar cubrir este baleiro aparece este libro, obra de Gus
tavo Luca de Tena, periodista, que tras realizar un achegamento ó pro
ceso migratorio galego cara a América, principalmente a Arxentina, ana
liza a vinculación existente entre prensa e emigración, centrándose no 
tratamento dado polos principais órganos de prensa como La Voz de 
Galicia ou El Faro de Vigo. 

A obra estructúrase en nove capítulos, completados cunha escolma de 
textos, onde se reproducen diversos artigos recollidos da prensa galega e 
americana, así como con diferente material gáfico. 

O pr)meiro capítulo, "Exportar Homes~', serve como unha introduc
ción onde traza as liñas xerais do proceso emigratorio galego, que carac
teriza como a primeira actividade exportadora de Galicia, nun proceso 
facilitado pola escasa modernización económica do país fronte a un per
feccionado sistema de exportación de emigrantes, que conta desde 1850 
cunha ampla rede de captación e toda unha serie de facilidades e servi
cios para emigrar, pola mellora nos portos e nos barcos, polo que o nego
cio da emigración experimenta un importante auxe, aparecendo arredor 
del un novo grupo conformado por axentes de compañías de navegación 
e consignatarios que fomentan a emigración. A continuación destaca a 
relación directa entre a "industria da emigración" e o desenvolvemento 
da prensa diaria galega, sinalando neste sentido a importante publicidade 
de consignatarios e armadores publicada nas páxinas dos xornais, polo 
que serán durante moitos anos os principais compradores de espacios 
publicitarios na prensa. Igualmente destaca a participación de represen
tantes e axentes de transporte da emigración a América nos Consellos de 
administración dos diarios. O autor destaca neste sentido, como exemplo 
do sometemento ós intereses dos consignatarios, o Faro de Vigo, creado 
en 1853 por José Carvajal Pereira, consignatario dos "Vapores Asturia
nos", pero noutras sociedades editoras como en La Voz de Galicia, El Eco 
de Galicia ou El Correo Gallego o normal era que axentes de embarque 
ocupasen postos clave. Todos estes factores confirmarían, en calquera 
caso, unha condición de clientes preferentes, polo que reciben tradicional 
trato de favor nas páxinas dos diarios, sinalando como o labor de desin
formación da prensa, xunto ós silencios, realiza un labor "apoloxético" da 
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despoboación e do éxodo. O periodismo galego serviría sobre tódo de 
"plataforma publicitaria da emigración a América" mediante a ocultación 
das deficencias do sistema de transporte, as condicións de vida dos emi
grantes galegos, o silencio sobre os conflictos sociais nos países ameri
canos, e crea a idea de que só coa emigración pode o país sobrevivir, pre
sentando a emigración como a única válvula de escape das necesidades 
de Galicia. 

No resto dos capítulos esboza, seguindo unha orde cronolóxica, as 
relacións existentes entre as liñas informativas da prensa e o desenvolve
mento do proceso emigratorio a América. No capítulo II, "A primeira 
crise", analiza a situación da economía arxentina durante os anos 70 do 
século XIX, que demostraría a plena integración <leste país na economía 
mundial. A crise económica de 1873 é tratada pola prensa europea e 
arxentina, polo que o gobemo arxentino, inmerso na campaña de compe
tencia con outros países americanos, principalmente Brasil e Chile, para 
atraer ó emigrante, trata de oculta-la mala imaxe transmitida pola prensa 
europea. Pero fronte ó tratamento dado na prensa inglesa ou italiana, des
taca como os xomais galegos non reproducen ningunha noticia sobre a 
mesma, sinalando o paradoxo de que a pesar da importante baixada da 
chegada de inmigrantes europeos a Arxentina se produce un incremento 
dos emigrantes galegos na área do Río da Prata. 

No capítulo III, "A trata de brancos", estudia o desenvolvemento eco
nómico de Arxentina a partir de 1880. É o nacemento da industria fabril, 
mineira e os servicios o que favorece a emigración cara ás cidades. Esta 
expansión económica, favorecida pola extensión da superficie cultivada 
e os importantes investimentos estranxeiros, incide na demanda de man 
de obra europea; como resultado do labor propagandístico aparece o 1 de 
setembro de 1888 en Pontevedra El Argentino: Revista quincenal de 
Agricultura, Industria y Comercio, de carácter gratuíto e propagandístico 
da emigración. 

Paralelame·nte asistimos á apanc10n do sindicalismo en América, 
creado polos emigrantes, que provoca fortes receos na sociedade arxen
tina. Preséntano-las primeiras folgas obreiras na década dos 80, dura
mente reprimidas, mais a prensa galega non recolle noticias da repre
sión, e mesmo non fai mención ás campañas realizadas pola prensa 
galega en América contra o proxecto chileno de coloniza-la Araucania 
con colonos galegos. 

