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O ASOCIACIONISMO ESPAÑOL DENTRO DO
MUTUALISMO OBREIRO CUBANO

Dolores Guerra López

Desde a terceira década do século XIX e ata os comezos do cuarto dece-
nio do actual desenvolveuse en Europa unha intensa corrente emigratoria que
afectou, en maior ou menor medida, a tódolos continentes e moi especial-
mente a América.

Só unha minoría que chegou a terras americanas conseguiu enriquecerse.
Por iso os grandes desequilibrios que xera a translación afectaron á maioría
dos españois, moitos deles nos límites da indixencia. Para este maioritario
colectivo non podía ser satisfactoria a resposta dada polos seus conterráneos
de posición económica solvente, pois reducíase a unha mínima axuda en caso
de enfermidades, desemprego, repatriación e enterros. É por isto que a alter-
nativa para a maioría dos traballadores agrícolas, urbanos, artesáns e ata
pequenos comerciantes foi agruparse nas sociedades de socorros mutuos.

Nun sentido económico o mutualismo é unha forma de asociación que se
basea na reciprocidade de servicios para casos determinados e reparte os ris-
cos sobre o maior número posible de asociados para facer menos sensible os
seus efectos. Pode presentar dúas formas: a simple, cando os asociados repar-
ten o dano proporcionalmente ás súas respectivas dispoñibilidades e asumindo
o risco persoalmente; a limitada, cando cada afiliado ha de achegar ó fondo
común unha cota que se calcula de forma previa.

Este modelo non era descoñecido para eles, pois foi empregado pola xene-
ralidade dos obreiros europeos nas súas asociacións posgremiais e tamén foi
a semente das súas posteriores organizacións laborais1. Inspirábase nunha
doutrina económica e sociolóxica partidaria do seguro social sobre a base das
asociacións voluntarias, nas cales algúns de seus simpatizantes verán o medio
de levar a cabo a transformación económica da sociedade e a instauración
dun sistema de producción colectiva.

As primeiras sociedades mutualistas organízanse en Inglaterra a principios
do século XVIII en forma de modestos clubs para atende-las necesidades de
enfermidade e morte, as cales máis tarde se ampliaron mediante a creación de
federacións locais, condais ou provinciais. En 1793 promúlgase a pioneira des-

1. En España, trala abolición definitiva dos gremios a comezos do segundo tercio do século
XIX, os traballadores quedaron sen cohesión nin axuda e ante a petición dos obreiros cata-
láns para que se lles conceda o dereito de asociarse, só lles autorizan a súa “asociación con
fines benéficos y con carácter de ayuda de socorros mutuos” (Decreto do 17-4-1839). Deste
xeito xorde en Barcelona en 1840 a Asociación mutua de obreros de la industria algodonera.
Vid. García Gallo, A.: El Origen y Evolución del Derecho. Madrid, 1967, 3ª. edición, p. 935.
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tas regulamentacións chamada Lei de Rose e en 1875 autorizouse a esta clase
de mancomunidades a posuír terras. Xa a comezos do século XIX fúndanse en
Francia e en 1900 créase a Federación Nacional de Sociedades Mutualistas.

É así como o mutualismo constituíu unha forma asociativa nacida da crise
das corporacións do antigo réxime, e como un substituto para estas, que á
vez anticipouse ás formas de organización posteriores, como foron os sindi-
catos ou outras estructuras de previsión social, os cales adoptaron diferentes
denominacións para formas de organizacións obreiras ou de traballadores
manuais que buscaban na cooperación entre os seus membros un modo de
protección ante o avance das formas capitalistas de producción. O desenvol-
vemento destas foi sen embargo desigual, maior alí onde a urbanización e a
industria eran máis importantes; e é por iso que ten máis consistencia en Fran-
cia que en Italia e nesta que en España. E aínda dentro de cada país, foron
máis significativas e máis precoces naquelas rexións que máis cedo entraron
nun proceso de modernización económica2.

Aínda que o modelo mutualista recoñece raíces europeas, sen embargo o
seu desenvolvemento presenta nos lugares de asentamento dúas innovacións
significativas. A primeira é que influíu en sectores sociais e grupos rexionais
que non sempre foron afectados pola dita experiencia nas súas sociedades de
procedencia e que adquiriron o contacto con esa forma organizativa durante
a súa residencia no país de recepción, e iso explica por que a porcentaxe de
membros das sociedades mutuias foi maior nas zonas de admisión que nas
de emisión.

A segunda diferencia é derivable da primeira. En Europa o que caracteri-
zaba ás sociedades de socorros mutuos era o seu carácter obreiro, é dicir, que
recrutaban persoas que tiñan entre si unha posición social semellante e incluso
unha mesma ocupación ou oficio, o que non significa descoñecer que en moi-
tos casos houbese socios protectores ou patrocinadores que tutelasen a masa
de integrantes pertencentes ás clases traballadoras. Nos países de inmigra-
ción, en cambio, o mutualismo busca as súas adhesións en estratos sociais
máis amplos e diversificados, e por iso o que caracteriza a pertenza a estas
era a orixe nacional ou rexional.

Certo é que existían neste esquema excepcións; pois, nalgúns casos, aso-
ciacións que se denominaban obreiras, carecían deses trazos, se valorámo-la
súa composición heteroxénea. De forma inversa, é probable que nas de carác-
ter rexional a presencia de traballadores non manuais en xeral e de comer-
ciantes en particular fora aínda máis significativa.

A extrema variedade de estratos sociais e grupos involucrados na expe-
riencia asociativa nos países de inmigración reflicte en realidade a maior uni-
versalidade do fenómeno mutualista nos países de recepción. Como sinala-

2. Para o caso italiano ver: Marucco, D.: Mutualismo e sistema político: il caso italiano (1862
- 1904). F. Angeli Milán, 1981; para o español: Montero García, F.: Orígenes y Antecedentes
de la Previsión Social. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

Paxs. 009-028  3/6/04  09:09  Página 10



Dolores Guerra López

ESTUDIOS MIGRATORIOS 11

mos, migrantes procedentes de rexións con escasa ou nula tradición asocia-
tiva nas áreas de orixe integran agora en grandes números as novas entida-
des étnicas. O que todo iso suxire é unha correlación estreita entre emigran-
tes e asociacionismo que revela a funcionalidade do segundo para as
necesidades dos primeiros. 

Características das Sociedades de Socorros Mutuos en América
O mutualismo xorde en Hispanoamérica a comezos da segunda metade

do século XIX como unha forma de organización favorecida polo ciclo de
pandemias que afectaría de maneira nociva a unha serie de portos e cidades
dos principais países de inmigración ó longo do terceiro cuarto do século3.

Nun principio nace como unha forma de organización gremial, o seu
desenvolvemento foi favorecido pola mobilidade da forza de traballo urbana
entre a fábrica, a industria a domicilio e o labor eventual do xornaleiro sen
oficio, que xera o continuo aumento dos continxentes de emigrantes durante
a centuria decimonónica. E é nesta dinámica como transcende as súas fron-
teiras orixinais ata converterse, durante o período das translacións masivas,
na forma de organización de autoxestión dominante nas distintas colectivi-
dades nacionais de inmigrantes, e en xeral na masa obreira.

Entre as que se crean na década de 1850, período dunha incidencia impor-
tante no proceso asociacionista, atópanse a Sociedad Tipográfica de Auxilios
Mutuos de Santiago de Chile (1853), Sociedad Particular de Socorros Mutuos
de Guadalajara, México, (1853), Sociedad de Socorros Mutuos de Honrados
Artesanos y Jornaleros de Cuba (1857), Sociedad de Tipógrafos de Socorros
Mutuos de Río de Janeiro (1858) e Sociedad de Socorros Mutuos de la Parro-
quia de San Nicolás de Bari, Cuba (1858).

Deste modo, a historia do mutualismo étnico pode ser vista en gran parte
como resultado dos cambios naquel sentimento de seguridade, hai xa moitos
anos que Lucien suxería indaga-la súa evolución xa que estaba na base do
desenvolvemento da previsión social nos tempos modernos4. 

Ó analiza-los estatutos dalgunhas asociacións mutuas en Cuba, obsérvase
que pretendían subministrar protección ó membro en dous planos. Por unha
parte estaba a asistencia sanitaria ós socios que incluía a atención médica e
os medicamentos5. A ela agregábanse en ocasións cobertura financeira por
enfermidade ou invalidez temporal. A rede protectora brindada pola socie-
dade mutua articúlase pola súa vez coa ofrecida por outras asociacións coas

3. Epidemia de cólera en Cuba (1855), de febre amarela en Río de Xaneiro, (1856), Monte-
video, (1857), Bos Aires, (1871), Valparaíso (1873), Santiago de Chile, (1873), etc. Ver Sán-
chez Albornoz, N.: La población de América Latina, desde los tiempos precolombinos al año
2000. Madrid, 1977. 
4. Febvré, L.: “Pour l’histoire d’un sentiment: le besoin de sécurité”. En Febvré, L.: Pour une
histoire à part entière. París, SEVPEN, 1962, pp. 849-853.
5. Analizáronse os estatutos de La Sociedad de Maquinistas Españoles (1850), Sociedad de
Cajistas (1865), Asociación de Tabaqueros (1866), todas de Cuba.
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que existían convenios de reciprocidade ou tamén cos hospitais españois. O
tema da previsión ía en casos excepcionais máis alá do problema da saúde e
ofrecía un subsidio por desemprego, é dicir, unha especie de seguro de desem-
prego contra o cal sen embargo constaba a capacidade de errogación dese
recurso por parte das entidades.

O segundo nivel no cal se desenvolvían as prestacións, e que foi pouco
estudiado ata agora, son os servicios fúnebres que brindaban ós seus mem-
bros, o que contribuíu en moitos casos a explica-la súa subsistencia máis alá
de que esgotaran a súa función médico asistencial. A posesión dun panteón
social é un motivo poderoso para conservar asociados e en moitos casos sub-
siste hoxe como un elemento principal.

Estas sociedades con todo eran polifuncionais, pois executaban tamén acti-
vidades de carácter cultural e recreativo, como bailes, festas, reunións depor-
tivas entre outras, nas que o motivo de lecer se combina en moitos casos con
propósitos patrióticos, xa fora porque as reunións se realizaban en celebra-
ción de festividades nacionais españolas ou co fin de recadar fondos para
enviar á península en axuda a damnificados por catástrofes naturais ou en
auxilio da política exterior do goberno.

En canto ámbitos de sociabilidade cultural, as asociacións ocupáronse de
difundi-los sentimentos patrióticos entre os emigrados e iso é visible entre as
que recrutaban os seus membros sobre a base nacional pero tamén de forma
máis evidente aínda entre aquelas rexionais, nas cales novas formas de nacio-
nalismo atoparon unha canle de expresión aínda antes que na terra de orixe.

O fenómeno do rexionalismo constitúe a nota característica da segunda e
sobre todo da terceira fase do movemento mutualista. Inicialmente, polo
menos ata os primeiros anos do século XX, as entidades amplas que aspira-
ban a congrega-lo importante conxunto dos emigrantes da península foron
máis importantes en América que o coetáneo asociacionismo de base rexio-
nal –agás no caso cubano– e todo iso na realidade reflicte que calquera que
fose o peso da identidade no conxunto, eles preferían optar por incorporarse
como membros dunha asociación de base nacional, por motivos non necesa-
riamente patrióticos senón motivado pola percepción instrumental que dos
ditos centros tiñan a maioría dos seus compoñentes. Non buscaban nelas
redimi-la patria de orixe, senón conseguir unha boa cobertura asistencial. Sen
embargo, por razóns que deben precisarse, no período de entre guerras asís-
tese a un crecemento das entidades rexionais, pero xa na etapa da posguerra
estas asociacións foron a característica case excluínte das novas institucións
que se crean. Nelas as dimensións culturais ou recreativas suplantaron os
obxectivos mutualistas.

As razóns asistenciais ou as recreativas non eran as únicas que atraían ós
españois emigrados ás sociedades mutuas. Un móbil era tamén, sobre todo
para os sectores medios con éxito dos migrantes, o institucional. Crear aso-
ciacións e dirixilas era unha fonte de prestixio desde a cal esperaban obter
un espacio de lexitimidade ante as autoridades diplomáticas españolas, non
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só pola posibilidade de ocupar cargos directivos sociais, senón tamén a posi-
bilidade efectiva que podía prove-la aspiración a representar politicamente á
comunidade emigrada ante aquelas, e isto explica por que existiu tanto inte-
rese en fundar asociacións por parte dalgúns deles. Este interese era xa entón
e seríao tamén con posterioridade, principalmente dos sectores medios onde
o predominio de comerciantes, empresarios e profesionais foi significativo.
Menos relevante é a presencia de profesionais liberais ou intelectuais, e a de
traballadores manuais é insignificante.

En realidade nas dúas primeiras décadas do século XIX, período de maior
significación do fluxo migratorio español no continente americano, o que se
observa é a unha elite que é ante todo económica, ben consolidada e articu-
lada que aparecía desempeñando funcións simultaneamente en distintas enti-
dades económicas, patrióticas e mutuas.

Deste modo, as asociacións revelaban un dobre perfil de atracción: para
a masa societaria, a oferta nas prestacións sanitarias primeiro, mortuorias en
segundo lugar; para a elite social das comunidades emigrante, política de pres-
tixio. Esta dobre vía coloca as sociedades mutuais nun horizonte de desen-
volvemento que tiña tres dimensións que a condicionaban fortemente. En pri-
meiro lugar, o nivel e a continuidade do fluxo migratorio que permitía
abastecelas de novos membros e, sobre, todo impedir, coa incorporación de
mozos, o avellentamento medio do patrón societario, cos conseguintes incon-
venientes que sobre a ecuación financeira destas ese fenómeno podía produ-
cir e de feito produciu. En segundo lugar, a competencia que desde o estado
emerxía no sector das prestacións de saúde e, en xeral, no asistencialismo a
medida que aquel creaba institucións que podían ofrecer servicios mellores
ou sen custo. En realidade, é difícil considerar tipoloxicamente semellantes
a entidades tan disímiles por dimensións, cantidade de socios e capital social.
Aínda máis débiles, as que se fundan fóra das capitais desempeñaron un papel
máis central na vida cotiá e iso permitíalles soportar mellor, a pesar da súa
debilidade aparente, a crise que comeza a facerse visible na segunda metade
do século. En boa medida, a capacidade de reciclarse cara a novas activida-
des en que o mutualismo orixinario ocupaba un rol crecentemente secunda-
rio e a falta de alternativas institucionais posibilitaron que as entidades das
pequenas e medianas cidades puideran sosterse mellor ó incorpora-los des-
cendentes dos inmigrantes españois.

O mutualismo dentro do movemento obreiro cubano
Ó examina-lo nacemento do movemento obreiro cubano cómpre ter en

conta diversos factores que non existían na etapa inicial do xurdimento do
proletariado europeo.

En primeiro lugar, Cuba era ata finais do século XIX unha colonia de
España cun sistema de producción esencialmente escravista, polo que exis-
tían grupos étnicos de procedencia europea, africana e asiática con marcadas
diferencias idiomáticas, culturais, nos costumes e tradicións, que eran con-
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formados pola súa vez polos seus descendentes nacidos na illa. Todos estes
factores conducen a unha profunda estratificación social; de maneira que xor-
den condicións diferentes no proceso asociacionista que non poden igualarse
ós que rexistra a historia en Europa.

No período anterior á guerra dos Dez Anos (1868-1898) intensifícase a
orientación de Cuba ós mercados norteamericanos que se orixina non só pola
producción e a industria azucreira, senón tamén polo cultivo e o sector manu-
factureiro do tabaco, así como polo lento e continuo desenvolvemento da eco-
nomía gandeira; mentres que a producción de café, cacao e algodón sufrían
unha contracción. As principais ramas da industria eran entón a azucreira, a
tabaqueira, a elaboración de productos pecuarios e a explotación das minas
de cobre.

A Revolución Industrial desenvolveuse no sector azucreiro entre 1850 ata
e 1878, transformando a economía e a sociedade cubana. A clase obreira
industrial representaba, segundo o censo de 1899, o 14% das persoas con ocu-
pación. Convén sinalar que do total dos obreiros industriais o 40% corres-
pondeu ós tabaqueiros dun total de 24.169 que traballaban na Habana.

Segundo testemuña o censo dos oficios dos demais ramos da industria,
estes estaban representados polos oficios artesanais como os panadeiros, con
5.444; carpinteiros, con 14.204; albaneis, con 6.557; xastres, con 3.481; zapa-
teiros, con 6.320, entre outros6.

En canto á composición étnica da industria urbana cubana, o historiador
Julio Le Riverend indica o seguinte:

... a fines del siglo XIX el 40% de los trabajadores de dicha industria correspondió a
“blancos nativos”, el 20% a “ blancos inmigrantes” y el restante 40% a “ negros”. Según
cálculos estimados hechos por los alrededores de fines del siglo XIX, el número de los
integrantes del proletariado agrícola ascendía a 300 000 aproximadamente. Una parte
considerable de esta cifra estaba representada por ex – esclavos7.

As formas embrionarias de organización do proletariado cubano foron as
diversas agrupacións por obradoiros, con frecuencia de carácter patriarcal, fra-
ternidades e sociedades de socorros mutuos, baixo o control dos fabricantes.

O carácter mutualista destas organizacións na illa caribeña, igual que nou-
tros países de América, responde ás aspiracións dos traballadores de atopar.
Mediante as súas propias forzas, solucións ós problemas socioeconómicos que
lles afectan, mediante as caixas de aforro, os socorros mutuos e as coopera-
tivas tratan de protexe-las súas familias en maior ou menor grao do desem-
prego, a invalidez e a morte, o que coadxuva a que este modelo asociativo se
propague de forma crecente ás diferentes cidades e localidades do país.

6. Ver Táboas XXII e XXVI, realizadas polo Departamento de la Guerra, Oficina del director
del censo de Cuba, 1899. En: Censos de población y vivienda de Cuba. Comité Estatal de Esta-
dística, 1988, Tomo 1, Vol. 1, p. 291. 
7. Le Riverend, J.: Historia Económica de Cuba. A Habana, Instituto Cubano del Libro, 1971,
p. 93.
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Se en vez de operar illadamente coas cifras anteriores se poñen en relación
entre si podemos apreciar que a partir da década de 1870 prodúcese un ascenso
gradual no proceso constitutivo que ten a súa máxima expresión no período
1891-1900 con 225. Neste mesmo sentido a información dispoñible acerca das
sociedades por sectores ocupacionais verifícanos que no período seleccionado
priviléxianse as obreiras con 236, as de oficios con 41, e nunha escala menor
as profesionais con 2 para manter un signo estable de 1 para as restantes.

Para a creación dunha sociedade de socorros mutuos era requisito indis-
pensable dispor dun permiso e a aprobación do regulamento pola autoridade
colonial e na xeneralidade dos casos os nomes adoptábanse baixo a advoca-
ción dun santo católico ou segundo as aspiracións dos seus afiliados como a
Unión Fraternal, La Igualdad, La Concordia, entre outras.

En 1883, o Consello de Administración era consultado sobre a aplicación
do Real decreto do 16 de agosto de 1878 que regula a fundación destas ins-
titucións8 e en 1884 o gobernador civil alarmábase polo crecente número de
asociacións que se estableceran baixo a denominación de sociedades de soco-
rros mutuos. Desde que nese mesmo ano os fabricantes de tabaco se inte-
graron na Unión9, os obreiros tabaqueiros decidiron crear novas organiza-
cións, e tamén se produciu a folga dos tipógrafos10.

4 9
Década 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 Total

E F I A As. N B
1848-1850 2 1 1 4
1851-1860 4 1 5
1861-1870 10 1 3 1 15
1871-1880 26 1 5 4 2 1 8 1 1 2 1 52
1881-1890 21 4 9 12 1 6 5 17 2 4 9 1 91
1891-1900 175 2 41 1 1 1 1 1 1 1 225
TOTAL 236 9 57 20 4 1 7 6 27 4 1 1 3 4 10 1 1 392

SIGLAS: 1 obreiras, 2 profesionais, 3 oficios, 4 étnicas, (E españolas, F francesas, I ita-
lianas, A africanas, AS. Asiáticas), 5 negros, 6 locais, 7 relixiosas, 8 brancas, 9 femininas, (N
negras, B brancas), 10 exército, 11 pescadores, 12 atención á nenez.

Fonte: Archivo Nacional de Cuba (ANC). Fondos: Gobierno General, Gobierno Superior
Civil, Consejo de Administración, Registro de Asociaciones, Misceláneas de Expedientes e
Donativos e Remisiones. Biblioteca Nacional “José Martí” (BNJM), Colección Cubana.
Fondo: Asociaciones. Instituto de Literatura y Lingüística (ILL), Fondo: Publicaciones Perió-
dicas. Biblioteca “Rubén Martínez Villena” (UH). Fondo: Raros. Museo de la Ciudad de la
Habana, Fondo: Ayuntamiento de la Habana. Elaboración propia.

TÁBOA N.º 1
SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS CUBANAS. SÉCULO XIX

8. Atado 82, N.º 7.761. Fondo Consejo de Administración. Archivo Nacional de Cuba (ANC).
9. A situación agravouse ó iniciarse en 1887 un proceso de concentración desta industria coa
fusión das fábricas El Aguila de Oro e Henry Clay nunha sociedade anónima que posterior-
mente adquiriu outras tres. Estes cambios redundaron negativamente nas condicións de tra-
ballo dos tabaqueiros que no verán de 1888 foron á folga en demanda de mellores salarios.
10. Atado 99, N.º 4 557. Fondo Gobierno General. ANC.
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Resulta evidente que o movemento folguista incrementouse nos anos com-
prendidos entre 1879–1893. Tense coñecemento de 82 folgas acontecidas
neste período; a maior parte destas concentráronse nos anos de 1880 a 1891,
nos cales se produciu o 63,4% dos movementos coñecidos. Estas manifesta-
cións corresponderon na súa maior parte ó sector tabaqueiro, que era o máis
organizado11.

Co inicio da guerra de 1895 as condicións para a revitalización do move-
mento obreiro reducíronse ó mínimo. Por unha parte, a represión antiobreira,
resultado das detencións por atentados dinamiteiros e folgas, incrementouse;
por outra, a forte presencia de inmigrantes españois; a afluencia que se pro-
duciu nas filas do proletariado pola incorporación destes á guerra, así como
a emigración ós Estados Unidos, determinaron que estas sociedades foran per-
dendo gradualmente a súa combatividade. 

O asociacionismo español en Cuba
As primeiras organizacións hispánicas de socorros mutuos constituíronse

en Cuba na década de 1850, no seo dos organismos corporativos da colonia
e cos trazos característicos destes.

Sería difícil negar que a emerxencia dunha identidade obreira entre os
españois forma parte das transformacións da sociedade cubana durante o
século XIX. Bastante máis traballo, en cambio, custa debuxa-lo seu perfil. O
mero plano dos hábitos profesionais o configuran por certo as formas de tra-
ballo productivo, en maior ou menor grao, segundo as zonas e actividades.

Trátase das primeiras sociedades especificamente mutuas sobre unha base
profesional que poñen en marcha servicios non asegurados ata entón polas
institucións oficiais ou privadas que se converten moi pronto nunha necesi-
dade vital.

A gran maioría das sociedades de socorros mutuos censadas en tres fon-
dos do Archivo Nacional de Cuba, entre eles o Gobierno General, Gobierno
Superior Civil e Registro de Asociaciones, fúndanse na década dos oitenta
do século pasado.

O establecemento dunha cronoloxía menos sumaria requiriría un inven-
tario máis completo do que posuímos e datos máis concretos sobre a súa dura-
ció. Sexa como for o período entre 1860 - 1898 parece o máis favorable e
fecundo para a inauguración deste tipo de sociedades. 

A permanencia de moitas asociacións creadas na súa maioría por inmi-
grantes españois foi a nota distintiva da vida institucional e da sociabilidade
en Cuba no século XIX. 

11. Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba:
Historia del Movimiento Obrero Cubano. A Habana, Editora Política, 1985, T. 1, pp. 88-91.
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En calquera caso, os datos anteriores confirman que, entre os inmigran-
tes de procedencia europea e fala castelá establecidos na illa, a forza cohe-
siva do mutualismo representouse cunha maioría de 13 polos lazos de pro-
cedencia rexional, os cales tiveron o mérito de estimula-la solidariedade entre
os seus membros, nos lugares de asentamento. Nun segundo nivel, os oficios
representáronse cunha cifra de 8 centros para un total de 21 asociacións
mutualistas nos fondos documentais seleccionados para o estudio. A carac-
terística predominante para este colectivo é que as súas formas de asocia-

Nome Lugar Sector Data
Sociedad de Maquinistas Españoles A Habana Oficio 1850
Recreo de Artesanos A Habana Oficio 1865
Sociedad de Socorros Mutuos de los

A Habana Oficio 1865
Cajistas de la Habana

Sociedad de Socorros Mutuos La Española A Habana Oficio 1866
Sociedad de Socorros Mutuos Naturales de Galicia Cienfuegos Rexional 1876
Sociedad de Socorros Mutuos de ambas Castillas,

A Habana Rexional 1878
León y Extremadura
Sociedad de Socorros Mutuos

Cienfuegos Rexional 1879
La Virgen de Monserrat
Sociedad de Socorros Mutuos Naturales de Galicia A Habana Rexional 1879
Sociedad de Socorros Mutuos Naturales de

A Habana Rexional 1881
Andalucía y sus descendientes
Sociedad de Socorros Mutuos Vasco Navarra Matanzas Rexional 1884
Sociedad de Socorros Mutuos Santiago

Oficio 1884
Centro Benéfico de Dependientes del Comercio de Cuba
Sociedad de Socorros Mutuos Sociedad Catalana

Camajuaní Rexional 1884
de Beneficencia
Sociedad de Socorros Mutuos La Unión Ibérica A Habana Oficio 1885
Sociedad de Socorros Mutuos La Asturiana Camajuaní Rexional 1885
Sociedad de Socorros Mutuos de Beneficencia

A Habana Rexional 1885
Castellana
Sociedad de Socorros Mutuos Centro de Asturianos A Habana Rexional 1886
Sociedad de Socorros Mutuos Los Euskaros Cárdenas Rexional 1886
Sociedad Mutual Instrucción y

Matanzas Oficio 1886
Recreo Dependientes del Comercio
Sociedad MutualAsturiana de Beneficencia Colón Rexional 1886
Sociedad San Manuel A Habana Oficio 1889
Asociación de Sociedades Mutuales Las Canarias Cárdenas Rexional 1898

Fonte: Archivo Nacional de Cuba. ANC. Fondos. Gobierno Superior Civil, Gobierno
General e Registro de Asociaciones

Nota: Inclúense 3 sociedades que teñen entre os seus obxectivos tamén a beneficencia,
pero desde o punto de vista operacional primou o concepto mutualista na asistencia ós seus
asociados.

Táboa N.º 2
Sociedades de Socorros Mutuos Hispánicas en Cuba. Século XIX
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cionismo se dividen en dúas: a nacionalidade e, en menor escala, a ocupa-
ción, cunha maior incidencia no período 1881-1898 con 9 e un comporta-
mento extremo de 8 entre 1850-1870 e a etapa de 1881-1898. Isto derívase
das características que tivo a inmigración hispánica en Cuba, pois desde o
mesmo instante que se produce o asentamento os españois establecían lazos
de veciñanza entre coetáneos sobre todo a nivel comarcal ou local co propó-
sito de auxiliarse mutuamente no lugar de admisión e lonxe da patria de orixe.
E é nesta dinámica como transcende as súas fronteiras orixinais ata conver-
terse, durante o período de emigración masiva, na forma de organización de
autoxestión dominante das distintas colectividades de inmigrantes hispanos,
e en particular entre a masa obreira.

Nalgúns casos os saldos mantéñense cun signo positivo por período como
se aprecia nos datos seguintes.

As cifras desagregadas permítennos valorar que a maior concentración de
sociedades prodúcese nas zonas occidental e central, cun número de 10 na
provincia da Habana, 3 en Cienfuegos e o resto das localidades mantense esta-
ble con 2, só en Colón e en Santiago de Cuba se presenta 1, que para o caso
desta última é a única que se recolle para a rexión oriental do país. Neste
mesmo sentido, debemos face-la análise por períodos, pois a década dos
oitenta presenta a maior concentración de intensidade variable con 13 sobre
todo no longo arco de tempo comprendido entre 1881-1898, presentándose
como unha nota distintiva da vida institucional e urbana de Cuba.

Parece lóxico que os obxectivos iniciais dos inmigrantes para agruparse
e crear estas organizacións non deberon ser outros que favorece-las relacións
persoais entre individuos dun mesmo grupo étnico. Sen embargo, existe a ten-
dencia ó agrupamento con máis temperás manifestacións cando se desen-
volven nos países receptores co comercio e outros servicios que xeralmente
se desenvolven nas cidades e en lugares de gran aglomeración humana. Son,
pois, os que se asentan nos centros urbanos os que manifestan maior tendencia

Santiago
Períodos Hab. Mat. Card. Cama. Colón Cienf. de Total

Cuba

1850 -1870 4 4

1871-1880 2 2 4

1881-1898 4 2 2 2 1 1 1 13

Total 10 2 2 2 1 3 1 21

Fonte: Archivo Nacional de Cuba. ANC. Fondos. Registro Gobierno General, Gobierno Superior Civil,
Registro de Asociaciones. Elaboración propia.

Táboa N.º 3
Sociedades de Socorros Mutuos por décadas e lugares de fundación
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ó asociacionismo. Isto ten a súa lóxica, por ser nas cidades onde se localizan
en maior medida os establecementos e demais lugares de relación social, que
son algunhas das características formais desta inclinación ó agrupamento.

A primeira sociedade de socorros mutuos que constitúen emigrantes espa-
ñois en Cuba foi a Sociedad de Maquinistas Españoles en 1850, a cal se crea
“con el triple objecto de auxiliar reciprocamente a los socios proporcionán-
dose trabajo, establecer una fundición y preparar nuevos mecánicos dando
clases al efecto a los aspirantes que se presentasen”12.

A preocupación por preserva-la asociación implica regras estrictas, así
como unha constante dimensión moralizante e apolítica. Tódalas sociedades
de socorros mutuos inclúen un artigo onde se ameaza de expulsión a calquera
que discuta sobre política ou relixión nas asembleas xerais.

Esta rede asociativa ocupa un espacio con características moi propias pois
nela aprenderon a prestárense apoio recíproco e, dese modo, xerouse un sen-
timento de solidariedade ó que contribuíron tamén en menor escala as man-
comunidades de recreo instituídas entre os artesáns.

A primeira dese tipo que quebrou cos principios de orixe medieval foi a
dos caixistas (1865), que estendeu a súa esfera de acción a toda a illa.

Tamén debemos valorar que os inmigrantes hispanos segundo a actividade
que desenvolveron ou o lugar de asentamento tamén se integraban ás funda-
das polos cubanos.

Con este mesmo carácter fúndase a Asociación de Tabaqueros en 1866, a
que marcou como obxectivos a necesidade de establecer cooperativas de pro-
ductores e velar pola educación cultural. Os iniciadores deste centro decidi-
ron amplia-lo seu proxecto ó crea-la Sociedad Cooperativa de Artesanos de
La Habana, co obxectivo de abarcar tódolos ramos.

De forma ascendente, foise desenvolvendo nos españois residentes en
Cuba un sentimento de asociación sobre todo entre os obreiros e, como afirma
o xornal La Aurora nun dos seus números:

Las asociacións entre los obreros que forman parte del bienestar de otras naciones,
principian a tener cabida entre nosotros, véase la que han formado los cajistas de La
Habana, la que con el título “Recreo de Artesanos” hace más de dos años que se ha ins-
talado en Guanabacoa, cuya asociación lleva por lema el de ilustrar y morigerar las cos-
tumbres, la que con el nombre de “La Española” ha sido aprobada recientemente por el
Gobierno Superior13.

12. N.º de orde 41442, atado N.º 1.115. Ano 1852. Gobierno Superior Civil. Archivo Nacio-
nal de Cuba.
13. La Aurora. Ano II, Nº. 13, 21-X-1866, p. 2. Na edición destas ideas desempeñou un papel
importante esta primeira publicación obreira de Cuba que se creou en 1865. O seu director e
fundador, Saturnino Martínez, traballador inmigrante de orixe asturiana, converteu este órgano
de prensa en tribuna para propaga-la necesidade de formar institucións de principios de clase,
as ideas do cooperativismo, e de proporcionar instrucción á clase proletaria. Foi propulsora
tamén da constitución de varios centros e corporacións.
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Sen embargo, a Guerra dos Dez Anos (1968-1878) representou para o inci-
piente movemento obreiro unha liña divisoria, pois durante o conflicto foi case
destruído e o seu desenvolvemento foi propiciado non só pola fin da contenda
senón tamén polo auxe económico que requiría de novas masas que impul-
saran a producción noutros sectores da industria urbana.

Practicamente en tódalas cidades e ramos da industria formáronse gremios
e xurdiron centros culturais e publicacións. O funcionamento destas alianzas
baseouse no principio de auxiliarse reciprocamente, non obstante, as intensas
folgas que se desenvolveron entre 1883 e 1887 testemuñan que constituían, en
forma crecente, os marcos adecuados para a loita polas reivindicacións obrei-
ras, a diferencia das funcións que viñan desempeñando o sistema de socorros
mutuos, o cal foi minguando a súa importancia e o prestixio que alcanzou en
épocas anteriores, ó requirirse novas esixencias por parte dos afiliados.

Era na cidade da Habana onde, ó finaliza-la guerra de 1895, existía o maior
número de traballadores españois, na súa maioría empregados nas fábricas
de tabacos e cigarros, polo que as novas organizacións obreiras, constituídas
despois de 1878, volveron ser polas súas funcións os gremios que se forma-
ron na industria manufactureira do tabaco.

Isto tiña a súa explicación no feito de que os industriais tabaqueiros dis-
puñan de grandes existencias de ramas no seus almacéns e, ademais, porque
na principal zona productora, é dicir, nas provincias de Pinar del Río e A
Habana, as veigas máis importantes eran da súa propiedade, case todos coro-
neis ou altos xefes dos batallóns de voluntarios, por esta circunstancia logra-
ron gozar dunha máis eficaz protección gobernativa nas súas propiedades.

Certamente, os únicos gremios que sobreviviron ó período de persecucións
iniciadas polas autoridades españolas durante o último conflicto indepen-
dentista foron tres, pertencentes todos á industria tabaqueira e radicados na
capital da illa.

Eran estas a Sociedad de Escogedores de Tabaco, Sociedad de Fileteado-
res e Unión de Rezagadores. É posible que existira algún pequeno grupo de
tabaqueiros agremiados a título de corporación de axuda recíproca e que igual
podía acontecer cos tipógrafos e cos portuarios.

Pero se as institucións coloniais non interviñeron na actuación destas foi
porque os seus membros eran na súa maioría españois nativos, pois estable-
cérase non permitirlle-la entrada ós “fillos do país”.

Todos estes centros de artesáns presentan un tipo intermedio entre as anti-
gas sociedades parroquiais de asistencia recíproca e as cooperativas de tipo
inglés, aproximándose ás de axuda mutua, das que constitúen o antecedente.

Isto evidénciase sobre todo nas agrupacións do tipo de “La Española”, que
se destinan a brindar asistencia médica e unha quinta de saúde ós seus aso-
ciados. Outro tanto acontece coas entidades que foron fundadas polos natu-
rais de diferentes zonas españolas, antecedentes dos centros rexionais14.

14. Os canarios tamén proxectaron unha asociación de socorros mutuos, en La Aurora, 3-6-
1866, p. 2.
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En canto ós socorros mutuos, o aspecto máis orixinal desta rede é a ausen-
cia de continuidade entre as formas máis directamente ideolóxicas en activi-
dades de educación, de socorros e máis precisamente o mutuo. O conxunto
suxire que despois da presencia norteamericana na illa caribeña constitúese
unha maneira de compensa-la perda da influencia ideolóxica no mundo
obreiro, ben porque as sociedades gremiais nas que influíran tomaron outro
rumbo, ou ben porque decaeron moito a súa actividade. Das distintas formas
que se evocaron o socorro mutuo volve se-lo máis difundido, porque cum-
pre unha función social máis clara.

Por outra parte, unha maneira de ser e de pensar implícita transmítese a
través dos modestos estatutos e regras destas sociedades, cando menos nas de
proxección popular. E puideron ter máis permanencia, en canto que anarquistas
e socialistas manteñen ata finais de século unha actitude de estricta condena
de calquera intento de asociación que non teña como obxectivo mínimo a acti-
vidade de resistencia. Polo tanto, no que se refire á cultura obreira, nos prin-
cipios de funcionamento e de acción aparentemente banais do socorro mutuo
pódese rastrexar un estado relativamente homoxéneo das representacións men-
tais, o que suxire que alí pode atoparse un sinal de identidade non despreza-
ble. Nesa perspectiva, a integración por parte dos socialistas de principios de
século do socorro ás súas prácticas de resistencia ou a progresiva neutralidade
dos anarquistas verbo disto constitúe un primeiro exemplo da eventual rela-
ción entre formas de sociabilidade e posturas políticas.

Do mesmo xeito, a primeira metade do século XX contempla pola súa vez
a amplificación do movemento das folgas ou o desenvolvemento do número
das estructuras sindicais, así como unha extensión xeográfica das sociedades
de socorros mutuos. O resultado xeral non chega a ser unha presencia siste-
maticamente densa, nin tampouco uniforme, desta actividade en tódalas zonas
do país. O que si queda claro é que, con signos de tendencia oscilante, este
modelo asociativo non é rexeitado pola práctica obreira do século XX.

Paxs. 009-028  3/6/04  09:09  Página 21



O asociacionismo español…

22 ESTUDIOS MIGRATORIOS

BIBLIOGRAFÍA

Documentación inédita

Archivo Nacional (ANC), A Habana, Cuba.

Fondos:

Consejo de la Administración.

Gobierno General.

Gobierno Superior Civil.

Registro de Asociaciones.

Miscelánea de Expedientes

Donativos y Remisiones.

Biblioteca Nacional “ José Martí” (BNJM), A Habana, Cuba.

Colección Cubana 

Fondos:

Asociacións.

Publicacións periódicas.

Instituto de Literatura y Lingüística (ILL), A Habana, Cuba.

Fondos:

Asociaciones.

Publicaciones Periódicas.

Biblioteca Rubén Martínez Villena. Universidad de La Habana, Cuba.

Fondo:

Raros

Museo de la Ciudad de La Habana, Cuba.

Fondo:

Asociaciones Españolas.

Ayuntamiento de La Habana.

Paxs. 009-028  3/6/04  09:09  Página 22



Dolores Guerra López

ESTUDIOS MIGRATORIOS 23

Libros, artigos e folletos

BARRANCO, D.: “Una omisión de la historiografía argentina hasta la década
de 1980, la cultura y la educación de las clases trabajadoras”. Historia del
Movimiento Obrero. Quito (Ecuador), Editorial Nacional, 1992. (Colec-
ción Nuestra Patria es América; 5).

BILSKY, E. J.: “Campo político y representaciones sociales: Estudio sobre
el sindicalismo revolucionario en Argentina (1904-1910 )”. Historia del
Movimiento Obrero. Quito (Ecuador), Editorial Nacional, 1992. (Colec-
ción Nuestra Patria es América; 5).

CABRERA GARCÍA, O.: El movimiento obrero cubano en 1920. A Habana,
Instituto Cubano del Libro, 1970.

CABRERA, O.: “Identidad nacional y clase obrera en el Caribe español. His-
toria del movimiento obrero”. Historia del Movimiento Obrero. Quito
(Ecuador), Editorial Nacional, 1992. (Colección Nuestra Patria es Amé-
rica; 5).

CABRERA, O.: Los españoles en el movimiento obrero cubano. Nuestra
Común Historia. Poblamiento y Nacionalidad. A Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 1993.

CANTÓN NAVARRO, J.: Como el Marxismo - Leninismo cambió la fiso-
nomía del movimiento obrero cubano. A Habana, Inf. CC-PCC, 1976.

CARNEVALE, M. C.: “El movimiento obrero chileno entre las dos guerras
mundiales”. Historia del Movimiento Obrero. Quito (Ecuador), Editorial
Nacional, 1992. (Colección Nuestra Patria es América; 5).

CASANOVAS CODINA, J.: El movimiento obrero y la política colonial espa-
ñola en la Cuba de finales del siglo XIX. Barcelona, Universitat Pomjen
Falia, 1994.

CENSOS de población y vivienda de Cuba. A Habana, Comité Estatal de Esta-
dística, 1988.

FEBVRÉ, L.: “Pour l’histoire d’un sentiment: le besoin de sécurité”. En
FEBVRÉ, L.: Pour une histoire à part entière. París, SEVPEN, 1962.

GARCÍA GALLÓ, A.: El origen y evolución del derecho. Madrid, 1967. 
GROBART, F.: El movimiento obrero cubano de 1925 – 1933. A Habana, Edi-

torial Pueblo y Educación, 1972.
GUERRA, S. e PRIETO, A.: Cronología del movimiento obrero y de las luchas

por la revolución socialista en América Latina (1850-1916). A Habana,
Casa de las Américas, 1979. (Colección Nuestros Países. Serie Resumen).

HIDALGO, A.: Orígenes del movimiento obrero y del pensamiento socialista
en Cuba. A Habana, Editorial Arte y Literatura, 1976.

INSTITUTO de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución
Socialista de Cuba: El movimiento obrero cubano. Documentos y Artícu-
los. Tomos I e II. A Habana. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto
Cubano del Libro, 1975.

Paxs. 009-028  3/6/04  09:09  Página 23



O asociacionismo español…

24 ESTUDIOS MIGRATORIOS

INSTITUTO de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución
Socialista de Cuba: Historia del movimiento obrero cubano. Tomos I e II.
A Habana, Editora Política, 1985.

ISRAEL, C. e WERRPICH, W.: “Crisis, partidos y sindicatos de la Lima de
los treinta según testimonios obreros”. Historia del Movimiento Obrero.
Quito (Ecuador), Editorial Nacional, 1992. (Colección Nuestra Patria es
América; 5).