No capítulo seguinte, "A crise de 1890 e a tirapuxa polos emigrantes", 
analiza a crise económica arxentina iniciada na segunda metade de 1889 
pola inflación e a depreciación da moeda arxentina, pero que non fai 
decrecer substancialmente as correntes emigratorias. Esta crise merece a 
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atención de La Voz de Galicia, que escribe cinco editoriais en que reali
za unha análise crítica da emigración, seguindo os postulados do partido 
liberal, que considera que a emigración non é un mal senón "una válvula 
de seguridad para el malestar". O xornal non varía a súa liña de actuación 
con respecto a este tema a pesar da protesta do encargado de negocios de 
Arxentina en Madrid e da capacidade de presión das casas consignatarias 
que reservan máis dun 50% das páxinas de publicidade. 

No capítulo V, "Liberais e conservadores resignados á emigración", 
analiza as repercusións na intelectualidade galega do proceso emigrato
rio, que ante a magnitude da riada emigrante se converte nunha cuestión 
política. Analiza as obras sobre a emigración escritas por González Besa
da (conservador) e Eduardo Vicenti (liberal), así como a do anarquista 
Ricardo Mella. 

No capítulo "Novos tempos e vellos modos" realiza un achegamen
to ás mudanzas acaecidas na prensa galega finisecular coa presencia ó 
par do diario de avisos ( exemplificado no Faro de Vigo) dos diarios de 
opinión,,(La Voz de Galicia). Contrasta o_ diferente tratamento dado ó 
proceso emigratorio en ámbolos xornais, os de máis influencia e difu
sión. O Faro de Vigo fai unha continua referencia ás virtudes dos bar
cos e garda un lacónico silencio sobre as situacións c_ríticas dos países 
americanos, como na crise do 90. Mentres, La Voz de Galicia informa 
<lestes sucesos, e mesmo desde as páxinas editoriais denuncia a situa
ción da emigración galega en seis artigos editoriais publicados entre 
decembro de 1889 e abril de 1890 debidos a Antón Vilar Ponte, quen 
critica as condicións da viaxe, a actitude do goberno e as compañías 
consignatarias. O diario anuncia campaña de propaganda das noticias 
dos países americanos, para facerse eco da verdadeira situación de 
América e impedí-la emigración. 

No capítulo VII, "Os inmigrantes xa non son o que eran", realiza unha 
análise da política proinmigratoria arxentina, despois de establece-las 
fases da emigración e a importancia do período 1875-1910. Analiza a 
ideoloxía da clase dominante arxentina para atraer poboación, pero esta 
política sofre reveses como a entrada masiva de inmigrantes procedentes 
da Europa do sur e mediterránea e unha escasa presencia do centro e norte 
de Europa, as dificultades para a asimilación idiomática e cultural, e o 
xurdimento dun movemento obreiro entre os emigrantes, o que os leva ás 
veces a caer na xenofobia, coa aprobación de leis como a Lei de Resi
dencia ou a Leí de Defensa Social. 

No capítulo "Os consignatarios editores" indica o cambio de orienta
ción do tratamento da emigración en La Voz de Galicia, que non volve 
escribir editoriais sobre emigración cos acentos reivindicativos da pri-
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meira época (1885-1910), coas plumas de Antón Villar Ponte e o propio 
Latorre. A nova constitución administrativa marca para Luca de Tena o 
cambio de liña editorial, coa presencia no mesmo de Malina Brandao 
como secretario do Consello de Administración ou a presencia de Nican
dro Fariña e a viúva de Hervada. Unha situación similar prodúcese en El 
Correo Gallego; un dos seus propietarios, a familia García Reboreda, é 
consignatario da "Mala Imperial Alemana". Estes intereses acentúanse 
polos anuncios dos consignatarios, que son a principal fonte de ingresos 
dos xomais. 

Por ultimo, no capítulo "A deserción dos cronistas" expón as conclu
sións do traballo, entre as que destaca a incapacidade dos diarios galegas 
para xulga-lo problema da emigración "porque son parte principal do sis
tema de expulsión de recursos humanos", non existindo diferencias no 
tratamento dado polos liberais ou os conservadores, considerando que as 
únicas críticas ó éxodo aparecen arredor das formas de asunción política 
da propia identidade, tanto no país coma en América. O autor sinala como 
desde as redaccións dos xomais galegas non se debate o tema da emigra
ción senón que se fomenta a mesma polos fortes vínculos entre as edito
ras, as consignatarias e os servicios dos partos. Como consecuencia as 
empresas xomalísticas convértense en editores sometidos polo dominio 
económico dos anunciantes das compañías navais, "o xomalismo de 
anunciante único". O resultado <leste compromiso é a censura de tódalas 
notici~s da crise económica, revolta ou conflicto en América, así como 
evitar calquera crítica ás condicións da emigración ou á situación social 
do emigrante. 