LARA DE CARDOSO, A. M. e PEREIRA DE ARAÚJO, S. M.: “La lucha
unida en el movimiento obrero, prensa, asociaciones y huelgas. 1883-
1936)”. Historia del Movimiento Obrero. Quito (Ecuador), Editorial
Nacional, 1992. (Colección Nuestra Patria es América; 5).

LE RIVEREND, J.: Historia Económica de Cuba. A Habana, Instituto
Cubano del Libro, 1971.

MARTÍ, J.: Los tabaqueros y la Revolución de 1895. A Habana, Talleres
Tipográficos de Editorial Len, 1946.

MARUCCO, D.: Mutualismo e sistema político: il caso italiano (1862-1904).
Milán, F. Angeli 1981.

MONTERO GARCÍA, F. Orígenes y antecedentes de la previsión social.
Madrid, Ministerio de Traballo y Seguridad Social, 1988.

MORALES, L.: Enrique Varona, el líder de las mil huelgas. A Habana, Edi-
torial Letras Cubanas, 1989.

OKUNIEVA, M.: La clase obrera en la revolución cubana. A Habana, Edi-
torial de Ciencias Sociales, 1988.

PICHARDO, H.: Documentos para la Historia de Cuba. A Habana, Edito-
rial de Ciencias Sociales, 2ª edición, 1973.

PORTUONDO, J.: La Aurora y los comienzos de la prensa y de la organi-
zación obrera en Cuba. A Habana, Imprenta Nacional, 1965.

RIVERO LEAL, F. e WOLDEUBERG, J.: La clase obrera en la historia de
México, México, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Edi-
torial Siglo XXI, 1980.

RIVERO MUÑIZ, J.: El movimiento obrero durante la primera intervención
(1899-1902). Apuntes para la historia del proletariado en Cuba. Santa
Clara, Universidad Central de Las Villas, 1961.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: La población de América Latina, desde los
tiempos precolombinos al año 2000. Madrid, Alianza Editorial, 1977.

SECADES, M.: El calvario de los obreros: Proceso de la Huelga, Habana,
Imprenta La Epoca, 1909.

SERRA GARCÍA, M.: La Aurora y el Productor. A Habana, Editora Polí-
tica, 1978.

SOLER MARTÍNEZ, RAFAEL R.: Los españoles en el movimiento obrero
oriental. A Habana, Publicigraf, 1994.

TELLERÍA TOCA, E.: Congresos obreros en Cuba. A Habana, Editorial Arte
y Literatura, 1973.

Paxs. 009-028  3/6/04  09:09  Página 24



Dolores Guerra López

ESTUDIOS MIGRATORIOS 25

INSTITUTO de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución
Socialista de Cuba: Historia del movimiento obrero cubano. Tomos I e II.
A Habana, Editora Política, 1985.

ISRAEL, C. e WERRPICH, W.: “Crisis, partidos y sindicatos de la Lima de
los treinta según testimonios obreros”. Historia del Movimiento Obrero.
Quito (Ecuador), Editorial Nacional, 1992. (Colección Nuestra Patria es
América; 5).

LARA DE CARDOSO, A. M. e PEREIRA DE ARAÚJO, S. M.: “La lucha
unida en el movimiento obrero, prensa, asociaciones y huelgas. 1883-
1936)”. Historia del Movimiento Obrero. Quito (Ecuador), Editorial
Nacional, 1992. (Colección Nuestra Patria es América; 5).

LE RIVEREND, J.: Historia Económica de Cuba. A Habana, Instituto
Cubano del Libro, 1971.

MARTÍ, J.: Los tabaqueros y la Revolución de 1895. A Habana, Talleres Tipo-
gráficos de Editorial Len, 1946.

MARUCCO, D.: Mutualismo e sistema político: il caso italiano (1862-1904).
Milán, F. Angeli 1981.

MONTERO GARCÍA, F. Origenes y antecedentes de la previsión social.
Madrid, Ministerio de Traballo y Seguridad Social, 1988.

MORALES, L.: Enrique Varona, el líder de las mil huelgas. A Habana, Edi-
torial Letras Cubanas, 1989.

OKUNIEVA, M.: La clase obrera en la revolución cubana. A Habana, Edi-
torial de Ciencias Sociales, 1988.

PICHARDO, H.: Documentos para la Historia de Cuba. A Habana, Edito-
rial de Ciencias Sociales, 2ª edición, 1973.

PORTUONDO, J.: La Aurora y los comienzos de la prensa y de la organi-
zación obrera en Cuba. A Habana, Imprenta Nacional, 1965.

RIVERO LEAL, F. e WOLDEUBERG, J.: La clase obrera en la historia de
México, México, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Edi-
torial Siglo XXI, 1980.

RIVERO MUÑIZ, J.: El movimiento obrero durante la primera intervención
(1899-1902). Apuntes para la hisotira del proletariado en Cuba. Santa
Clara, Universidad Central de las Villas, 1961.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: La población de América Latina, desde los
tiempos precolombinos al año 2000. Madrid, Alianza Editorial, 1977.

SECADES, M.: El calvario de los obreros Proceso de la Huelga, Habana,
Imprenta La Epoca, 1909.

SERRA GARCÍA, M.: La Aurora y el Productor. A Habana, Editora Polí-
tica, 1978.

SOLER MARTÍNEZ, RAFAEL R.: Los españoles en el movimiento obrero
oriental. A Habana, Publicigraf, 1994.

TELLERÍA TOCA, E.: Congresos obreros en Cuba. A Habana, Editorial Arte
y Literatura, 1973.

Paxs. 009-028  3/6/04  09:09  Página 25



O asociacionismo español…

26 ESTUDIOS MIGRATORIOS

TORO GONZÁLEZ, C.: Algunos aspectos económicos, sociales y políticos
del movimiento obrero cubano (1933-1959). A Habana, Editorial Arte y
Literatura, 1974.

TORO GONZÁLEZ, C.: El movimiento obrero cubano en 1914. A Habana,
Instituto Cubano del Libro, 1969

ZORINA, A.: El movimiento obrero en Cuba de 1850 a 1925. Moscú, Edi-
torial ¨Ciencia¨, 1975.

Publicacións periódicas
L´ Almogávar 1887-1888.
Asturia Pintoresca 1889-1890.
La Aurora 1866.
Las Canarias 1888, 1896, 1897, 1898.
La Colonia Canaria 1891.
El Correo de Asturias 1892-1896.
Eco de Canarias 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897.
El Eco de Canaria 1891.
El Eco de Galicia 1878, 1882-1901 (en reserva).
El Heraldo de Asturias 1887.
El Heraldo de Canarias 1897.
La Opinión Catalana 1897.
La Voz de Canarias 1884, 1885, 1886.
La Voz de Galicia 1892.

Paxs. 009-028  3/6/04  09:09  Página 26



Dolores Guerra López

ESTUDIOS MIGRATORIOS 27

O ASOCIACIONISMO ESPAÑOL DENTRO DO
MUTUALISMO OBREIRO CUBANO

Dolores Guerra López

Resumo

As primeiras organizacións mutualistas de inmigrantes hispanos constitúense en Cuba no século XIX,

no seo dos organismos corporativos da colonia. Entre estas, a forza cohesiva foi representada polos lazos

de nacionalidade, os cales tiveron o mérito de estimular por vez primeira a solidariedade clasista.

Nestas sociedades de axuda mutual, os traballadores aprenderon a prestar apoio recíproco e, dese

modo, xerouse un sentimento de fraternidade entre os seus membros.

Estas institucións desempeñaron un rol importante porque coadxuvaron á solución de problemas eco-

nómicos e sociais que afrontaron os españois dentro do medio receptor cubano.

Palabras clave: mutualistas, inmigrantes, nacionalidade, solidariedade, españois.

EL ASOCIACIONISMO ESPAÑOL DENTRO DEL
MUTUALISMO OBRERO CUBANO

Dolores Guerra López

Resumen

Las primeras organizaciones mutualistas de inmigrantes hispanos se constituyen en Cuba, en el siglo

XIX, en el seno de los organismos corporativos de la colonia. Entre las mismas, la fuerza cohesiva fue

representada por los lazos de nacionalidad, los cuales tuvieron el mérito de estimular por vez primera la

solidaridad clasista.

En estas sociedades de ayuda mutual, los trabajadores aprendieron a prestarse apoyo recíproco, ges-

tándose de ese modo un sentimiento de fraternidad entre seus miembros.

Estas instituciones desempeñaron un rol importante porque coadyuvaron a la solución de problemas

económicos y sociales que afrontaron los españoles dentro del medio receptor cubano.

Palabras clave: mutualistas, inmigrantes, nacionalidad, solidariedad, españoles.

L’ASSOCIATIONNISME ESPAGNOL
DANS LE MUTUALISME OUVRIER CUBAIN

Dolores Guerra López

Résumé

Les premières organisations mutualistes des inmigrés espagnols se constituent à Cuba, au XIXème Siè-

cle, au sein des organismes corporatifs de la colonie. Parmi elles, la force cohésive a été exercée par les

liens de nationalité, qui ont eu le mérite de stimuler pour la première fois la solidarité de classe.
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Dans ces sociétés d’aide mutuelle, les travailleurs ont appris à se soutenir les uns les autres et, de

cette façon, a jailli un sentiment de fraternité parmi ses membres.

Ces institutions ont joué un rôle d’importance, parce qu’elles ont contribué à la solution de problè-

mes économiques et sociaux affrontés par les espagnols au sein du milieu récepteur cubain.

Mots clef: mutualistes, inmigrés, nationalité, solidarité, espagnols.

SPANISH ASSOCIATIONS WITHIN CUBAN WORKER’S MUTUAL-AID
SOCIETIES

Dolores Guerra López

Abstract
The first Mutual-aid associations for Hispanic immigrants were formed in Cuba, in the 19th century,

in the bosom of the colony’s corporate entities. The cohesive force between these was represented by links

of nationality, which had, for the first time, the merit of stimulating class solidarity.

In these societies for mutual aid, the workers learnt to aid each other reciprocally, thus fostering a

feeling of fraternity among their members.

These institutions played an important role as they contributed to the solution of economic and social

problems faced by the Spanish within the Cuban receptor environment.

Keywords: mutualists, immigrants, nationality, solidarity, Spanish.
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“EN LAS AFUERAS” DE LINO NOVÁS CALVO:
MARXINACIÓN, PERIFERIA

E FANTASTICIDADE
Carmen Luna Sellés

Lino Novás Calvo, escritor, xornalista e traductor, naceu en Grañas de Sor
(Mañón-A Coruña) en 1905 e morreu en 1983 en Nova York. A súa biogra-
fía é sorprendente; repleta de circunstancias alleas a el que o forzan á ina-
daptación, á marxinación, á necesidade de remontar corrente e comezar desde
cero. Con tan só sete anos marcha á Habana cun tío materno, sendo o seu un
caso de emigración similar ó de moitos outros nos que as condicións de
pobreza e escaseza de recursos forza á aceptación no núcleo familiar da emi-
gración de menores, os cales xeralmente eran reclamados por un dos pais ou
por un familiar moi achegado xa asentado no país de acollida. Esta última
situación foi vivida por Novás Calvo e queda magnificamente reflectida no
seu relato “La primera lección” (La luna nona y otros cuentos, 1942), tin-
guido de aspectos autobiográficos. O final deste conto ilústranos, cunha lin-
guaxe simbólica e chea de plasticidade, a desolación e desamparo do neno
protagonista e do avó que o ve marchar, así como a cifra de arroubo e espe-
ranza dos adultos que con el emigran:

Abuelo y nieto siguieron juntos, bajo el paraguas del tío indiano, hasta la encruci-
jada donde, en la taberna, esperaba el grupo que se iba. Allí se separaron. Los que se
iban siguieron camino arriba, cantando, bajo la lluvia, al amanecer. Detrás de ellos iba
el nieto, como un niño perdido, con su saquito al hombro (p. 139).

Xa en Cuba Lino Novás traballa como recadeiro, xornaleiro agrícola,
dependente de fonda, empregado de limpeza, carboeiro, boxeador e taxista.
En 1926 trasládase a Nova York, onde durante un ano desempeña penosos
traballos; de regreso na Habana a Revista de Avance publica o seu poema “El
camarada” e consegue un traballo nunha librería. A partir de aquí comeza a
ser coñecido como escritor; colabora frecuentemente na prensa e establece
amizade cos escritores máis prestixiosos da época. Cando en 1931 o xornal
Diario de la Marina funda a revista Orbe, é enviado a Madrid como corres-
pondente. Ó pouco tempo a revista desaparece e Novás Calvo pasa serios apu-
ros económicos, ata que consegue un posto na Biblioteca do Ateneo de
Madrid. É nesa época cando envía un dos seus relatos á Revista de Occidente
e esta publícao, dándolle ó autor un importantísimo apoio a nivel europeo. A
Guerra Civil sorpréndeo en España, ingresa no 5º Rexemento e é nomeado
correspondente de guerra ó lado da República. Ó finaliza-la contenda retorna
a Cuba, onde traballa como profesor de idiomas na Escola Normal da Habana
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e en Noticias de Hoy. Continúa a súa actividade narrativa e xornalística tra-
ducindo artigos e contos para a revista Bohemia, ata que na década dos 60
en desacordo coa Revolución Cubana abandona a illa.

Emigración forzada, dictaduras, guerras e revolución son a clave da súa
obra; unha obra repleta de personaxes marxinais que loitan para saír adiante
nunha realidade imposta; da que non son donos. O que nos fai pensar que a
Novás Calvo a escritura axúdalle a exorciza-las súas propias experiencias
negativas, pois se os seus personaxes viven acosados, sen esperanzas, el era
–como afirma Alberto Gutiérrez de la Solana (1983: 9-10), amigo e coñece-
dor da súa vida e a súa obra– un loitador incansable:

Lino Novás era un hombre singular. De estatura pequeña y voz pausada y apacible,
tenía la entereza de los hombres firmes que saben batallar gallardamente contra el des-
tino, a pesar de que su prosa mantenía el recóndito concepto (substrato que se puede des-
cubrir en toda su literatura) de que la vida es una lucha cruel y amarga donde el hom-
bre siempre pierde sin poder atisbar, desentrañar o comprender la indescifrable incógnita
de su sino en la tierra.

Ó analiza-la súa obra narrativa serían múltiples os relatos e aspectos dos
que poderiamos falar: ficcionalización de sucesos autobiográficos ou de acon-
tecementos históricos; do peso da emigración, dos inmigrantes ou da negri-
tude; de innovacións técnicas ou discursivas, etc. Pero eu, modestamente, pre-
feriría centrarme, como seguidamente farei, nun relato que, como un frasco
de esencias, condensa a arte de Novás Calvo; se non na súa totalidade, nos
seus aspectos máis salientables e caracterizadores. O conto é “La luna de los
ñáñigos”1, un dos tres relatos2 que en 1932 publicou na prestixiosa Revista
de Occidente abríndolle as portas do mundo literario e xornalístico europeo
do momento. Este relato en 1942, ó incluílo na colección La luna nona y otros
cuentos, titulouno “En las afueras”, cambio significativo e desde o meu punto
de vista atinado, pois simbolicamente anticipa e pon sutilmente de relevo -
como seguidamente trataremos de demostrar- o tema principal, o que non
acontecía co título anterior, máis concreto e restrictivo, que trataba de real-

1. Revista de Occidente, ano X, tomo XXXV, núm. CIII (xaneiro, 1932).
2. Os outros relatos foron: “En el cayo”, Revista de Occidente, ano X, núm. CVII (maio, 1932),
foi publicado co mesmo título na colección de relatos La luna nona y otros cuentos (Bos Aires,
Ediciones Nuevo Romance, 1942), pero ó ser recuperado para o libro, tamén de relatos, Cayo
Canas (Bos Aires, Espasa-Calpe, 1946), pasa a chamarse “El otro cayo” e “Aquella noche salie-
ron los muertos”, Revista de Occidente, ano X, tomo XXVIII, núm. CXIV (decembro, 1932);
publicado novamente no libro La luna nona y otros cuentos, en 1942, e por terceira vez na
colección Maneras de contar (Nova York, Las Américas Publishing Co., 1970). Esta última
edición é a que nós manexamos; sempre que citemos só poñeremos entre parénteses a/as
páxina/as desta edición.
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zar tan só o seu aspecto exótico e epidérmico. Polo demais, este relato, a pesar
de ser un dos máis citados pola crítica ó describi-la primeira etapa narrativa
de Novás Calvo e o seu achegamento ó que posteriormente se chamou o “rea-
lismo máxico”, non é, alomenos na bibliografía que nos manexamos, anali-
zado de vagar; tan só observamos mencións nun contexto xeral e a inclusión
dalgunha cita.

A historia que se narra, cun estilo entrecortado e con frecuentes saltos tem-
porais característicos de Novás Calvo, é a historia da emigrante galega
Garrida, que debido á soidade e marxinación que sofre, por parte dos que ela
consideraba os seus semellantes, séntese fortemente identificada coa cultura
afrocubana desexando volverse negra tanto interiormente como na cor da pel.
É tal o seu anhelo que consegue a transformación, escapando desta forma á
persecución e sacrificio proxectados pola secta dos náñigos, anoxados coa pre-
sencia de mulleres brancas no “solar” onde viven. O seu desexo de ser negra,
de “que nadie viera su color” era, como manifesta o narrador, “una cosa de
amor, en ella, que necesitaba amor” (118). Garrida a emigrante; Garrida a que
casa cun negro; Garrida a que ten un fillo negro, óllase no espello da súa cul-
tura e o que ve é desprezo e soidade, por iso decide contemplarse nas augas
da cultura afroantillana porque o que aquí ve é o que ela necesita: a súa figura
afectiva; a dos sentidos e os sentimentos proxectándose no mundo.

O relato céntrase na transformación fantástica de Garrida ou, máis ben,
no proceso de transformación. Para que comprendamos ese proceso e ese
desexo suxírenos, mediante técnica expresionista e fragmentaria no paralelo
formal coa identidade fragmentada da protagonista, datos e trazos illados do
seu pasado e da súa personalidade; un pasado máis que descrito suxerido e
que remite ó lector a unha dura realidade da que moito sabía o noso escritor:
a emigración. Neste caso, a de mulleres mozas e solteiras que de Galicia mar-
chaban a Cuba para traballar nos servicios domésticos dalgunha familia adi-
ñeirada. Esta realidade, que foi recentemente exposta por Pilar Cagiao no seu
relatorio “La mujer gallega en Cuba” (1999)3, é da que se fai eco Novás Calvo
personificándoa en Garrida: muller galega, moza e solteira, que a finais da
primeira década do século XX emigra a Cuba para traballar de criada nunha
casa do Vedado:

Garrida, la criada que se casó con el negro del matadero. Nosotros mismos los chó-
feres la habíamos conocido cuando llegara de su tierra con las mejillas coloradas y un
pañuelo amarrado a la cabeza (115).

Garrida. Acaso yo la recuerde, de cuando trabajaba de criada en el Vedado y yo era cho-
fer de la misma casa, y ella había llegado recién con sus cachetes colorados. Era una moza

3. Agradezo á profesora e investigadora Pilar Cagio Vila que me proporcionase o seu relato-
rio aínda non publicado.
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joven y linda esta Garrida, por entonces. Venían los hombres de su país a verla, por las
noches, y hablaban con ella junto a la reja del jardín cuando salía a sacar la basura (117).

Novás Calvo, entre os diversos grupos sociais da realidade cubana da
segunda década deste século, escolle significativamente como exemplo de
marxinación o de mulleres solteiras inmigrantes de orixe galega que, como
queda sinalado no estudio anteriormente citado, foi desde diferentes puntos
de vista –moral, de explotación ou discriminatorio–, “motivo de preocupa-
ción4 constante, a medida que aumentaban as cifras e nos achegamos a 1920,
por parte de observadores do fenómeno tanto en Cuba como en España”. Pre-
cisamente, ó converter nun relato que nos fala de marxinación a unha inmi-
grante galega na súa protagonista, Novás Calvo corrobora, en primeiro lugar,
que era ese un grupo que vivía en situación precaria, exemplo de explotación
socialmente tipificado ou aceptado. E, en segundo lugar, o dura que tivo que
se-la vida para estas mulleres que, ademais, para seren aceptadas socialmente
tiñan que moverse dentro das marxes ideolóxicas marcadas pola súa etnia,
se non querían sufrir unha dobre marxinación. Ademais, non creo que sexa
fortuíto o feito de que escolla como protagonista a unha muller porque en
última instancia a crítica ideolóxica do relato está articulada arredor da opo-
sición entre o mundo da Razón e o mundo dos afectos.

Escuetamente, e máis entre liñas que en linguaxe directa, nárranos, pri-
meiro, a historia -nada estraño por outra parte- do abuso sexual exercido sobre
Garrida por parte dos homes mozos da casa onde traballa. E, máis tarde, o
posterior e cruel rexeitamento que a súa propia etnia exerce sobre ela ó saber
que está casada cun negro do que ten un fillo. “Esa es una conga”, “Es una
gallina negra”, “Es una burra que ha parido un mulo”, “Ahí va la sonera”:
estes son os cualificativos zoomórficos que recibe dos seus semellantes bran-
cos. É esa marxinación por parte do branco, que é o que ten nos distintos
niveis o poder e os mecanismos para facerse escoitar, a que lle fai buscar unha
alternativa noutra identidade: a do negro, que non se expresa a través da pala-
bra, do Logos, senón do sentimento, do ritmo, da música. Marxinada pola
súa cultura, identifícase co marxinal e 

todas las músicas y el espíritu de los negros comenzaban a nacer en ella. Eran simien-
tes que ella había estado queriendo plantar en sí, en la tierra árida de sí. Algo pasó en su
cabeza que ablandó la roca de donde manaba el agua para el riego y todo se volvió barro.
De pronto las semillas comenzaron a germinar y ya no era sino negra por dentro (123).

4. Pilar Cagiao (1999: 5-6) tomando como base as estimacións de J. Maluquer (1992) sobre
os censos de poboación cubanos de 1899, 1907 e 1919 sinala que estes “recogen respectiva-
mente los siguientes porcentajes: 4,6%; 15,3%; y 21,6 dedicadas a trabajar principalmente
como criadas, lo que sugiere que la presencia de mujeres, además de ir en aumento, responde
no sólo a la llegada de familias completas, sino de solteras inmigrantes”.
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A súa identificación é tal que durante o ritual “nadie vio a Garrida entre
ellos, al principio. Luego la vieron. La sintieron con ellos, en la danza, y en
el canto, y la magia, contra ella misma” (124-125).

Estes son, resumidamente, os acontecementos que xa nos falan de cal é o
asunto principal. Pero antes, o título definitivo, dános unha primeira pista
sobre o tema que estructura o relato: “En las afueras”, na periferia, polo tanto,
non no centro. En efecto, observamos como forma e contido se articulan para
falarnos do periférico, do que está nas aforas da Razón, da Linguaxe, en fin,
do que está nas marxes da todopoderosa “Civilización”. Ademais, pese a que
a súa estructura narrativa é concéntrica, construída como caixas chinesas,
como acontece na maioría dos relatos así estructurados, o seu núcleo non se
atopan necesariamente “dentro”, no centro desa estructura concéntrica, senón
fóra nalgún lugar das marxes. Forma e contido xúntase para dota-lo texto
dunha forte carga ideolóxica que trata de cuestiona-la Razón. No centro da
estructura concéntrica áchase a transformación fantástica de Garrida; pero o
significado último de “En las afueras” atópase nas marxes, fóra do relato, na
crise de identidade de Garrida situada nas aforas do “sentido común”.

É este, ademais, un relato que nos fala da dificultade do dicir para expli-
car desde o centro, desde a Razón Soberana, o que está, física, simbólica e
mentalmente, na periferia.

¿Como expresar a través deste sistema lóxico-racional, que é a linguaxe,
o irracional? Esta pregunta está constantemente inserida nas palabras do
narrador. Este sabe, o difícil que era para Pombo, o chofer negro -informante
e testemuña dos feitos- contarlles ós seus compañeiros brancos, entre os que
se atopa o narrador, o sucedido nun “solar” das aforas. Así, dinos: “escu-
chábamos a Pombo sin oírlo”, “había algo que mellaba lo que salía de él antes
de llegar a nosotros”, “ninguno veía lo negro en Pombo ni sentía agitarse el
agua que hervía en su garganta cuando decía lo que nadie había querido ense-
ñarle, lo que él quisiera decir sin palabras posibles para ello”, “Pombo que-
ría decir algo cuando veía la luna que no cabía en sus palabras” ou “nosotros
sabíamos el cuento que nos había dicho Pombo, pero había algo en aquel
cuento que no quería asomarse a las palabras”.

O narrador sabe da dificultade do dicir, pero tamén da xordeira -“escu-
chábamos a Pombo sin oírlo”, viamos que nos comunicaba anteriormente-
do que mira o mundo desde un sistema de interpretación excluínte. Por iso
nos di:

Puede que su sentido se expresara en música, en el cuero del bongó, si hubiera en
nosotros algo con que engrampar el sentido de la música (113).

Por isto, precisamente por isto, os acontecementos son cualificados como
“fantásticos”, “misteriosos”, “milagrosos”, “mágicos” polo narrador, porque
a súa focalización -e el é consciente- está marcada por unha cultura concreta
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-a occidental, a dos brancos-. Esa conciencia crítica de saber que é mediador
coa que Novás Calvo dota ó narrador evita a postura paternalista de moitos
defensores do indíxena ou do autóctono que non toman conciencia de ser
mediadores e ofrécennos un universo indíxena cultural e lingüisticamente
empobrecido, encadrado nos moldes da cultura occidental. 

En relación co que expresabamos anteriormente sobre os cualificativos que
o propio narrador emprega para defini-los sucesos inventados, creo que sería
interesante citar unhas palabras de Roberto Reis que no seu artigo “O fan-
tástico do poder e o poder do fantástico” (1980: 4) tratan de explica-la fan-
tasticidade:

Se a realidade depende dos símbolos; se a um sistema simbólico denominamos lin-
guagem; se a um conjunto de sistemas simbólicos/linguagens (religião, língua, arte, regras
de parentesco, as relações econômicas, a ciência, etc.) denominamos cultura, deduzimos
que a própria idéia do que seja realidade se acha delimitada pelo círculo que a cultura
traça numa totalidade de formas virtuais. E que este risco define e institui os territórios
do possível e impossível.

E continúa argumentando:

Do que desenvolvemos interessa guardar que a noção do que seja realidade decorre
de um condicionamento, cultural e ideológico. O que o senso comum entende por rea-
lidade foi estipulado pelas imposições culturais e ideológicas. A cultura -bem como, den-
tro dela, a ideologia- ergue uma barreira que separa o real do irreal. A cultura dispõe as
simbolizacões para que possamos pensar a realidade; la ideologia autoriza e exige que
a realidade seja vista de acordo com os interesses e inconveniências da classe dominante,
que ocupa o Poder.

O que non é cultura sitúase nas aforas; de aí que a inclusión do fantástico
en literatura supoña un desexo de transgresión na medida en que cuestiona a
cultura, a ideoloxía, as convencións comunitarias. No relato de Novás Calvo
a cultura occidental da que é parte o narrador, a cultura dos brancos -física e
mentalmente-, sitúa na periferia a cultura negra. Pero a inclusión do feito fan-
tástico: a transformación dunha emigrante galega en negra, responde ó desexo
último de xulgar e criticar ó Poder, situado no centro. Un Poder que se fai xordo
e mudo para o que el mesmo coloca nas marxes da súa xurisdicción. Con res-
pecto a isto é significativo, como nos sinala o narrador -mediador entre ámba-
las culturas, insistimos- que ante acontecementos brutais que suceden nun
“solar” das aforas, como é o suicidio dunha moza negra esparexendo gasolina
polo despeito que sofre por causa dun home branco e o asasinato dun bebé
branco, tamén queimado con gasolina, por parte da nai da moza, enlouque-
cida desde aquel suceso, dous dos brazos máis importantes do Poder: a prensa
e a policía, nin digan nin fagan nada: “Los periódicos no hablaron de aquello
y la policía no fue al solar a prender gente ni a registrar los cuartos” (115).
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Ó tratar de entende-la fantasticidade posta en xogo neste relato non pode-
mos deixar de pensar no ensaio “Lo real maravilloso de América” de Alejo
Carpentier, publicado en El Nacional o 8 de abril de 1948 e que posteriormente
o autor incorporou como prólogo á súa novela El reino de este mundo (1949);
ensaio que co tempo se convertería no manifesto daqueles que defendían o real
marabilloso na literatura hispanoamericana. Novás Calvo neste e noutros rela-
tos adopta unha mesma postura de captación do real marabilloso de América
defendida posteriormente por Carpentier; de captación da realidade americana
soamente fantástica ou marabillosa desde a perspectiva da cultura Europea.
É, neste sentido, Lino Novás Calvo un precursor do real marabilloso.

A cultura afrocubana ten unha voz que se transmite a través da música,
no coiro do bongó, no baile-canto dos negros, e así o comprende ou, mellor
dito, o sente, Garrida, que se deixa envolver por ela; por esa música trans-
misora dunha cosmogonía, dun modo diferente de entende-lo mundo, como
podemos ver nas seguintes palabras do narrador:

Los soneros comenzaron a tensar los cuerpos poco a poco. Los cueros comenzaron
a mugir como si su voz viniera de una selva muy lejana, como si no fuera más que el
rumor muy distante de una selva de fieras. (...) Los cueros fueron hablando desde muy
lejos los lenguajes de las fieras y el piído y aletear de las aves y el rumor de los ríos y
el bramido del viento con los árboles (...)

Todo lo que esperaban era a que los tambores empezaran a hablar a la vez en la voz
grande de la selva (124).

Garrida desoe a advertencia da razón, eixo da cultura dos brancos, desoe
as burlas das que é obxecto por parte dos seus compatriotas ós que xa non
sente como os seus iguais, deixándose envolver pola maxia musical dos sons
que lle falan doutra forma de senti-lo mundo a través da esfera do afectivo;
Garrida, se se me permite a licencia, desoe a mesma advertencia que Luis
Palés Matos no seu poema “Tambores”5 dirixe ironicamente ó home branco
se non quere perde-la súa identidade:

¡Ahí vienen los tambores!
Ten cuidado, hombre blanco, que a ti llegan
Para clavarte su aguijón de música.
Tápate las orejas,
Cierra toda abertura de tu alma
Y el instinto dispón a la defensa;
Que si en la torva noche de Nigricia
Te picara un tambor de danza o guerra,
Su terrible ponzoña
Correrá para siempre por tus venas

5. Tuntún de pasa y grifería (1979: 99).
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Porque ela, precisamente, é iso o que quere e así dispón os seus instintos.
Como sinala Julia Cuervo no seu libro Aché, presencia africana. Tradi-

ciones yoruba-lucumí en la narrativa cubana (1988) o ritmo do tambor e a
música cantada son no cosmos ioruba elementos fundamentais; manifesta-
ción dun mundo invisible, instrumentos que rompen as fronteiras inflexibles
das leis naturais, “medio de transmutación de una realidad a otra”, e entre
outros exemplos menciona o relato de Dora Alonso “La mona”, no que a forza
transformatoria do canto transforma a unha muller en mona, ou á descomu-
nal Estrella de Tres tristes tigres, que co seu canto logra “sublimar su mons-
truosidad física y la mediocridade de su medio social”. Exemplos entre os
que ben podería colocarse a transformación de Garrida, que ten unha forza
de identificación coa música afrocubana tal que logra vence-los propios com-
poñentes da secta dos ñáñigos que pretendían asasinala.

Por outra parte, o narrador, ó ser un mediador, tamén ten dificultade, como
nos amosaba que lle ocorría a Pombo, para expresa-lo intuído nas palabras
e nos xestos deste, por iso recorre reiteradamente á utilización de tropos meta-
fóricos que dotan de gran lirismo o relato -e isto é unha das características
estilísticas, xunto con outras de diversa índole, que fan que a crítica insis-
tentemente relacione este autor co realismo máxico-. O seu emprego pódese
apreciar en moitas das citas anteriormente mencionadas, por exemplo cando,
para defini-los sentimentos de impotencia de Pombo ó tratar de expresarse,
nos di: “Ninguno (...) sentía agitarse el agua que hervía en su garganta” (113),
ou cando para que sintámo-lo desamparo e soidade de Malvina despois do
suicidio da súa filla expresa: “Las palabras que decía Malvina se iban a ani-
dar a sus propios oídos y le hacían promesas”(116), ou na seguinte frase en
que a metáfora trata de amosa-la transformación operada no interior de
Garrida: “Desde su cuarto ella observaba a los demás y luego hablaba con
ellos en las voces de que estaba preñada” (121). Lirismo que trata de dici-lo
periférico, o que está “nas aforas”; expresión daquilo fantástico, invisible para
a razón pero que constitúe as nervaduras dun pobo.

Resumindo e a modo de conclusión, queremos só resaltar que Lino
Novás Calvo neste relato que nos fala de marxinación, algo que el tan ben
coñecía, trata de cuestiona-la Linguaxe como vía capaz de dar expresión ó
que se atopa “nas aforas” da Razón, para dar expresión ó afectivo: ó irracio-
nal que só logramos aprehender a través da poesía e da música. O constante
reto ó que o someteu o destino converténdoo ou achegándoo á inadaptación
e marxinación: ser un galego en Cuba; un cubano en España; un republicano
na Guerra Civil española; un disidente en Cuba, necesariamente tiña que que-
dar reflectido na súa narrativa, non só como tema senón tamén como forma,
tal e como foi a nosa intención mostrar neste traballo.
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“EN LAS AFUERAS” DE LINO NOVÁS CALVO:
MARXINACIÓN, PERIFERIA E FANTASTICIDADE

Carmen Luna Sellés

Resumo
A análise da marxinación dos emigrados e a súa problemática relación coa linguaxe da cultura no

poder é o obxectivo deste artigo. Lino Novás Calvo publica por segunda vez o conto “La luna de los ñáñi-

gos” cun novo título: “En las afueras”. Este cambio é moi significativo e aproxímanos ó tema fundamental

desta narración: a marxinación nas grandes cidades; a emigración e a súa dificultade para integrarse no

“centro”; as culturas periféricas que, ó estar afastadas da cultura do poder, ou se atopan enmudecidas ou

desenvolven unha linguaxe que a cultura dominante cualifica de fantástica. 

Palabras clave: Lino Novás Calvo, marxinación, emigración, realismo máxico, linguaxe periférica,

tradicións africanas.

“EN LAS AFUERAS” DE LINO NOVÁS CALVO:
MARGINACIÓN, PERIFERIA Y FANTASTICIDAD

Carmen Luna Sellés

Resumen
El análisis de la marginación de los emigrados y su problemática relación con el lenguaje de la cul-

tura en el poder es el objetivo de este artículo. Lino Novás Calvo publica por segunda vez el cuento “La

luna de los ñáñigos” con un nuevo título: “En las afueras”. Este cambio es muy significativo y nos apro-

xima al tema fundamental de esta narración: la marginación en las grandes ciudades; la emigración y su

dificultad para integrarse en el “centro”; las culturas periféricas que, al estar alejadas de la cultura del poder,

o se encuentran enmudecidas o desenvuelven un lenguaje que la cultura dominante califica de fantástico. 

Palabras clave: Lino Novás Calvo, marginación, emigración, realismo mágico, lenguaje periférico,

tradiciones africanas.

“EN LAS AFUERAS” DE LINO NOVÁS CALVO:
MARGINATION, PÉRIPHÉRIE ET LE FANTASTIQUE

Carmen Luna Sellés

Résumé
L’analyse de la margination des émigrés et sa problematique par rapport au langage de la culture au

pouvoir est le but de cet article. Lino Novás Calvo publie par deuxième fois le conte “La lune des ñáñi-

gos (brigands afro-cubains)” avec un nouveau titre: “En banlieue”. Ce changement est très significatif et

nous approche au thème fondamental de ce récit: la margination aux grandes villes; l’émigration et ses

dificultés pour s’intégrer au “centre”; les cultures périphériques qui, eloingnées de la culture du pouvoir,
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ou bien sont devenues muettes ou bien developpent un langage que la culture dominante considère fan-

tastique.

Mots clef: Lino Novás Calvo, margination, émigration, réalisme magique, langage périphérique, tra-

ditions africaines.

“EN LAS AFUERAS” BY LINO NOVÁS CALVO:
MARGINALIZATION, PERIPHERY AND FANTASTICALITY

Carmen Luna Sellés

Abstract
This article aims to analyse emigrant marginalization and its problematic relationship with the lan-

guage of the culture in power. Lino Novás Calvo has published the story “La Luna de los Ñáñigos” (The

Moon of the Ñáñigos) for the second time with the new title: “En las Afueras” (In the Outskirts). This

change is very significant and leads us to the fundamental theme of this narrative: marginalization in big

cities; emigration and its difficulty in integrating in the “centre”; peripheral cultures that, on being dis-

tanced from the culture of power, are either found to be silenced or develop a language that the dominant

culture labels as fantastic.

Keywords: Lino Novás Calvo, marginalization, emigration, magic realism, peripheral language, Afri-

can traditions.
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INMIGRACIÓN FEMININA EN CUBA:
UN SÉCULO ATRÁS

Raquel Vinat de la Mata

Os movementos migratorios e a súa resonancia na historia de Cuba cons-
titúen temas preferidos de non poucos investigadores. Nembargantes, as pau-
tas discriminatorias ancoradas na mentalidade de moitos analistas voluntaria
ou deliberadamente descoidaron o suxeito feminino dentro do seus estudios
interpretativos.

Certo é que a abordaxe demográfica a partir do equilibrio por sexos ou,
quizais, a dinámica rexional mediante a composición estatística de homes e
mulleres foron fenómenos imposibles de obviar. Sen embargo, arestas como
a relación interxenérica dos inmigrantes, os dramas existenciais desas mulle-
res ou a súa presencia na estructura ocupacional cubana, como outras tantas
cuestións, aínda se atopan cohabitando nas escuras tebras de certos fondos e
informacións desdeñados1.

Lembra-la vida e obra daquelas anónimas protagonistas do quefacer insu-
lar durante os últimos estertores do século XIX é o que encamiñou o proceso
investigador cuns resultados preliminares que se resumen no presente artigo,
e que forman parte dun extenso estudio acerca da situación das mulleres en
Cuba entre os anos que transcorreron de 1898 a 19022.

O contexto e os seus conflictos
Dende 1895, ano no que estalou a última guerra independentista en chan

cubano, os habitantes da maior das Antillas víronse obrigados a reedita-las
tristes páxinas de antagonismos e desordes individuais e familiares que xa
moitos viviron entre 1868 e 1878 cando se desencadeou a historicamente
coñecida Guerra dos Dez Anos. Só que esta vez o dano da calamidade bélica
foi aínda máis violento3.

1. Un dos máis destacados investigadores do tema migratorio é o historiador cubano Juan Pérez
de la Riva. Del pode consultarse a compilación: El Barracón y otros ensayos. A Habana, Edi-
torial de Ciencias Sociales, 1975.
2. Vinat de la Mata, R.: El balance de un siglo: situación de las mujeres en Cuba, 1899-1902,
(parte dun proxecto conxunto de seis investigadores do Instituto de Historia de Cuba destinado
a reconstruír unha faceta histórica escasamente estudiada pola bibliografía nacional). No prelo.
3. A acción feminina na guerra de 1895–1898 foi a continuidade do quefacer das mulleres
independentistas iniciado desde 1868. A súa activa presencia materializouse en actividades de
apoio ó Exército Liberador mediante a organización de clubs patrióticos, en tarefas de pro-
paganda, servicios de aventura ou colaboración directa nos hospitais de campaña. A forza
patriótica feminina, ó lado dos homes ou na retagarda política, encarou a rudeza das represa-
lias inimigas que en ocasións se asañou coas cubanas. Ver panorámica xeral da participación
feminina nesa contenda en: Vinat de la Mata, R.: “A cien años de una experiencia”. En: López
Díaz, M. (comp.): Cuba: La Guerra de 1898. Costa Rica, FLACSO, 1999. 
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Cronoloxicamente falando, a guerra mostrou unha temporalidade moito
máis curta: tres anos. Sen embargo, os dous bandos en loita espallaron os seus
respectivos métodos de loita. Os nativos de ideario separatista contaban con
novas forzas -unidas ás dos ‘veteranos’; loxisticamente trazaron diferentes e
máis eficaces tácticas e, indiscutiblemente, a experiencia acumulada na ante-
rior contenda serviríalles de mellor orientación analítica. Pola súa parte, o
Xeneral Valeriano Weyler, como figura de máis alto rango no goberno da colo-
nia dispuxo efectivos e unha ampla maquinaria militar contra os insurxentes.
Mais ó violento oficial non lle abondou con iso e puxo en práctica un dos
máis macabros plans cos que pretendeu castigar ós “ingratos fillos da Nai
Patria” que desexaban independizarse dela: a Reconcentración4.

As perdas de vidas humanas a consecuencia do efecto directo da guerra
ou pola fame negra e epidemias sufridas polos reconcentrados influíron
amplamente no equilibrio non só social senón tamén doméstico. A sobre-
mortalidade masculina ou a invalidez parcial dos homes impuxo a non pou-
cas mulleres a necesidade de tomar nas súas mans as rendas da problemática
familiar. Como nos tempos da anterior contenda5, as “raíñas do fogar” devi-
ñeron en xefas de familia, e, baixo a súa regulamentaria substitución do pai
ou esposo, afrontaron o manexo interno dos asuntos domésticos co fin de
logra-la supervivencia dos seus. Para iso foi preciso integrarse en calquera
forma de traballo remunerado.