Marcelino Xulio Femández Santiago 

Informe Socioeducativo: 
os galegas da Terceira 
Idade en América. 

V. Peña Saavedra e A. Rodríguez 
Martínez. 
Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 1996. 

O interese por coñece-las necesi
dades e demandas en diferentes 
ámbitos dos galegas da terceira 
idade establecidos en terras ame
ricanas levou ó equipo investiga
dor, dirixido polos profesores 
Vicente Peña Saavedra e Antonio 
Rodríguez Martínez, a profundar 
na problemática da emigración 
galega desvelando as súas caren

cias, opinións e demandas, para enunciar propostas de intervención social 
encamiñadas á mellara da calidade de vida <leste colectivo poboacional. 
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Baixo o título Informe Socioeducativo: os galegas da Terceira Idade en 
América preséntasenos un estudio estructurado en <lúas fases perfectamen
te delimitadas. A partir da confección dun cuestionario, integrado por 43 
ítems, como instrumento de recollida de datos, reuniuse toda a información 
precisa para entende-la situación dos galegas da terceira idade en América. 
Como segundo instrumento de recompilación heurística recorreuse á entre
vista para obter testemuños directos dos propios anciáns, dos directivos das 
sociedades galegas e de diversos expertos en xerontoloxía. 

Complementando os dous instrumentos de recollida de datos anterio
res utilizouse a observación directa, interactuando cos suxeitos sometidos 
a análise, o que facilitou o enriquecemento do estudio e se cabe aínda 
roáis, entende-la dimensión humana e existencial <leste colectivo de gale
gas establecidos en América. 

O traballo de campo efectuouse principalmente en tres países: Cuba, 
Arxentina e Uruguai, ampliando amostra con diversos participantes na 
operación "Reencontras" organizada anualmente pola Xunta de Gali
cia. P~teriormente, trala provisión de -toda a información sobre as 
accións institucionais en favor dos galegas da terceira idade en Améri
ca levouse a cabo, nunha segunda fase, a interpretación dos datos e a 
análise dos mesmos. 

O informe preséntasenos rico en gráficos representativos do perfil pro
fesional, educativo, profesional, económico, etc .. dos galegas de primeira 
xeración radicados en terras americanas. Así mesmo, incorpóranse diversos 
rexistros extraídos das solicitudes cubertas para participar no programa 
"Reencontras" e das fichas cubertas para cada un dos beneficiarios recep
tores de axuda humanitaria enviada desde Galicia ós galegas de Cuba. 

A análise detallada dos datos recollidos permítelles ós membros do 
equipo de investigación chegar a unha serie de conclusións en ámbitos 
tan importantes como o profesional, educativo, asistencial, existencial, 
etc., o que permite achegamos a unha dimensión da realidade galega tan 
importante e á vez tan descoñecida, dándonos unha visión certeira sobre 
o "pensar" <leste colectivo acerca das súas necesidades e demandas. 

Os resultados e as conclusións extraídas do informe levan ós autores 
a formular unha proposta de intervención resumida en doce puntos, coa 
operativización dos cales se pretende ofrecer pautas encamiñadas a opti
miza-la calidade de vida dos anciáns galegas da terceira idade en Améri
ca. A devandita proposta incide en diferentes planos, entre os que cabe 
destaca-la necesidade de axudas monetarias a este colectivo mediante 
diferentes fórmulas. Así mesmo, ante a carencia de residencias de acolli
da ou intemamento suxírese como tarefa urxente implantar Fogares de 
Día, onde se oferten e promovan actividades encamiñadas a satisface-las 
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necesidades do di to colectivo (cursos de manualidades, terapia ocupacio
nal, exercicio físico, recuperación de tradicións, etc.). 

A obra complétase cun amplo bloque de apéndices. No primeiro deles 
o equipo investigador presenta unha selección escollida de fragmentos de 
entrevistas que nos permiten coñece-la opinión sobre a situación afecti
va, social, convivencia!, dos galegas da terceira idade en América. 

No segundo e terceiro apéndice do libro reprodúcense os instrumen
tos utilizados para a recollida de datos, tanto en forma de cuestionario 
como de guión das entrevistas realizadas ós anciáns, ós directivos das 
sociedades galegas e ós profesionais implicados na cobertura asistencial 
dos galegas emigrados en América. 