Algunhas posuían unha previa experiencia debido á súa incorporación ó
Sistema de Traballo Domiciliario: estas “novas” obreiras alistáronse ó amplo
exército do que daquela foi o maior núcleo productivo concentrador da forza

4. A Reconcentración foi un vello “soño” dalgúns oficiais colonialistas, os cales intentaban
obstruí-lo apoio material e humano ofrecido polos poboadores das áreas rurais ás hostes cuba-
nas. Na guerra de 1868–1878, o goberno español imperante na Illa tomou algunhas medidas
verbo disto; sen embargo, ata a chegada de Weyler en 1896 –a escasos meses de reiniciarse a
contenda independentista– non tomou carácter efectivo e xeneralizado. Mediante un bando, o
Gobernador Xeral dispuxo o desaloxo dos habitantes das zonas próximas ó escenario de ope-
racións militares; de modo que miles de homes, mulleres e nenos foron dirixidos a barracas
ou á intemperie ata que en 1898 se deu por terminada esta cruel páxina de represión contra a
poboación civil cubana. Paga a pena consultar, pola súas abundantes reflexións e relatos, a
obra do investigador cubano Francisco Pérez Guzmán: Herida profunda. A Habana, Editorial
de Ciencias Sociales, 1998.
5. A fase de posguerra (1878-1895) constituíu un importante momento de reflexión e análise
por parte da poboación pois producíronse fortes transformacións na vida cotiá así como no campo
ideolóxico. As influencias económicas determinaron unha visible mobilidade social dentro das
estructuras clasistas coa conseguinte modificación de status de certos segmentos; pola súa banda,
as vivencias alleas e propias estimularon o cuestionamento do sistema de valores secularmente
imposto. Nesta decisiva etapa, as mulleres tamén foron obxecto dunha reinterpretación por parte
da sociedade en canto á imaxe tradicionalmente construída así como polo papel que debían
desempeñar. Vinat de la Mata, R.: “Las cubanas en la etapa de entre guerra”. En VV.AA.: La
Turbulencia del reposo. A Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1998, cap. V.
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laboral feminina: a industria da agulla6. Sen embargo, o cataclismo da gue-
rra e a posguerra obrigou as mulleres a descubrir calquera posibilidade que
lles axudara a palia-la reinante miseria.

Cómpre, pois, preguntarse: ¿Como se manifestou a competencia no mer-
cado do traballo? ¿Que papel exerceron as inmigrantes en tan dramáticas cir-
cunstancias? Se para as nativas aqueles se converteron nos momentos máis
tensos dos últimos anos, ¿cal foi a situación das estranxeiras residentes na Illa?

Unha profunda sondaxe historiográfica anuncia os baleiros informativos
existentes que nos impiden satisfacer moitas dubidas sobre o tema. É preciso,
pois, enfocar cunha ollada libre de prexuízos as fontes clásicas e as “non tra-
dicionais” e, na obxectiva relectura de seus datos, inxectarlle sangue ás frías
formulacións recorrentes e veladamente segregacionistas.

Ademais de utilizar diferentes informacións correlacionando os seus resul-
tados analíticos e factuais, urxe a modificación teórico-metodolóxica da ruti-
neira abordaxe do suxeito feminino como simple sombra, como mera cifra,
como o eterno Non-Ser. Por iso, observemos algunhas das traballadoras máis
socialmente relegadas durante os duros momentos que seguiron á Guerra de
1895–1898.

Latinoamericanas e caribeñas: un grupo esquecido
Quizais se pense que a rivalidade se focalizaba entre obreiras cubanas e

estranxeiras residentes no país, se cadra  considérase que entre o grupo das
nativas e as inmigrantes houbo unha significativa inimizade; non faltarán os
que consintan coa “inevitabilidade” de tales comportamentos, debido á situa-
ción de crise xeneralizada. Pero, dado que se proxectara a pluralidade de con-
ductas reactivas, o certo é que nos innumerables fondos compiladores da
memoria histórica de entón resulta moi pouco representativa a mostra que
reflicta que os enfrontamentos entre as mulleres aspirantes a emprego tive-
ron indicios de xenofobia. Sen embargo, o racismo e, fundamentalmente, o
sexismo, si dan proba de constituí-la pedra angular da marxinación feminina
no mercado do traballo a finais do século XIX.

Non obstante, un interesante documento informativo que pode ilumina-
las tebras do descoñecemento resulta o Censo levantado en 1899 polo goberno
interventor de Estados Unidos, pois como é sabido a presencia desta nación
na guerra e o manipulado Tratado de París colocaron as rendas de Cuba non
nos seus lexítimos herdeiros senón en mans da Administración norteameri-

6. A confección manual do vestiario é unha das parcelas da producción doméstica insular máis
desatendida pola historiografía nacional, ata o punto de ignorarse as súas orixes, desenvolve-
mento e características; este baleiro informativo motivou a realización dunha profunda inves-
tigación en fontes primarias cubanas que tivo como resultado a reconstrucción da historia da
Industria da Agulla en Cuba (1492-1953); ramo que se converteu unha das principais fontes
de emprego para as mulleres da Illa ata finais do século XIX. Vinat de la Mata, R.: Las cuba-
nas y la Industria de la Aguja. (Inédito), unha síntese da obra foi reproducida pola revista Nues-
tra América. Venezuela, V (1995), pp. 76-92.
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cana7. E unha das medidas estratéxicas dispostas pola nova potencia foi diag-
nostica-lo estado en que se atopaba a maltreita ex-colonia do igualmente mal-
treito imperio español. 

Para os intereses políticos e económicos de certos estratos sociais e, prin-
cipalmente, dos círculos gobernantes a realización dun censo representa a
obtención dun emporio informativo inapreciable, pois resulta un elemento
medidor e predictivo capaz de describir tanto os perfís demográficos da pobo-
ación como cuantifica-las riquezas naturais de que dispón o país.

En Cuba, durante a chamada prehistoria estatística (séculos XVI e XVII),
a precaria organización estatal empregou formas rudimentarias de control
valéndose dos rexistros eclesiásticos de nacementos e defuncións, relatos de
visitas pastorais e padróns, ata que en 1774 comezou unha faceta superior de
ordenamento e centralización da información, mérito que lle corresponde ó
Marqués de la Torre, daquela Gobernador da Illa.

A partir desa data, e con certa regularidade, o sistema estatístico colonial
proxectou diversas enumeracións cunha calidade informativa que oscilou desde
simples cálculos ou rexistros parciais ata os propiamente chamados censos. Esa
última categoría foi outorgada polos especialistas a só sete; isto é, a dous efec-
tuados no século XVIII (1774 - 1792) e a cinco dos levantados no século XIX
(1817, 1841, 1861, 1877, 1887). Todo comprendido no período de dominación
hispana e realizado por persoal masculino exercitado para o efecto.

Aducindo a “obrigación que pesaba sobre EE.UU. no auxilio ós cubanos”,
en medio da desorde e a falta de autoridade reinante ó finaliza-la guerra de
1895–1898, o presidente William McKinley redactou unha proclama o 17 de
agosto de 1899.

No texto, dirixido “Ó pobo de Cuba”, o mandatario argumentou a nece-
sidade de organizar un censo con vistas ó futuro establecemento do que el
catalogou de “goberno propio” na Illa. Posteriormente, o Secretario da Gue-
rra, Elihu Root, sería designado para acomete-la tarefa que, na súa primeira
versión, sería executada entre persoal norteamericano e cubano en razón “do
descoñecemento destes últimos sobre o traballo censual e as fructíferas expe-
riencias gañadas polos estadounidenses na realización do último censo do
país, en 1890”.

Xa en 1899 cumpríanse 12 anos desde que se realizou o anterior censo.
Ademais, atendendo á periodicidade decenal fixada por Real Orde (3-11-
1856), a súa execución debeu efectuarse o 31 de decembro de 1897; sen
embargo, co desenlace da guerra que se produciu en agosto de 1898, a Coroa
Española viuse privada de levanta-lo último censo de Cuba no século XIX.
No seu lugar, a nova potencia que desde entón rexería os destinos da nación
recoñecería o traballo plasmando en cifras o dramático panorama deixado

7. Para un estudio actualizado da guerra de 1895-1898, consultar: Instituto de Historia de Cuba:
Las luchas y la independencia de Cuba. A Habana, Editora Política, 1998.
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polos estragos da guerra, a reconcentración e as tres décadas de combater a
prol da independencia. Finalmente, realizouse entre o 16 de outubro e o 31
de decembro de 18998. 

Un resultado preliminar que amosa substanciosos sinais para a recons-
trucción da situación laboral de daquela é unha serie de táboas en que esta-
tisticamente se descobre o enorme desemprego que afectaba tanto ós nativos
como ós estranxeiros; pero, nunha orde cuantitativa, cómpre comezar por
cifras elementais. Por exemplo, os prognósticos de crecemento demográfico
loxicamente incumpríronse tendo en conta os efectos da guerra; por iso, en
1899 a poboación cubana contaba con só 1.572.000 habitantes. Destes,
172.535 declaráronse estranxeiros. É dicir, que o 11% de tódolos que resi-
dían no país proviñan de preto de 20 nacións do orbe.

Dentro desa masa non nativa, o 19% eran mulleres (32.844) e destas 2461
proviñan da área latinoamericana e caribeña; non obstante, as imprecisións
do mencionado rexistro censual impiden coñecer en profundidade detalles
esenciais acerca destas mulleres estranxeiras, o cal impón recorrer a certas
inferencias a fin de achegarnos á súa realidade co auxilio doutros datos e as
discretas informacións ofrecidas nese informe.

Un primeiro elemento é a distribución daquel grupo humano atendendo á
súa nacionalidade, que nalgúns casos non aparece rexistrada, pois a meto-
doloxía censual non sempre agrupa ós non nativos acorde cos seus respecti-
vos países senón que aparecen por rexións. Esta limitación pode corroborarse
graficamente na observación do seguinte cadro:

Do anterior despréndese que Porto Rico e México foron os países dunha
maior presencia con respecto ós restantes membros da área continental. En
ámbalas dúas nacionalidades radica unha singularidade formulada no Censo,

Rexión ou país Mulleres % Homes % Total
As Antillas 786 46,0 925 54,0 1712

México 691 62,3 417 37,7 1108

Porto Rico 589 53,5 511 46,5 1100

América do Sur 343 45,6 409 54,4 752

América Central 52 48,1 56 51,9 108

Total 2461 51,5 2319 48,5 4780

POBOACIÓN DE LATINOAMERICANOS E CARIBEÑOS (1899)

Fonte: Táboa XI. Lugar de nacemento, sexo e raza. Censo 1899, p. 230

8. Departamento de la Guerra: Informe sobre el Censo de Cuba en 1899. Washington, Imprenta
del Gobierno, 1900.
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e é que constitúen os dous únicos grupos onde as mulleres superan cuantita-
tivamente ós seus respectivos compatriotas masculinos: as mulleres porto-
rriqueñas conforman o 53,5% de seu grupo e as súas iguais mexicanas o
62,3%. Este comportamento determinou que contrastadamente no cómputo
xeral da área existira unha diferencia de + 142 mulleres.

Con respecto á incorporación laboral, aprécianse resultados interesantes:

Obsérvase que, en termos de inserción laboral, a presencia feminina é pro-
porcionalmente menor. Isto é, que a relación oferta-demanda no mercado do
traballo debeu ser unha batalla campal, pois os índices de desemprego son
alarmantemente elevados tanto para as cubanas como para as estranxeiras
(semellanza tamén observable entre os varóns).

Agora ben, convén transporta-la actual interpretación histórica naqueles
anos e ó contextualiza-lo fenómeno cumpriría preguntarse: ¿Como poderán
subsistir esa enorme masa de desempregados estranxeiros, carentes do amparo
familiar que puidesen brindarlles outros parentes?

No caso dos nativos tal vez mediante un reacomodo familiar foi factible
afronta-la miseria; sen embargo, esta prerrogativa estáballes virtualmente
vedada ós forasteiros, os cales non posuían no territorio un vínculo tan desen-
volvido en canto á articulación familiar se refire. Entón, cotexando os datos
reproducidos e focalizándoos desde as formas do pensar decimonónico, a
maior parte dos homes eran os que basicamente debían asumi-la condición
de traballadores. Pero, os 1808 varóns rexistrados como “desempregados”,

Rexión/País Mulleres % D. Homes % D. Total % D.

Antillas 153 19,5 633 82 8,8 844 235 13,7 1477

México 87 12,6 604 157 37,6 260 244 22,0 864

P. Rico 108 18,3 481 150 29,3 361 258 23,4 842

A. Sur 32 9,3 311 116 28,3 293 148 19,7 604

A. Central 6 11,5 46 6 10,7 50 12 11,1 46

Total 386 15,72 255 511 22,3 1808 897 18,8 3833

(84%) (77,7%) (81,2%)

Cuba 64.699 11,0 542.769 50 290 11,2 412.378 110.578 11,1 955.147

(85%) (81,2%) (92,3%)

D= desemprego

Fonte: Cadro elaborado a partir dos datos da Táboa XXXI. Profesións, artes
e oficios por sexo e lugar de nacemento. Censo 1899, pp. 284-5
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¿eran todos menores de idade? ¿Sucedería o mesmo dilema entre as mulle-
res? Logo entón, ¿podería deducirse que o 80% da poboación de latinoame-
ricanos e caribeños fora infantil, é dicir, non aptos para o traballo? A resposta
é obviamente negativa.

O xigantesco desemprego formulado tal vez sexa o resultado dunha esti-
mación estatística oficial partindo de que, en primeiro lugar, a enraizada con-
ceptualización de “non traballo” dunha serie de actividades executadas polas
mulleres, amosa o carácter “invisible” do quefacer laboral feminino; isto
puido provocar que a mostra se viciase polas debido ás pautas da mentali-
dade sexista.

Sen embargo, non debe deixarse escapar un detalle inadvertido no estu-
dio historiográfico do tema: a desconfianza de boa parte da poboación á enu-
meración censual realizada9. 

Nunha segunda lectura obsérvase como o Informe Central da Oficina do
Departamento de Guerra –entidade encargada da execución do Censo– tivo
que admiti-los receos que espertou ese proceso entre os habitantes do país:
desde 1887 non se acometía unha tarefa desta natureza; sen embargo, os doce
anos que mediaron entre un e outro censo só foi unha das motivacións da des-
conformidade expresada por non poucos. 

Resulta imposible eludi-la impresión que debeu exerce-la aplicación de
procedementos estatísticos non habituais e a presencia dun persoal non
cubano en semellantes mesteres; as sospeitas chegaron ó extremo de que se
modificaron os criterios iniciais e se empregaron funcionarios cubanos para
dar máis confianza ós censados, os cales, certamente, descoñecían os pro-
pósitos reais daquel rexistro da poboación e os recursos insulares10.

De acordo con ese estado de cousas no ánimo popular, non resulta incon-
secuente deducir que algúns habitantes incorresen nunha deliberada oculta-
ción da súa situación laboral protexéndose de imaxinadas sancións, supostas
medidas ou tal vez novos impostos que debilitarían aínda máis as súas xa mal-
treitas finanzas domésticas. Mais tamén podería inferirse que as tensións e
resentimentos entre cubanos e españois, ó culmina-la guerra, fixeran pensar
a outros estranxeiros que os restantes forasteiros foran discriminados debido
ás alporizadas expresións nacionalistas de entón.

9. A importancia do censo de 1899 como fonte histórica para o estudio da situación feminina
na posguerra estimulou a execución dunha indagación que deu significativas e novas argu-
mentacións acerca do emprego feminino, os estados conxugais, a prole ilexítima así como datos
vinculados coa inmigración. A relectura deste conxunto informativo a través dunha perspec-
tiva de xénero permite descubrir aspectos descoñecidos da realidade feminina de fins do século
XIX. Vinat de la Mata, R.: “Más allá de las cifras: el empleo femenino”. Análisis crítico de
la presencia femenina en el Censo de 1899. Cap. II, (inédito).
10. Sanger, J. P.: “Carta del Inspector General del Censo al Sr. Elihu Root, Secretario de Gue-
rra, Informe del Censo”, op. cit., pp. 10-15.
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A raquítica base informativa existente impide corroborar tales reaccións,
pero unha prudente interpretación anima a pensar que a intermitencia do tra-
ballo realizado e o carácter eventual deste empuxáraos a declararse como
desempregados. Así mesmo, en ocasións o traballo infantil –malia constituír
unha inobxectable colaboración á economía familiar– non sempre era fran-
camente recoñecido polos pais11.

Mais, de tomármo-la mostra feminina dentro da engrenaxe e a súa achega
económica indirecta ou directa, o conflicto vivido revela o cataclismo daque-
les anos, que o Censo de 1899 compilou ó reflectir que das doce ocupacións
fundamentais onde se aprecia unha particular concentración de forza laboral
feminina, a presencia de latinoamericanas e caribeñas só se detecta en nove:

De acordo cos datos rexistrados, os rangos e proporcións por ocupacións
foron xerarquizados como se apunta a continuación:

RANGO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

OCUPACIÓN

Domésticas

Lavandeiras

Costureiras

Mestras

Comerciantes

Obreiras/Tabaqueiras/Vendedoras

Zapateiras

TOTAL

172

106

68

26

13

9

1

% INCORPORADAS

44,5

27,5

17,6

6,7

3,4

2,3

0,1

Fonte: Elaborados a partir da táboa XXXI, Censo 1899

Oficios P.R. L.A. A.S. A.C. MEX. Total CUBA
1.- Comerciantes 3 3 0 0 7 13 414

2.- Costureiras 15 30 3 2 18 68 8329

3.- Domésticas 46 57 17 3 39 172 22.807

4.- Lavandeiras 33 60 6 1 6 106 20.980

5.- Mestras 8 2 5 0 11 26 1502

6.- Obreiras 1 0 0 0 2 3 8806

7.- Tabaqueiras 1 1 0 0 1 3 1580

8.- Vendedoras 0 0 0 0 3 3 36

9.- Zapateiras 1 0 0 0 0 1 40

Total 108 153 32 6 87 386 64.699

PRESENCIA NA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE 1899

11. Acerca da cantidade de nenos ilexítimos, en Cuba o censo ofrece unha exposición esta-
tística que nunca antes fora reflectida polos rexistros previamente elaborados. Vinat de la Mata,
R.: “Los hijos del silencio”. Análisis crítico..., cap. IV.
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Significa que aqueles oficios e ocupacións máis rudas agrupaban ás lati-
noamericanas e caribeñas; proporcionalmente, o servicio doméstico en xeral
(serventas e lavandeiras) representaban o 72% de todo o volume de mulleres
destas rexións que aparecían baixo a categoría de traballadoras. Para as súas
conxéneres cubanas, a situación non foi moi diferente, pois entre estas últi-
mas as integradas ó sector dos servicios ascendía ó 68,3%. 

As traballadoras procedentes das Antillas eran as máis representadas con
117, seguidas das portorriqueñas con 79, as mexicanas con 45 e as sudame-
ricanas con 2; as centroamericanas só tiveron 4, nestes demandados oficios
que integraban tanto as propiamente ditas serventas como aias, amas de cría,
cociñeiras, peiteadoras, damas de compañía ou mandadeiras. Tamén as rexis-
tradas baixo a categoría de lavandeiras incluían ás pasadoras, pois a maioría
das mulleres simultaneaban estes labores ou ben realizaban ambos a fin de
obter unha entrada económica adicional. 

Na industria da agulla, esfera productiva de elevada concentración femi-
nina, as latinoamericanas e caribeñas non aparecen cunha cifra destacada (só
68). Tal vez o seu traballo fora eclipsado polas costureiras francesas e espa-
ñolas que desde principios do século monopolizaban a elaboración manual
das confeccións téxtiles pois os seus rematados posuían maior calidade.

Outro sector debilmente representado é o maxisterio, onde traballaban só
26 mulleres estranxeiras, sendo a cifra máis alta a mostrada polas mexicanas,
que achegaron 11 pedagogas. Merece contrastarse ese dato coa crise laboral
existente, pois o propio Censo revelou que o analfabetismo en Cuba superaba
o 58% da poboación e que o estado da asistencia educativa resultaba igual-
mente deplorable ó haber só 2.708 mestres (1.502 mulleres e 1.206 homes).
Sendo a docencia unha profesión que tradicionalmente acolleu ó persoal femi-
nino, calculouse que había só unha mestra por cada 1047 habitantes. 

Globalmente, outro indicador do drama vivido polas mulleres naquel con-
texto foi o seu precario nivel de instrucción. O censo describe que na pobo-
ación feminina (nativas e estranxeiras) rexistradas como laboralmente acti-
vas, o 64% eran analfabetas e un 5,8% subescolarizadas –só sabían ler–; o
cal expresa que preto do 70% de tódalas traballadoras posuían unha deficiente
instrucción. Non obstante, a caótica circunstancia non tivo en consideración
a superación obtida previamente por algúns segmentos, dado que moitas mes-
tras deberon empregarse como lavandeiras, costureiras e, incluso, alistarse á
triste tropa das prostitutas a fin de atopar unha alternativa (ás veces non sem-
pre a máis adecuada) para non deixar morre-los seus naquela espantosa rea-
lidade de posguerra. 

Pero a sobreexplotación a que eran sometidas as mulleres só pode repre-
sentarse mediante unha mera comparanza das tarifas de pagamentos esta-
blecidas ó arbitrio da patronal, debido ó total desamparo xurídico en que
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vivían as mulleres en Cuba. Nótese no seguinte inventario das principais ocu-
pacións a descarnada situación:

• Costureiras/modistas/camiseiras entre 35 e 60 centavos a ducia de
pezas confeccionadas.

• Lavandeiras/pasadoras 75 centavos polo cento de roupas pre-
paradas.

• Serventas/cociñeiras/aias 20 centavos diarios se era menor ou
adolescente, 30 se era adulta.

• Mestras a razón de $1,00 en escolas públicas
e $1,50 en privadas12.

Non obstante, o patetismo non consegue ofrecer unha dimensión real se
estes xornais non son comparados co poder adquisitivo da poboación: esti-
mados conservadores consideraban que o orzamento básico familiar dunha
célula doméstica composta por catro persoas (a media de extensión era entre
4 e 6 membros por familia), necesitaba polo menos $1,00 diario; cálculo que
non comprendía o pagamento do aluguer, que oscilaba entre $6,00 e $8,00
–se era unha habitación pequena, húmida e sen servicio sanitario–. Outras
necesidades como o servicio médico resultaban impagables: a extracción
dunha peza dental custaba entre $1,00 e $3,00 (sen o uso de anestésicos)13.
¡Tristes realidades daquel pavoroso escenario finisecular!

Resultados dunha indagación adoutrinada
Endexamais un frío rexistro censual consegue acerca-lo estudioso á real

esencia do contorno abordado. Aínda que os cómputos estatísticos ofrecen
imprescindibles volumes informativos sobre a dimensión da mostra na súa
contía, resultan incapaces de debuxa-la policromía real do fenómeno: a espi-
ritualidade dos seus “seres-números” evapórase entre cálculos, táboas e pro-
porcións. Pero a pesar das súas imprecisións, fallas ou omisións, o Censo de
1899 constitúe unha ferramenta fundamental para o estudio da etapa; ó
mesmo tempo que das súas limitacións xorden retos para investigacións com-
plementarias e profundas que iluminen a reconstrucción daquel pasado. O seu
reencontro é unha suxestiva provocación –como o presente traballo– para a
recuperación das esquecidas inmigrantes.

12. Alfonso, R. M.: La prostitución en Cuba y especialmente en La Habana. A Habana, 1902,
pp. 117-118.
13. Detalles acerca da vida cotiá poden ser observados na prensa da época, por exemplo La
Lucha (1898-1902), Cuba y América (1900-1902) e La Habana Elegante, na etapa sinalada.
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Sen esgotar tódalas súas potencialidades informativas, o estudio realizado
permitiunos un necesario e fructífero encontro cunha fonte histórica cun esen-
cial significado, que é retratar cuantitativamente o rostro dunha álxida reali-
dade vivida por cubanas e cubanos cando fenecía o século XIX.

A pesar da proximidade do rexistro factual, cómpre preguntarse: ¿E foi o
traballo do Censo de 1899 un fiel “retrato” daquelas circunstancias? Xusta-
mente as reflexións analíticas e críticas posibilítannos precisar con maior niti-
dez ata onde chega o alcance obxectivo da obra e en que radican as súas limi-
tacións. Mediante unha apreciación global pode afirmarse sen titubeos que o
compendio censual de 1899 non constitúe unha enumeración máis na cadea
de rexistros de poboación executados na Illa. Tanto a súa dimensión estatís-
tica como a inclusión de tópicos nunca antes abordados, confiren ó texto unha
meritoria significación expositiva, converténdoa en consulta obrigada se se
pretenden indaga-los perfís sociais do fenómeno finisecular cubano.

En canto á súa contribución para o estudio da situación feminina resulta
quizais a única peza estatística de que se dispón. Pero esta condición de sin-
gularidade non escurece os valores informativos dos seus informantes. É en
tal dirección que a investigación histórica ha de senta-la súa orientación inter-
pretativa ó conxuga-los datos cotexados e relacionalos con outras vertentes
analíticas: efectua-la “traducción” dos seus códigos estatísticos aplicando o
principio da contextualización; e penetrar na esencia subxectiva daquela tem-
poralidade auxiliado polo enfoque de xénero.

Gracias a estes referentes teóricos compréndese a necesidade de rompe-
la barreira cuantitativa. Isto é, abandona-lo “numerismo” recorrente e nocivo
como método preferente e darlle corpo ás cifras cualificando a súa proxec-
ción e fundamentando os seus argumentos estatísticos. 

Que sexa este un modesto acto de xustiza e lembranza a aqueles que silen-
ciosamente poboaron a nosa terra cen años atrás: inmigrantes provenientes
de México, Porto Rico ou España, que nas soleadas praias da Illa de Cuba
buscaron soños, verteron bágoas e xunto ós seus homes e mulleres escribi-
ron unha páxina da súa historia común.
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INMIGRACIÓN FEMININA EN CUBA: UN SÉCULO ATRÁS

Raquel Vinat de la Mata

Resumo
A situación das inmigrantes e, fundamentalmente, da súa masa laboralmente activa, constitúe un dos

temas menos estudiados pola historiografía cubana. Gracias a unha análise profunda e dende a perspec-

tiva de xénero do Censo de poboación levantado en 1899, é posible descubrir datos interesantes acerca

dos efectos da posguerra na estructura ocupacional insular e o seu reflexo sobre as traballadoras nativas

e estranxeiras.

Palabras clave: Cuba, século XIX, censo, traballadoras, inmigrantes.

INMIGRACIÓN FEMENINA EN CUBA: UN SIGLO ATRÁS

Resumen
La situación de las inmigrantes y, fundamentalmente, de su masa laboralmente activa constituye una

de las temáticas menos estudiadas por la historiografía cubana. Gracias a un análisis profundo y desde la

perspectiva de género del Censo de población levantado en 1899 es posible descubrir datos interesantes

acerca de los efectos de la posguerra en la estructura ocupacional insular y su reflejo sobre las trabaja-

doras nativas y extranjeras.

Palabras clave: Cuba, siglo XIX, censo, trabajadoras, inmigrantes.

INMIGRATION FÉMININE À CUBA: UN SIÈCLE AUPARAVANT

Raquel Vinat de la Mata

Résumé
La situation des inmigrées et, fondamentalement, celle de sa masse active au travail constitue l’un

des sujets les moins étudiés par l’historiographie cubaine. Grâce à une analyse profonde et partant d’une

perspective de sexe du Recensement de la population dréssé en 1899 il est possible de découvrir des don-

nées intéressantes sur les effets de l’après-guerre dans la structure ocuppationnelle de l’île et son reflet

sur les travailleuses natives et étrangères.

Mots clef: Cuba, XIXème Siècle, recensement, travailleuses, inmigrées.
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FEMININE IMMIGRATION IN CUBA: A CENTURY BEHIND

Raquel Vinat de la Mata

Abstract
The situation of immigrants and, fundamentally, their active working mass, constitutes one of the of the

themes least studied by Cuban historiography. Thanks to a deep analysis and from the gender perspective

of the population Census taken in 1899 it is possible to discover interesting facts about the effects of the

post-war on the island’s occupational structure and its reflection on native and foreign women workers.

Keywords: Cuba, 19th Century, census, women workers, immigrants.
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ALGUNHAS CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS DOS INMIGRANTES

HISPANOCUBANOS EN MÉXICO DURANTE O
PORFIRIATO

María del Socorro Herrera Barreda

1. Introducción
No contexto das guerras de independencia de Cuba, que aconteceron na

segunda metade do século XIX, a violencia e inseguridade sociais, e a dete-
rioración económica que xeraron, nesta Illa tivo lugar unha grande emigración
a algúns lugares da área do Golfo de México e o Caribe, entre os que se ato-
paba México. Sen dúbida, na decisión de emigrar a este país pesou o feito de
que México atravesaba por un período de tranquilidade e progreso económico
que non por ser desigual socialmente deixaba de carrexar beneficios materiais
visibles. Ademais, a paz imposta por medio dun Estado autoritario aseguraba
para moitos a tranquilidade política. Era a época dos sucesivos gobernos de
Porfirio Díaz, co intervalo representado por Manuel González.

O obxecto de estudio deste artigo é o perfil sociodemográfico de parte
desta emigración que chegou a México durante o porfiriato, aproximadamente
entre 1870 e 1910. Os seus participantes son denominados hispanocubanos
porque eran cubanos por nacemento, pero ata 1898, ano en que a Illa se inde-
pendizou de España, eran legalmente españois por nacionalidade. 

2. Algunhas consideracións sobre as fontes: as cartas de naturalización
e o arquivo parroquial de Veracruz
Os hispanocubanos son analizados a partir de dúas fontes principais: as car-

tas de naturalización ou nacionalidade do Arquivo Histórico da Secretaría de
Relacións Exteriores de México e o Arquivo Parroquial da Catedral da Asun-
ción de Veracruz, ramo matrimonios. Como complemento deste estudio empré-
gase a información que proporciona o padrón de votación de 1868 da cidade
de Veracruz, que incorpora algúns elementos ó perfil social que caracterizaba
ós hispanocubanos, neste caso dos que residían nesa cidade portuaria.

É importante clarificar que entre as fontes principais, as cartas de natura-
lización e os rexistros do arquivo parroquial, non hai unha correspondencia
nos cortes cronolóxicos; isto significa que cada fonte comeza e conclúe en
datas distintas. As cartas de naturalización abarcan os anos que van de 1870
a 1899, porque despois deste último ano o número de expedientes de cartas
mingua notoriamente, en relación, certamente, cunha diminución das solici-
tudes de nacionalidade mexicana. Referente ós arquivos parroquiais, estes
abranguen os anos que van de 1865 a 1913, porque tamén neste caso, des-
pois de 1913, os matrimonios dos nacidos en Cuba redúcense claramente. Non
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obstante, estas diferencias cronolóxicas non afectan á calidade dos datos ou
á súa precisión, en primeiro lugar, porque aínda que se realizan algunhas com-
paracións dos resultados obtidos cada fonte é analizada por separado; en
segundo, porque a coincidencia nas temporalidades é maior que a diferen-
cia; e en terceiro, porque hai unha complementariedade na información.

As cartas de naturalización foron tradicionalmente os documentos a par-
tir dos cales os estranxeiros acceden á nacionalidade mexicana e entre 1870
e 1899 tratábase de expedientes que incluían, entre outras cousas, os datos
persoais do interesado, os nomes das testemuñas que avalaban a súa solven-
cia moral e económica e, a miúdo, a súa filiación. Sen embargo, nos expe-
dientes non sempre se sinalou o tempo que o inmigrante tiña que residir en
México, razón que impide analizar esta variable. O total das cartas de natu-
ralización que se analizaron entre 1870 e 1899 é de 329. 

As persoas que serviron de testemuñas ós solicitantes das cartas de natu-
ralización son tamén un sector importante neste estudio. Destes, 65 eran nati-
vos de Cuba, dos que 29 se atopaban pola súa vez nacionalizados mexica-
nos, xa que forman parte dos 329 casos sinalados anteriormente, en tanto que
o resto, 36, corresponde a un novo grupo de inmigrantes hispanocubanos que
se engaden numericamente ó universo inmigratorio e achegan novos ele-
mentos de análise.

Entre 1870 e 1899 as solicitudes de naturalización variaron en cantidade.
A gráfica 1 mostra o número de naturalizacións por ano e compróbase que,
con altibaixos, o maior número destas aconteceu durante a Guerra dos Dez
Anos, principalmente entre 1874 e 1875, aínda que tamén destacan 1870,
1876 e 1878. Sen dúbida, o aumento de naturalizacións nestes anos atopa a
súa explicación na inmigración causada pola Guerra dos Dez Anos. Obsér-
vase na gráfica que esta guerra resulta o período máis importante en canto a
solicitudes de nacionalidade mexicana. 

Gráfica 1
Número de naturalizacións por ano, 1870-1899
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Referente ó arquivo parroquial de Veracruz, dado que unha alta porcen-
taxe da inmigración hispanocubana en México residía nesta cidade, decidiuse
consulta-los rexistros matrimoniais que conserva a súa Catedral. Os libros que
se revisaron corresponden ós anos de 1865 a 1913 e neles localizouse un total
de 136 nativos, mulleres e homes, que casaban, podéndose comprobar que
11 estaban naturalizados, pois os seus nomes acháronse tamén nos rexistros
das cartas de naturalización. Nestes matrimonios soamente se consideraron
as parellas en que polo menos un dos contraentes fora hispanocubano, men-
tres que o compañeiro podía ter calquera outra nacionalidade. 

É importante sinalar que no período considerado só os estratos sociais altos
casaban nas catedrais do lugar, o resto da poboación casaba en igrexas máis
modestas, sendo evidente que os hispanocubanos que casaban na Catedral da
Asunción de Veracruz, a igrexa principal do porto, eran, en xeral, persoas
posuidoras de recursos económicos. Isto non significa que a maior parte dos
hispanocubanos residentes en Veracruz pertencera ós sectores acomodados,
pois sábese que nesta mesma cidade residían tamén outros inmigrantes que
carecían de medios. Con todo, a diferencia dos primeiros, no caso destes últi-
mos, descoñécese quen ou cantos casaron, posto que non se atoparon outros
arquivos de matrimonios noutras igrexas de Veracruz. 

3. As variables
A información fornecida por cada fonte varía pero, en xeral, as variables

sociodemográficas estudiadas nesta investigación son sexo, idade, ocupación,
estado civil, lugar de nacemento e lugar de residencia en México. A análise
destas variables faise, en primeiro lugar, nas cartas de naturalización e, en
segundo, no arquivo parroquial. 

a. Sexo 
Nas cartas de naturalización entre 1870 e 1899 a presencia masculina era

máis alta que a feminina; do total de 329 expedientes, 327 correspondían ós
homes e dous ás mulleres. O resultado de 327 homes e 2 mulleres que for-
necen as cartas de nacionalidade advirte que os homes se naturalizaban moito
máis que as mulleres. Tal situación seguramente relacionánse coa preponde-
rancia do papel masculino na vida económica, política e social da época, o
que significa que eran eles os que precisaban en maior grao estar recoñeci-
dos polo Estado mexicano, en tanto que as mulleres e as súas actividades pasa-
ban desapercibidas ou eran consideradas como suxeitos privados dedicados
a tarefas cotiás que carecían de importancia para os rexistros oficiais. No caso
dos casados, unha vez conseguida a carta que identificaba ós homes como
mexicanos, a nacionalidade da esposa semellaba carecer de importancia. Con
todo, a análise dos expedientes estudiados permite saber que legalmente, polo
feito de estar casada cun mexicano, a muller estranxeira adquiría a naciona-
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lidade que tivese o marido, feito que confirma a Lei de Estranxeiría e Natu-
ralización do 28 de maio de 18861. Semellante situación acontecía cos fillos
menores de idade nados en Cuba, para os que, a miúdo, o pai pedía a exten-
sión da naturalización. Nestes casos, a Secretaría de Relacións Exteriores de
México contestaba que, sendo menores, adquirían automaticamente a nacio-
nalidade do pai e que ó chegar á maioría de idade estarían en liberdade de
elixir.

Xa que só dúas mulleres solicitaron e obtiveron a nacionalidade, convén
referirse brevemente ós seus casos. A primeira delas obtivo a carta de natu-
ralización o 19 de setembro de 1878, o seu nome era Adelaida Arroyo Díaz,
natural da Habana, de ocupación modista, residente na cidade de México e
solteira2. Por algunha razón difícil de precisar, aínda que tal vez explicable
na falta de costume das autoridades mexicanas de afrontar un expediente
feminino, o desta muller tivo un papelame máis complexo, demorado e esi-
xente que o dos homes. En canto á outra muller, o seu nome era Asunción
Pérez Corona e tamén nacera na Habana. Era viúva de don Luis Arroyo, de
nacionalidade mexicana, e desde había once anos vivía en México a raíz do
seu matrimonio co señor Arroyo; primeiro estableceuse en Tehuacán, Pue-
bla, desde onde pasara a residir na cidade de Puebla. Esta señora argumen-
taba na súa solicitude de naturalización que, de acordo coas leis do seu país,
ó morre-lo seu marido recobraba mecanicamente a nacionalidade española,
por esta razón e porque tiña fillos en México desexaba a carta de naturaliza-
ción, que lle foi concedida o 4 de novembro de 18803. O dato de recupera-
ción da nacionalidade española fornecido pola señora Pérez Corona proba que
só en casos excepcionais, ó carecer de marido por soltería ou por viuvez, as
mulleres se vían na necesidade de solicita-la naturalización mexicana. A súa
situación, por outra parte, permite preve-la posible existencia de máis hispa-
nocubanas que emigraron a México despois de casar con algún mexicano.
Sen embargo, estes casos son difíciles de comprobar, sobre todo se os seus
maridos non realizaron ningún trámite oficial que requirira datos explícitos
sobre elas.

Con respecto ás persoas que nas cartas de naturalización servían como tes-
temuñas, todos eran homes. Neste caso é posible supoñer que o testemuño
que outorgaban soamente era valedoiro para as autoridades mexicanas se pro-
viña de persoas do sexo masculino.

1. Dublán, M. e Lozano, J. M.: Colección completa de las disposiciones legislativas expedi-
das desde la independencia de la República. XVII. México, Imprenta y litografía de Eduardo
Dublán y Comp., 1887, p. 475.
2. Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en diante AHSRE), “Cartas de
Naturalización”. VII(N)-24-41, 19.IX.1878.
3. AHSRE. “Cartas de Naturalización”, VII(N)-26-27, 4.IX.1880.
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No que atinxe ós rexistros matrimoniais, do total de 136 persoas locali-
zadas entre 1865 e 1913 no arquivo parroquial, 72 eran homes (52,94%) e
64 eran mulleres (47,06%). Así mesmo, o total de 136 implica a 114 pare-
llas en que, alomenos, un dos contraentes era nado en Cuba. Destas, 22 matri-
monios eran endogámicos, é dicir, 22 parellas en que ámbolos dous despo-
sados eran nativos da Illa; as 92 restantes incluían 2 persoas casadas cun
cónxuxe que pertencía a calquera outra nacionalidade, entre as que destaca-
ban a mexicana e a española.

Da análise da variable sexo podemos concluír que entre os inmigrantes his-
panocubanos rexistrados nas cartas de naturalización, as súas testemuñas e o
arquivo parroquial, a presencia masculina era máis alta que a feminina. Nas
cartas de naturalización tal desproporción de sexos significa que poucas mulle-
res se naturalizaban, certamente a México chegaron máis das que aparecen
neste traballo; a súa localización noutros documentos é difícil pola escasa par-
ticipación que elas tiñan nos trámites e expedientes oficiais, o que conduce a
menores posibilidades de atopar rexistros que demostren a súa existencia.

b. Idade
As idades que presentan os inmigrantes no momento de naturalizarse, ser-

vir de testemuñas ou casar, están indicadas nas gráficas 2, 3, 4 e 5. No caso
dos inmigrantes naturalizados entre 1870 e 1899, o intervalo de idade oscila
entre os 19 anos, no caso do máis novo, e os 70 no de máis idade. Na grá-
fica atópanse representados tamén os inmigrantes que ó declara-la súa idade
sinalaron simplemente que eran maiores de idade. De acordo coas leis espa-
ñolas que rexían nesa época, a maioría de idade acadábase ós 25 anos4, o que
significa que aqueles que indicaron ser maiores de idade podían ter 25 ou máis
anos. Entre os máis mozos deste grupo chama a atención a existencia dunha
persoa solteira de 19 anos xa que, de acordo coas leis mexicanas, só se podía
acceder á carta de naturalización a partir da maioría de idade, é dicir, ós 21
anos5; sen embargo, carecemos de información para explicar tal feito. En todo
caso, a maior inmigración de homes entre os 20 e os 39 anos, sen conta-los
que declararon ser maiores de idade, confirma a constante en moitos move-
mentos migratorios de que emigran, principalmente, as persoas novas, é dicir,
xente en idade productiva, apta para o traballo e que a miúdo son maiorita-
riamente homes6. En canto ás dúas únicas mulleres naturalizadas, polo seu

4. Aínda que as Constitucións da monarquía española de 1869 e 1876 non o din claramente,
delas dedúcese que a maioría de idade alcanzábase a partir dos 25 años, dato que se confirma
nos propios expedientes dalgúns inmigrantes que sinalaban esta idade para gozar dos derei-
tos civís.
5. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. México, Librería de “La Ense-
ñanza”, 1892. De acordo con esta lexislación, en México a maioría de idade alcanzábase ós
21 anos se se era solteiro ou ós 18 se se estaba casado.
6. Castles, S. e Miller, M. J.: The Age of Migration: International Population Movements in
the Modern World. New York, The Guilford Press, 1993, p. 24.
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escaso número abonda con indicar que a señorita Adelaida Arroyo Díaz tiña
29 anos e a señora Asunción Pérez Corona non manifestou a súa idade.

No caso das testemuñas nas cartas de naturalización, do total de 36 homes,
32 declararon a súa idade e 4 non o fixeron. A gráfica 3 manifesta o com-
portamento das súas idades, onde a maior porcentaxe, correspondente a 11
persoas, recae entre os que declararon ser maiores de idade, sen unha espe-
cificación exacta.