O escaso tratamento dado ata hoxe á situación <leste colectivo fai posi
ble que con esta obra se abran novas liñas de investigación sobre unha 
franxa poboacional de galegas emigrados tantas veces esquecida, nun 
momento en que a tradicional corrente migratoria de Galicia cara ó exte
rior se inverteu provocando a inmigración de cidadáns doutros países ou 
o retomo de moitos daqueles que no seu momento decidiron "probar 
sorte" no outro lado do Océano. 

A obra permite constatar que a presencia humana de galegas no exte
rior é unha realidade viva que require un tratamento especial de tipo soli
dario por parte das institucións, debido fundamentalmente á situación de 
crise pala que atravesan os países onde residen e ó grupo de idade ó que 
pertencen. Só a través do compromiso de todos se pode avanzar para que 
a desexada reunificación da Galicia disociada polo éxodo sexa unha rea
lidade. Esperamos que os propios autores do traballo ou outros investi
gadores continúen incrementando o coñecemento sobre a Galicia que 
vive e se desenvolve alén dos seus límites físicos. 

Gallegos misioneros en el 
mundo. 

Santiago de Compostela, Secreta
ría Xeral para as Relacións coas 
Comunidades Galegas, Xunta de 
Galicia, 1996, 1131 p. 

Jorge Soto Carballo 

A emigración galega como fenó
meno social non se pode enten
der se non ternos en canta as 
causas que a propiciaron e as 
repercusiones que o dita fenó
meno levou consigo tanto para 
Galicia como para os países de 
destino onde os galegas refixe
ron as súas vidas, na maioría dos 
casos de forma definitiva. 
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A xenerosidade dun grupo de galegas pertencentes case á totalidade 
das ardes relixiosas, emigrados voluntariamente baixo o epígrafe de 
misioneiros e actuando sobre a consigna da xenerosidade e da entrega, 
levou á Xunta de Galicia e no seu nome á Secretaría Xeral para as Rela
cións coas Comunidades Galegas a recuperar desde a distancia e o silen
cio, o testemuño de homes e mulleres galegas comprometidos co ser 
humano, que un día deixaron a súa Galicia natal para facer da entrega 
persoal e a solidariedade unha filosofía de vida. 

Coa obra Gallegos misioneros en el mundo recupéranse as biografías 
de 242 relixiosos e relixiosas que, repartidos por todo o mundo, souberon 
conxuga-la renuncia persoal co sentido da galeguidade, demostrando en 
calquera parte do mundo onde prestaron os seus servicios que Galicia 
soubo ser solidaria cos roáis necesitados achegando a súa seiva roáis 
importante, o seu mellar capital humano. 

Como instrumento de recollida de datos utilizouse o cuestionario, 
configurado por 38 preguntas, reproducido como anexo, a través do cal 
se trata -de coñece-lo grao de preparación e estudio, as actividades 
desenvolvidas nos lugares de destino, a condición e identidade de gale
ga e as diferentes experiencias e vivencias que ó longo dos anos tive
ron na realización da súa actividade profesional. Convén destaca-la 
contribución realizada por Federico Pomar de la Iglesia na redacción e 
anotacións da obra. Cun estilo literario depurado achéganos ó pensa
mento dos enquisados resaltando toda a riqueza humana e vivencia! dos 
mesmos. 

Complementando a obra insírese un resumo gráfico onde se reprodu
cen mediante fotografías os quefaceres diarios dos misioneiros en labo
res sanitarios, educativos, lúdico-deportivos, actividades sociais, etc., así 
como un conxunto de mapas e gráficos a través dos cales se pormenori
zan, a modo de resumo, o lugar de nacemento por provincias galegas dos 
misioneiros, o nivel socioeconómico, o número de fillos nas súas fami
lias, o nivel de estudios, a distribución dos relixiosos e relixiosas galegas 
polo mundo, etc. Conclúe a obra cunha relación nominal dos 242 misio
neiros e das súas localidades de orixe. 

O traballo constata que a gran maioría posúe titulacións de grao supe
rior, o que permite afirmar que o nivel de preparación está en consonan
cia coas grandes demandas ás que son sometidos nos lugares de destino, 
tendo que aprender novas idiomas para desenvolve-los labores ós que son 
encomendados naqueles lugares onde o español non é a lingua utilizada. 
Cabe dicir que a necesidade de adaptarse ás circunstancias motivou que 
a maior parte adquirisen a dita preparación despois de ingresar nas dis
tintas ardes relixiosas. 
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Nun momento histórico como o que nos tocou vivir, facer públicas as 
vidas <lestes homes e mulleres a través desta obra axuda a comprender 
mellor a grandeza do ser humano, representando un orgullo para tódolos 
galegos que comprendémo-lo alcance da obra que estes misioneiros están 
realizando en favor do desenvolvemento e progreso dos países onde rea
lizan as súas actividades. 

Jorge Soto Carballo 
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