Gráfica 2
Grupos de idade dos homes naturalizados, 1870-1899

Gráfica 3
Grupos de idade das testemuñas das cartas de naturalización, 1870-1899

Polo que se refire ós matrimonios, obsérvase nas gráficas 4 e 5, onde se
cruzan as variables idade e sexo, que entre 1865 e 1913 os homes accedían
ó matrimonio principalmente entre os 20 e os 34 anos, mentres que as mulle-
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res o facían a unha idade máis temperá, entre os 15 e os 24. Non obstante,
localizouse a parella formada por Josefa Pérez e José Valentín Sánchez que
contraía matrimonio ós 59 e 62 anos respectivamente, aínda que ela o facía
“in articulo mortis”7. Con respecto a isto, a partir do achado de varios casos
similares foi posible observar que, independentemente da nacionalidade, este
tipo de matrimonios realizábase, moi probablemente, entre parellas que vivi-
ron ata entón en concubinato e onde algún dos dous estaba próximo a morrer. 

Gráfica 4
Grupos de idade dos contraentes (homes, 1865-1913)

Gráfica 5
Grupos de idade das contraentes (mulleres, 1865-1913)

Comparando a información que a variable idade proporciona entre os natu-
ralizados, as súas testemuñas e os contraentes matrimoniais, obsérvase que
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7. Arquivo Parroquial de Veracruz. 1871-1878, T. IX, f. 29. In articulo mortis significaba que
ela contraía matrimonio preto da morte, probablemente no leito de morte.
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o intervalo de idade máis amplo entre os homes sitúase entre os 20 e os 34
anos e entre os que declararon ser maiores de idade. Polo tanto, todo indica
que abundaban os mozos, que polo feito de selo constituían unha achega inmi-
gratoria para México en termos do seu potencial como recursos humanos. Nas
mulleres, os datos relativos a esta variable non poden compararse posto que,
con excepción das que contraían matrimonio e as dúas únicas mulleres natu-
ralizadas, contamos con escasas referencias delas. 

c. Estado civil
No eido correspondente ó estado civil, dos individuos rexistrados nas 329

cartas de naturalización entre 1870 e 1899, 101 persoas non declararon o seu
estado e 228 si o fixeron, dando como resultado 124 solteiros, 99 casados e
5 viúvos.

O número maior de inmigrantes solteiros reflicte en certo modo a propia
situación demográfica de Cuba, onde historicamente a evolución da propor-
ción de homes e mulleres foi sempre deficitaria para estas últimas. En Cuba,
a preponderancia dos homes sobre as mulleres foi o resultado neto dunha cons-
tante e abondosa inmigración masculina proveniente do exterior, principal-
mente de España, desde o xurdimento da Illa como enclave colonial8. Pérez
de la Riva sinala nas súas análises demográficas, que inclúen brancos, negros
e asiáticos, que aínda na década de 1920 había máis de 135 homes para 100
mulleres en idade de casar9. Semellante situación explica, en parte polo menos,
que nesta emigración de Cuba a México se atopen máis homes solteiros. 

En canto ós casados, dos 99 rexistrados, 10 declararon que están casados
con mexicanas ou que estiveran casados e que son viúvos ou viúva de mexi-
cano, e, á inversa, cinco mexicanos manifestaron estar casados con hispano-
cubanas, xa fora porque estas chegasen a México seguindo ó marido ou por-
que se atopasen cando xa estaban neste país. Debe aclararse que nestes casos
hai referencias á nacionalidade do cónxuxe, porque o solicitante da naciona-
lidade mexicana especificábao, pois a maioría das veces cando se declaraba
estar casado non se precisaba a nacionalidade da compañeira ou a orixe da
familia. Do sinalado anteriormente é moi probable que o número de casos, tanto
dos casados con mexicanas como dos casados con hispanocubanas, fose maior.

Independentemente da nacionalidade do cónxuxe, nos matrimonios rexis-

8. Para a conformación da poboación por sexos en Cuba na segunda metade do século XIX
ver, entre outros, a Maluquer de Motes, J.: Nación e inmigración: los españolas en Cuba (ss.
XIX y XX). Colombres, Archivo de Indianos, 1992; Tornero, P.: “Desigualdad y racismo. Demo-
grafía y sociedad en Cuba a fines de la época colonial”. Revista de Indias. Vol. LVIII, N.º 212
(1998) e Naranjo, C.: “Análisis cuantitativo”. En Historia general de la emigración española
a Iberoamérica. I. Madrid, Historia 16, 1992.
9. Pérez de la Riva, J.: El barracón y otros ensayos. A Habana, Editorial de Ciencias Socia-
les, 1975, p. 516 e Pérez de la Riva, J.: ¿Cuántos africanos fueron traídos a Cuba? A Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1977.
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trados nas cartas de naturalización detectáronse 18 casos con descendencia
nacida en México, que en total ascendeu a 34 persoas. En cambio, só se ato-
paron tres matrimonios con descendencia nada en Cuba, cun total de 7 fillos.
O mesmo ca no caso dos matrimonios, o número de fillos, tanto inmigrantes
como nados en México, pode ser maior debido a que non tódolos rexistra-
dos os declararon.

Nas testemuñas das cartas de naturalización, dun total de 36 detectáronse
15 solteiros, 12 casados, 4 viúvos e 5 persoas que non declararon o seu estado
civil. Polo tanto, entre as testemuñas tamén os solteiros superaban ós casados.

No caso dos matrimonios rexistrados no arquivo parroquial, esta variable non
aparece xa que se supón que a maioría, ó casar, era solteira, ou viúva. Nesta
última situación detectáronse soamente seis casos, dúas mulleres e catro homes.

Nas cartas de naturalización a variable estado civil amosa que entre os
naturalizados había máis solteiros ca casados ou de calquera outra condición.
Por outra parte, a presencia en México dalgúns descendentes de hispanocu-
banos que naceron en Cuba demostra a existencia de familias que inmigra-
ron pero das que sabemos pouco, pois non sempre quedaron rexistradas ofi-
cialmente, de aí que os seus casos puidesen ser máis.

d. Ocupación
Nas 329 cartas de naturalización, entre 1870 e 1899, rexistráronse un total

de 52 ocupacións; ademais unha persoa expuxo que non tiña ocupación e
outras 31 non rexistraron ningunha. En termos porcentuais, contando os que
non declararon a súa ocupación e a única persoa que sinalou non contar con
ningunha, as principais actividades por orde de importancia son as que amosa
o cadro 1. Neste caso, as ocupacións amósanse en categorías ocupacionais
porque o seu número, 52, obriga a facer unha síntese.

CATEGORÍA OCUPACIONAL N.º DE PERSOAS PORCENTAXE

Artes e oficios 104 31,6%

Profesionais 75 22,8%

Comerciantes 45 13,7%

Sen ocupación declarada 31 9,4%

Agricultores 10 3,0%

Empregados 26 7,9%

SUBTOTAL 291 88,4%

Resto das ocupacións 37 11,3%

Sen ocupación 1 0,3%

TOTAL 329 100%

CADRO 1.
PORCENTAXES DAS PRINCIPAIS OCUPACIÓNS REXISTRADAS NOS

HISPANOCUBANOS NATURALIZADOS, 1870-1899

Fonte: AHSRE, Cartas de Naturalización
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O cadro anterior mostra, en primeiro lugar, as artes e os oficios, seguidos
das profesións e o comercio como as tres principais ocupacións que os inmi-
grantes hispanocubanos tiñan en México. A ringleira que indica o resto das
ocupacións implica a: outras profesións, como enfermeiros e flebectomianos,
así como os propietarios, empresarios, agricultores, estudiantes, empregados,
militares e eclesiásticos, belas artes e espectáculos e servicio doméstico. Entre
os profesionais, os máis frecuentes son os avogados e os profesores; nas artes
e os oficios, nesta inmigración hispanocubana, non é estraño atopar que os
tabaqueiros especializados avantaxan en número ós carpinteiros e ós xastres,
que tamén son abundantes. Convén aclarar que gracias a un cruzamento das
variables ocupación e lugar de nacemento atopouse que, de 19 tabaqueiros,
16 eran nativos e residían na Habana. Diso conclúese que a maior parte des-
tes eran obreiros urbanos dalgunha empresa tabaqueira porteña, e non xor-
naleiros nas veigas dedicadas a este cultivo.

Estes resultados teñen algunhas implicacións que deben comentarse. Entre
as principais ocupacións obsérvase a participación de xente educada ou per-
soas con certos coñecementos mínimos e destrezas. Dada a crenza no goberno
de Porfirio Díaz de que México era unha nación con enormes recursos natu-
rais que soamente poderían ser explotados por inmigrantes estranxeiros, pois
as capacidades da poboación nativa eran escasas,10 a inmigración de man de
obra cualificada tivo boa acollida no ámbito da política económica oficial. O
mesmo pode dicirse dos profesionais, que entre 1867 e 1910 formaban “unha
elite social e intelectual” que en 1900 representaba unicamente o 0,55% do
total da poboación mexicana11. Neste sentido, estes inmigrantes son o equi-
valente da inmigración privilexiada á que se refire a profesora Lida no seu
estudio sobre a inmigración española en México, que, segundo esta autora,
se caracterizaba pola presencia cuantiosa de profesionais, intelectuais, técni-
cos e obreiros especializados, entre outros, que con frecuencia se vincularon
con éxito na vida profesional, política, do emprego “polo menos decoroso”
na esfera do capital12 e, en xeral, en actividades productivas desenvolvidas
preferentemente en zonas urbanas13. No caso dos hispanocubanos, a esta pre-
sencia de profesionais e man de obra cualificada débense engadi-los comer-
ciantes e os propietarios que declararon explicitamente contar con bens, que
podían estar en México ou en Cuba, e con capital. Os individuos que se defi-
niron nesta categoría son 12, a pesar de que unha revisión das solicitudes de
nacionalidade suxire que eran máis e que a miúdo esta característica recaía

10. González Navarro, M.: Población y sociedad en México. México, UNAM, 1974, p. 24.
11. Bazant, M.: “La república restaurada y el porfiriato”. En Historia de las profesiones en
México. México, El Colexio de México, 1982, p. 132
12. Lida, C. E.: “El perfil de una inmigración: 1821-1939”. En Lida, C. E. (comp.): Una inmi-
gración privilegiada. Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 18 e 21.
13. Lida, C. E.: Inmigración y exilio. México, Siglo XXI -El Colegio de México, 1997, p. 61.

Paxs. 055-074  3/6/04  09:17  Página 64



María del Socorro Herrera Barreda

ESTUDIOS MIGRATORIOS 65

entre os profesionais e os comerciantes. Por iso, é comprensible o feito de
que nas 329 cartas de naturalización só unha persoa declarase non contar con
ningunha ocupación, posto que un dos requisitos para consegui-la naciona-
lización era a solvencia económica, o que adoitaba implicar certo grao de
escolaridade ou capacidade. 

Finalmente, pola relación que o nivel de instrucción ten coa ocupación, é
importante menciona-los analfabetos. Entre os naturalizados só dúas persoas
declararon que non sabían asinar; sen embargo, son as cartas de naturaliza-
ción as que proporcionan pouca información sobre analfabetos xa que outras
fontes, como o padrón de votación do porto de Veracruz de 1868, indican a
presencia dalgúns máis que, non obstante, nunca chegan a ser numerosos. Así,
en 1868, dos 38 hispanocubanos localizados nese padrón, 8 non sabían ler
nin escribir, 25 si que sabían e 5 non contestaron14. Debido a que o padrón
de votación é unha fonte diferente ás cartas de naturalización e ó arquivo
parroquial, convén aclarar que do total de 38 persoas que inclúe, todas do sexo
masculino, só unha se atopa tamén entre os naturalizados e outra máis nos
matrimonios do arquivo parroquial. Salvo esta excepción e a de 11 hispano-
cubanos que contraeron matrimonio na Catedral da Asunción de Veracruz e
que tamén foron localizados nas cartas de naturalización, as fontes analiza-
das son excluíntes.

No caso das ocupacións das testemuñas nas cartas de naturalización, estas
atópanse no cadro 2. Gardando as proporcións, a orde de importancia das ocu-
pacións das 36 testemuñas é similar á dos naturalizados ós que avalaron. 

En canto ás ocupacións que aparecen nos matrimonios do arquivo parro-
quial, os rexistros dos contraentes proporcionaron unha información moi defi-
ciente. Entre 1865 e 1913, do total de 136 persoas de orixe hispanocubana,
96 non declararon ningunha. A pesar diso, cóntase co dato de 40 persoas, todas
nadas en Cuba, equivalente ó 29,41% do total, que se especifica no cadro 3.

Naturalmente, a información proporcionada polo cadro anterior non é
representativa do total debido á baixa porcentaxe de casos. Non obstante,
malia as súas limitacións é moi interesante pola mención de mulleres cunha
ocupación diferente á do fogar, que adoitaba se-la predominante. Neste sen-
tido, chama a atención a presencia de 13 mulleres dedicadas ó comercio, así
como a dunha avogada.

Comparativamente, mentres nas cartas de naturalización as principais ocu-
pacións foron as de artes e oficios, seguidas dos profesionais e o comercio,
entre as testemuñas destas cartas as principais actividades foron o comercio,
as artes e oficios, seguidas dos profesionais; mentres que nos matrimonios
do arquivo parroquial os comerciantes comezan a lista seguidos das artes e
oficios e logo os empregados. As constantes que predominan nas fontes revi-

14. Arquivo Histórico Municipal de Veracruz. Inventario General: caixa 237, Vol. 333, ff.
347-476.
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sadas son, polo tanto, as artes e oficios, o comercio e as profesionais, activi-
dades que recaen principalmente entre os homes. A pesar diso, é importante
subliña-la aparición dunha avogada e o número significativo de mulleres dedi-
cadas ó comercio entre os contraentes. 

CADRO 3
Ocupación dos contraentes, 1865-1913

CATEGORÍA OCUPACIÓN H M SUBTOTAIS
Comerciantes 5 13 18
Artes e Oficios Carpinteiro 1

Impresor 1
Xastre 1

Zapateiro 2 1
Peiteador 2

Tabaqueiro 3 11
Empregados Empregado 4 1

Dependente 1 6
Profesionais Médico 3

Avogado 1 4
Agricultores Agricultor 1 1
Total poboación 40

Fonte: Arquivo Parroquial de Veracruz, ramo matrimonios

CADRO 2
OCUPACIÓNS DAS TESTEMUÑAS DAS CARTAS DE NATURALIZACIÓN 1870-1899

CATEGORÍA OCUPACIÓN N.º DE CASOS TOTAIS
Comerciantes 7 7
Artes e Oficios Carpinteiro 1

Albanel 1
Mecánico 1

Tabaqueiro 2
Xastre 3

Peiteador 1 9
Profesionais Avogado 3

Médico 1
Farmacéutico 1

Escribán público 1 6
Empregados Empregado 3

Dependente 1
Escribente 1 5

Artes e Espectáculos Músico 1
Pianista 1 2

Propietarios 1 1
Outros Rendista 1 1
Non declarada 5
Total poboación 36

Fonte: AHSRE, Cartas de Naturalización
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e. Lugar de nacemento dos inmigrantes
Nas cartas de naturalización, aínda que non sempre se especificou o lugar

de nacemento, con frecuencia menciónanse as provincias ou incluso o lugar
ou a cidade de orixe. Non obstante, en 59 ocasións só se sinalou ser natural
de Cuba sen máis especificación. O cadro 4 mostra os lugares de nacemento
dos 329 inmigrantes naturalizados, segundo a división administrativa empre-
gada oficialmente ata 1975. 

O universo contable do que se calcularon as porcentaxes do cadro ante-
rior é de 270, que non inclúe as 59 persoas que unicamente declararon ser
nativas de Cuba.

CADRO 4
Lugares de nacemento dos hispanocubanos naturalizados, 1870-1899

CIDADE CIDADE OU Nº DE
PPROVINCIA TOTAIS %

CAPITAL LUGAR CASOS
A Habana 163 163 60,37%º

Las Villas Cienfuegos 1
Remedios 1

San Juan de los R. 13
Sancti Spíritus 6

Santa Clara 14 35 12,96%
Camagüey Puerto Príncipe 26 26 9,63%
Matanzas Cárdenas 3

Cimarrones 1
Colón 1

Matanzas 16
Sabanilla 1 22 8,15%

Oriente Santiago de Cuba 9
Bayamo 2
Holguín 3 14 5,19%

A Habana Alquízar 2
Ceiba del Agua 1

Güines 2
Madruga 1

Puerta de la Güira 1
Alacranes 1 8 2,96%

Pinar del Río Consolación del Sur 1
Pinar del Río 1 2 0,74%

Total % 100%
Sen precisar* 59 59

Total poboación 329

* Este caso refírese ás persoas que declararon simplemente ser naturais de Cuba.
Fonte: AHSRE, Cartas de Naturalización
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Pola súa parte, as testemuñas das cartas de naturalización, todos homes,
tampouco determinaron en tódolos casos o seu lugar de orixe. O cadro 5
amosa as respostas que deron á pregunta referida a de ónde eran nativas as
36 testemuñas.

No caso dos matrimonios rexistrados no arquivo parroquial entre 1865 e
1913, de acordo co cadro 6, os 136 contraentes de ámbolos sexos declararon
os seguintes lugares de nacemento na Illa.

O universo contable do que se calcularon as porcentaxes do cadro ante-
rior é de 110, e non inclúe as 26 persoas que soamente declararon ser nati-
vas de Cuba. Igual que entre os naturalizados e as súas testemuñas, no caso
dos matrimonios a maior parte dos contraentes nacera na Habana.

Malia que as guerras de independencia, principalmente a dos Dez Anos,
tiveron como foco principal dos levantamentos armados a zona oriental da
Illa, chama a atención o escaso número dos emigrados desta rexión nos tres
cadros anteriores. Sen embargo, as respostas a esta e outras interrogantes simi-
lares terían que buscarse no propio patrón emigratorio interno cubano así
como nas facilidades de acceso a portos e transportes que conducían a México
desde os distintos lugares da Illa. No caso da Habana, non estraña a canti-
dade de xente oriúnda desta cidade xa que era a máis poboada de Cuba e, xa
que logo, a que máis posibilidades de expulsión de xente tiña, ademais, era
o porto de onde partían máis naves a México e outros lugares do mundo. O
feito de que A Habana resulte o principal lugar de nacemento dos hispano-
cubanos significa que máis da metade do total dos inmigrantes naturalizados,
as súas testemuñas e os matrimonios do arquivo parroquial eran nativos desta
cidade.

CIDADE CIDADE OU Nº DE
PROVINCIA TOTAIS

CAPITAL LUGAR CASOS

A Habana 15 15

Las Villas Sancti Spíritus 2 2

Camagüey Puerto Príncipe 1 1

Oriente Santiago de Cuba 1 1

Sen especificar* 17 17

Total poboación 36

CADRO 5
Lugares de nacemento das testemuñas das cartas de naturalización, 1870-1899

Este caso alude ás persoas que declararon simplemente ser naturais de Cuba. 
Fonte: AHSRE, Cartas de Naturalización
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f. Lugares de residencia en México
Nas cartas de naturalización e as súas testemuñas, así como nos matri-

monios do arquivo parroquial, a maior parte das veces os inmigrantes sina-
laron o lugar en que habitaban en México. O cadro 7 expón os sitios onde as
mulleres e os homes naturalizados vivían entre 1870 e 1899.

O universo contable do que se calcularon as porcentaxes do cadro ante-
rior é de 320; non inclúe as 8 persoas que non declararon onde vivían. Como

CIDADE CIDADE N.º DE
PROVINCIA TOTAIS %

CAPITAL OU LUGAR CASOS

A Habana 66 66 60%

Matanzas Camarones 1

Colón 1

Matanzas 10

Alfonso XII 1

Cárdenas 3 16 14,55%

Las Villas Sagua la Grande 1

San Juan de los R. 6

Sancti Spíritus 1

Santa Clara 3

Caibarién 1

Remedios 1

Trinidad 1 14 12,73%

Oriente Santiago de Cuba 6

Fray Benito 1 7 6,36%

A Habana La Teja 1

Guanajay 1

Bejucal 1

San Nicolás de Barrín 1 4 3,64%

Camagüey Puerto Príncipe 2 2 1,81%

Pinar del Río Pinar del Río 1 1 0,91%

Total % 100%

Sen Precisar* 26 26
Total 136poboación

* Este caso refírese ás persoas que declararon simplemente ser naturais de Cuba.
Fonte: Arquivo Parroquial de Veracruz, ramo matrimonios

CADRO 6
Lugares de nacemento dos contratantes, 1865-1913
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pode advertirse, o lugar de maior residencia dos naturalizados era o estado
de Veracruz, onde a cidade e porto de Veracruz alcanza por si soa o 49% do
total inmigratorio. 

CIDADE CIDADE OU N.º DE
ESTADO TOTAIS %

CAPITAL LUGAR CASOS

Cid. de México 95 95 29,70%

Veracruz Alvarado 2

Córdoba 7

Cosamaloapan 2

La Piedra 1

Mastatlán 1

Medellín 4

Orizaba 3

Tamiahua 2

Tuxpan 2

Veracruz 157

Jalapa 8 189 59,06%

Yucatán Mérida 12

Progreso 1

Maxcanú 2 15 4,68%

Puebla Cid. de Puebla 7

San Andrés Ch. 1 8 2,50%

Campeche Cid. de Campeche 5 5 1,57%

Tamaulipas Matamoros 3

Tampico 1 4 1,25%

Jalisco Guadalajara 1 1 0,31%

México Zumpango 1 1 0,31%

Oaxaca Jamiltepec 1 1 0,31%

Tabasco Frontera 1 1 0,31%

Total % 100%

Non declarado 8 8

TOTAL
328*

POBOACIÓN

*A este total debe engadirse unha persoa que se naturalizou mexicano sendo empregado do
Consulado Mexicano na Habana, residindo nesta cidade portuaria.
Fonte: AHSRE, Cartas de Naturalización

CADRO 7.
LUGARES DE RESIDENCIA DOS HISPANOCUBANOS

NATURALIZADOS, 1870-1899
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Referente ás 36 testemuñas das cartas de naturalización, 27 persoas decla-
raron o lugar en que vivían e 9 non o fixeron, o cadro 8 expón os seus luga-
res de residencia en México, onde novamente destaca o porto de Veracruz.

En canto ós contraentes, o feito de que os rexistros achados entre 1865 e
1913 correspondan á catedral da cidade de Veracruz presupón que gran parte
deles eran veciños desta cidade e porto. Esta situación confírmase xa que o
94,85% deles residía na cidade de Veracruz e o resto nas cidades de México,
Córdoba, Puebla e Oaxaca.

Non resulta estraño o feito de que Veracruz fose a principal cidade onde
habitaban os hispanocubanos, xa que se trataba do porto máis importante de
recepción de inmigrantes e tráfico de mercancías no México daquel tempo;
ademais era o máis achegado ó centro do país e á cidade de México. Á parte
destas características, Veracruz ofrecía a posibilidade dun contacto directo e
frecuente coa Habana, que era a cidade onde naceran gran parte dos inmi-
grantes e da que, sen dúbida, procuraban permanecer preto.

3. Conclusións
As fontes analizadas proporcionan un universo inmigratorio no que pre-

dominan os homes. Sen embargo, a desproporción entre ámbolos dous sexos
non era excesiva. A pesar de que nas cartas de nacionalidade unicamente se
rexistraron dúas mulleres entre os naturalizados, esta maior cantidade de
homes só significa que eran eles os que máis se nacionalizaban. En relación
con esta situación, tamén se observa unha maior proporción de inmigrantes
solteiros ca de calquera outro estado civil. 

Nas cartas de naturalización, ademais da hexemonía de xente moza, adver-
tiuse que boa parte dos inmigrantes tiña un capital humano que se traducía

CIDADE CIDADE N.º DE
ESTADO TOTAIS

CAPITAL OU LUGAR CASOS

Cid. de México 6 6

Veracruz Veracruz 15

Jalapa 4 19

Campeche Cid. de Campeche 2 2

Non declarado 9 9

TOTAL
36

POBOACIÓN

CADRO 8.
LUGARES DE RESIDENCIA DAS TESTEMUÑAS DAS

CARTAS DE NATURALIZACIÓN, 1870-1899

Fonte: AHSRE, Cartas de Naturalización
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en posuír estudios profesionais, ou ser unha man de obra cualificada; ade-
mais algúns eran persoas que á parte de ter educación contaban con recursos
económicos. Neste sentido, en xeral, o panorama que ofrecen as cartas de
naturalización e o arquivo parroquial é o dunha inmigración favorable para
México en termos de recursos humanos.

Outra constante que se observa en tódalas fontes é a importancia das cida-
des da Habana e Veracruz como punto de partida e de chegada, respectiva-
mente, e como lugar de nacemento, en Cuba, e de residencia, en México.
Facendo uso de palabras empregadas pola profesora Lida, pódese dicir que
se tratou dunha inmigración “concentrada geograficamente tanto en lo que
respecta a su lugar de origen como a su lugar de residencia en México”15. Os
contactos entre A Habana e Veracruz son históricos e, naturalmente, abran-
guen tanto o traslado de mercadorías como de persoas desde as épocas da
administración colonial española, que en Cuba rematou máis tarde que en
México. Por iso a súa importancia histórica maniféstase, entre outras cosas,
no peso que a súa presencia posúe nesta investigación de inmigrantes hispa-
nocubanos.

15. Lida, C. E.: op. cit, 1994, p. 17.
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ALGUNHAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS
INMIGRANTES HISPANOCUBANOS EN MÉXICO DURANTE O PORFIRIATO

María del Socorro Herrera Barreda

Resumo
Durante as guerras de independencia de Cuba tivo lugar unha grande emigración ó exterior, parte da

cal arribou a México, onde moitos quedaron rexistrados nas Cartas de Naturalización e no Arquivo Parro-
quial de Veracruz. Tratouse, en xeral, dunha inmigración favorable para México en termos de recursos huma-
nos, xa que boa parte dos inmigrantes era xente nova, cunha maior proporción de homes que de mulleres,
entre os que se observa a presencia dun capital humano importante e de persoas con riqueza propia. 

Palabras clave: Cuba, emigración, perfil sociodemográfico, México.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS
INMIGRANTES HISPANOCUBANOS EN MÉXICO DURANTE ELPORFIRIATO

María del Socorro Herrera Barreda

Resumen
Durante las guerras de independencia de Cuba, de la Isla se desprendió una gran emigración al exte-

rior, parte de la cual arribó a México, donde muchos quedaron registrados en las Cartas de Naturaliza-
ción y el Archivo Parroquial de Veracruz. En general se trató de una inmigración favorable para México
en términos de recursos humanos ya que buena parte de los inmigrantes era gente joven, con una mayor
proporción de hombres que de mujeres, entre la cual se observa la presencia de un capital humano impor-
tante y personas que contaban con riqueza propia. 

Palabras clave: Cuba, emigración, perfil sociodemográfico, México.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES
INMIGRÉS HISPANO-CUBAINS AU MEXIQUE PENDANT LE

GOUVERNEMENT DE PORFIRIO VARGAS

María del Socorro Herrero Barrera

Résumé
Pendant les guerres d’indépendance de Cuba, de l’Île est partie une grande émigration vers l’exté-

rieur, une partie de laquelle est arrivée au Mexique, où beaucoup d’émigrés ont été consignés dans les
Lettres de Naturalisation et les Archives Paroissiaux de Veracruz. En général il s’agissait d’une émigra-
tion positive pour le Mexique en termes de ressources humaines puisque la plupart des inmigrés étaient
des jeunes gens, avec une proportion plus grande d’hommes que de femmes, parmi lesquels on peut obser-
ver la présence d’un capital humain important et de personnes qui possédaient richesse à soi.

Mots clef: Cuba, émigration, profil socio-démographique, Mexique.
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SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF HISPANIC
CUBANS IN MEXICO DURING THE “PORFIRIATO”

María del Socorro Herrera Barreda

Abstract
During the Cuban wars of independence there was great emigration from the island, part of which

reached Mexico where many were registered in the Naturalisation Papers in the Parochial Archive of Vera-

cruz. In general they deal with immigration that was favourable to Mexico in human resource terms for

a good part of the immigrants were young and there was a greater proportion of men to women, among

which the presence of important human capital and people with their own wealth can be seen.

Keywords: Cuba, emigration, socio-demographic profile, Mexico.
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A SOCIABILIDADE FORMAL:
OS CENTROS REXIONAIS ESPAÑOIS EN CUBA*

María del Carmen Barcia

Desde mediados do ano 1878 e especificamente durante os anos oitenta,
a administración colonial comezou a implantar na Illa de Cuba, primeiro de
forma provisional e logo permanente, algúns artigos da Constitución da Res-
tauración Española1. A sociedade cubana, que desde 1837 estivera rexida por
supostas Leis Especiais que nunca se concretaron, comezou a desenvolverse
dentro dun marco legal limitado, pero propicio e autorizado. Isto permitiulle
prescindir das solicitudes conxunturais -insólitas pero imprescindibles-, ante
a administración colonial para calquera acción que desexase emprender, fose
esta a fundación dunha asociación, a creación dun periódico ou dunha revista,
ou a solicitude para unha reunión de calquera tipo2. 

Neses momentos, a sociedade viuse mergullada nun considerable afán
organizador. Promulgáronse Circulares, Decretos, Reais Ordes e Leis que pre-
tenderon, e en certa medida lograron, crear un esperanzador ambiente de dis-
tensión, pois deron a aparencia de que se lle concedían á Illa, agora “provincia
española ultramarina”, todo tipo de liberdades. 

Foi neste contexto social e político onde se promulgou a Lei de Asocia-
cións3. A partir dese momento a sociedade civil multiplicouse e xurdiron gru-
pos de intereses de todo tipo, desde corporacións económicas destinadas a
salvagardar e incrementa-los bens adquiridos, ata partidos políticos destina-
dos a canaliza-los asuntos, o status e o poder dos grupos e sectores domi-
nantes e a utilizar, para ese fin, as súas clientelas políticas.

*Este traballo inscríbese no Proxecto de Investigación PB 96-068 (DCES) do CSIC no que
participei como investigadora.
1. Segundo Real Decreto do 15 de xullo de 1878, aplicáronse á colonia, transitoriamente, as
leis provincial e municipal da Península que respondían á Constitución da Restauración. Por
Real Decreto do 7 de abril de 1881 fíxose extensiva a Cuba e a Porto Rico a citada constitu-
ción que se publicou na Gaceta de la Habana o l de maio. O seu artigo 89, que propuña leis
especiais para as Antillas, amparaba diferencias de todo tipo.
2. Con anterioridade a 1878, a fundación de asociacións dependía da política conxuntural da
administración colonial con respecto á Illa. Nos anos corenta fundáronse algunhas, Nuesta
Señora del Pilar, o Centro Catalán ou o Alemán, por exemplo; a finais dos cincuenta apro-
bouse a existencia dalgunhas sociedades de artesáns e durante os sesenta fundouse un número
apreciable de sociedades culturais e masónicas. Tras un lapso de estancamento produciuse en
1873 a creación de sociedades de socorros mutuos, educativas e recreativas.
3. Polo artigo 13 da Constitución “todo español tiene derecho a asociarse para los fines de la
vida humana”, por esa razón xurdiron, desde o ano 1878, múltiples sociedades e corporacións,
non obstante a Lei de Asociacións non se promulgou ata o 13 de xuño de 1888.
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O aspecto máis dinámico promovido pola Lei de Asociacións foi o rea-
grupamento dos estratos populares. Españois, estranxeiros e cubanos; bran-
cos, negros e chineses; espiritistas, católicos, masóns e descridos, agrupáronse
para relacionárense e tamén, desde logo, defendérense4. Os seus intereses,
problemas e preocupacións víronse reflectidos en sociedades de diverso tipo,
as tradicionais de socorros mutuos, encargadas de protexe-los individuos de
menores recursos, que resultaron rapidamente incrementadas desde o punto
de vista numérico; as benéficas, que comezaron a proxectarse nos anos
setenta; as deportivas, que, igual que as culturais, relacionábanse agora con
formas máis masivas de participación popular; as profesionais, que ampara-
ban intereses sectoriais ou relacionados coa modernización da sociedade; e
sobre todo as que protexían ós traballadores, o seu número chegou a consti-
tuír unha preocupación para a administración colonial. 

Co cambio de século, trala independencia de Cuba, o asociacionismo
seguiu constituíndo unha importante forma de manifesta-lo interese das capas
populares nunha participación política e social activa, e a lexislación espa-
ñola non resultou modificada para ese efecto5. Un número apreciable das
sociedades que xurdiron nos anos oitenta continuou tendo vixencia. Pero
tamén comezou a manifestarse de forma evidente, nas de nova creación, a
transformación dos intereses colectivos ós particulares e individuais, cues-
tión que reflectía a impresión dos novos tempos. 

Desde logo que estas non foron as únicas funcións e nin sequera as pri-
meiras que tiveron as sociedades benéficas; no seu desenvolvemento obsér-
vase unha ampliación de obxectivos acorde coas circunstancias que se ían
producindo. As españolas tiveron que ver co apoio ós inmigrantes, as redes
que os traían á Illa, e tamén con situalos cando estaban nela. Moitas socie-
dades transformáronse en centros rexionais ó engadir, ás actividades benéfi-
cas, as culturais e recreativas, ou coexistiron con elas. Algo similar aconte-
ceu con algunhas asociacións negras e mestizas. 

Os Centros Rexionais Españois
A diferencia do que acontecía coas sociedades de socorros mutuos, os cen-

tros rexionais españois incrementaron a súa presencia e accións durante o
século XX, multiplicáronse en asociacións comarcais, mantiveron lazos de
unión coas rexións de orixe dos seus asociados e, en certa medida, traslada-

4. Aínda que a Lei de Asociacións excluía as asociacións católicas, as mercantís ou comer-
ciais que se rexían polas disposicións do dereito civil e mercantil e inscribíanse no Rexistro
mercantil, e as institucións ou corporacións que se rexían por leis especias; no Rexistro de
Asociacións da Habana aparecen inscritas agrupacións católicas, unha compañía de seguros,
El Iris, e a Compañía Comercial de Zaldo. 
5. O Código Civil español mantivo, con lixeiras modificacións, a súa vixencia en Cuba ata os
anos setenta do século vinte, é dicir, aínda despois do triunfo da Revolución de 1959.
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ron a elas algúns dos proxectos de educación e culturais que sostiñan en Cuba.
Todo iso tivo que ver con dúas cuestións fundamentais, o fluxo sostido da
corrente inmigratoria, por unha parte, e o seu arraigamento na sociedade
cubana, por outra, os centros rexionais foron promotores da modernidade e
da ampliación dos seus beneficios ás capas populares.

Tanto estes como as sociedades de beneficencia e recreación fundadas por
cubanos, negros e mestizos incrementáronse no período comprendido entre
1888 e 1895, tiveron un crecemento puntual en 1899, pero na súa maior parte
perduraron, é dicir, no século XX inscribíronse novas asociacións e perma-
neceron as que emerxeron no XIX.

A primeira sociedade benéfica de inmigrantes españois que se fundou na
Illa de Cuba foi a de Naturales de Cataluña, o 1 de agosto de 1841. Tiña a
súa sede na rúa Lamparilla n.º 2 e contou, inicialmente, con 102 socios6. En
1871 os galegos acordaron fundar unha sociedade similar que quedou for-
malizada o 21 de xaneiro de 1872, nos salóns do Casino Español de la
Habana, coa asistencia de 165 socios7. Tamén os asturianos intentaron fun-
dar unha sociedade benéfica ese ano ou a principios do seguinte, pois existe
un proxecto de regulamento que data de maio de 1872; nesa intención esti-
veron involucrados José Valle e Juan Antonio Bancés, ricos fabricantes de
tabaco e o dirixente obreiro reformista Saturnino Martínez, que nesa época
era bibliotecario da Sociedad Económica de Amigos del País, e presidía o
semanario obreiro La Razón. A pesar destas intencións, os asturianos non
lograron establece-la súa sociedade ata o 8 de setembro de 1877, baixo a pre-
sidencia de Vicente Galarza, relacionado co comercio tabaqueiro8.

A idea dos centros rexionais, moito máis ampla, concretouse o 29 de
novembro de 1879 coa fundación do Centro Galego da Habana e inaugurou
o arranque deste tipo de asociacións, que se fundaron entre 1886 e 1892, etapa
en que se organizaron os asturianos, canarios, andaluces, cántabros9, vascos,
casteláns10, burgaleses, murcianos, aragoneses e baleares. A proxección de

6. Solicitara a súa autorización o 6 de maio de 1849, instancia que foi presentada por Anto-
nio Font y Guash e José Gener y Guash. En: Centro Asturiano de la Habana, Historia social
desde su fundación, 1886-1911, A Habana, Imprenta P. Fernández y Cía., 1911.
7. O seu primeiro regulamento pode consultarse en ANC, Fondo Gobierno General, atado 97,
exp. 4423. O 4 de febreiro de 1873 foi modificado.
8. A fundación da Sociedad de Beneficencia Asturiana foi acordada, definitivamente, o 26 de
agosto de 1877, aínda que se constituíu oficialmente o 8 de setembro. En: op. cit., pp. XVI-XVII.
9. O Centro Montañés fundouse en 1910, pero a Sociedad Montañesa existía desde finais do
século XIX. Os seus salóns sociais estaban situados en Prado 110, contaba con biblioteca e
cunha academia de música.
10. A Sociedad de Socorros Mutuos de Ambas Castillas, León y Extremadura, cunha comi-
sión de instrucción e recreo, foi fundada en 1878. Ver. ANC. Gobierno General, atado 447,
exp. 21758. O Centro Castellano foi fundado en 1909, situado en Egido 2, no Palacio de
Villalba, contaba co Sanatorio Santa Teresa de Xesús, coñecido como La Castellana, e era
propietario do Colexio Cervantes.
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todos estes centros partiu dunha necesidade das masas de inmigrantes, non
obstante, por unha razón ou outra, esa intención, encabezada por membros
activos e destacados deses grupos, resultou tamén manipulada. Figuras impor-
tantes da inmigración peninsular e canaria, que acumularon capitais na Illa,
chegaron a se-los elementos centrais na súas directivas; debe destacarse, sen
embargo, que aínda que utilizaron ós asociados de cada unha delas como as
súas clientelas naturais, tamén tenderon a impulsar nesas sociedades impor-
tantes proxectos modernizadores que se concretaron, esencialmente, na cre-
ación de escolas e de quintas de saúde.

A primeira casa de saúde a que acudían os inmigrantes no período com-
prendido entre os anos 1840 e 1850 foi a de San Leopoldo11. Máis tarde, tanto
eles como os cubanos que necesitaban acceder a este tipo de servicios empre-
garon, indistintamente, a Quinta del Rey, inaugurada en 1857 polo Dr. Fras-
quieri, quen máis tarde a vendeu ó Dr. Ramón Vila, médico destacado12; a
Quinta de Garcini13, establecida pouco despois14, así como a de Larrazabal.
No edificio desta instalouse, en 1898, o Sanatorio Habana, que dirixía o Dr.
Ramón Negrete. En 1868 foi instituída polos doutores Belot, Caneda e Boni-
chi a Quinta San Rafael; en 1873 este último abandonou a institución para
fundar La Integridad Nacional, que, co nome de Hospital de los Angeles, ser-
viu de albergue en 1898 ós reconcentrados da capital15. En 1876 estableceuse
La Misericordia, na barriada de Jesús del Monte16; un ano antes, en 1875 fun-
dárase La Benéfica, na mesma zona que foi, desde a súa creación, a prefe-
rida dos inmigrantes españois17.

Todas estas institucións eran empregadas indistintamente, tendo en conta
que os centros de beneficencia e algúns de socorros mutuos pagaban o ser-
vicio que estas lles brindaban ós asociados. Pero ningunha destas lles ofre-
cían unha atención preferente con respecto a outros clientes, nin tampouco,
polo seu carácter de institucións fundadas por un ou varios médicos, os recur-
sos que un centro moderno debía implicar: pavillóns especializados, farma-
cias propias e unha infraestructura capaz de soporta-lo servicio a centos de
suxeitos. Estes elementos só foron provistos polas casas de saúde proxecta-

11. Estaba situada en Belascoaín n.º 17, facía esquina con Virtudes e mantívose ata 1870. En:
op. cit.
12. Ibídem.
13. Este edificio achábase na rúa Gervasio n.º 21. Ibídem.
14. Estaba situada nun outeiro, preto do Paradero de Concha, moi preto da rúa de Carlos III.
Ibídem.
15. A Quinta de San Rafael estaba situada na Calzada de Reina, n.º 14, entre Belascoaín e
Gervasio, e La Integridad Nacional en Carlos III, na ladeira do Castelo do Príncipe. Ibídem.
16. Estaba situada entre a fábrica de tabacos Henry Clay e na lomba da igrexa de Jesús del
Monte. Ibídem.
17. A súa localización inicial foron os terreos situados entre a Calzada de Concha e a rúa do
Municipio. Ibídem.
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das polos centros rexionais españois. O primeiro que tivo unha quinta deste
tipo foi o Centro de Dependientes que, en maio de 1884 comprou a casa
situada en Alejandro Ramírez n.º 5, no Cerro, e trasladou a ela os doentes
que ata entón foran atendidos en La Benéfica. En marzo de 1894 o Centro
Galego compraba esta casa de saúde, cos seus instrumentos, útiles, mobilia-
rio, roupas e desde logo edificio, para á atención ós seus asociados18. Entre
tódolos centros rexionais merecen ser destacados, pola importancia que alcan-
zaron e pola súa proxección social modernizadora, o Centro Gallego, o Cen-
tro Asturiano, a Sociedad de Beneficencia Canaria y de Protección Agrícola,
e mailo Centro de Dependientes, que, aínda que non respondía a unha rexión
específica, foi fundado polos inmigrantes peninsulares que constituíron,
durante un número considerable de anos, a maior parte da súa freguesía. En
todas estas sociedades pode observarse que, aínda que foron creadas a partir
das necesidades e intereses das capas populares, estas foron desprazadas, pau-
latinamente, das súas direccións19.

O primeiro en establecerse como centro de beneficencia, instrucción e
recreo foi o Centro Galego20. Este alcanzou unha grande importancia e trans-
cendencia social por proceder de Galicia a inmigración máis numerosa que
chegou á Illa entre 1882 e 1930. Desde 1894 tiña o seu propio centro de saúde,
cun corpo de eminentes médicos presididos polo Dr. Varela Zequeira. En
1903, acabada de concluí-la intervención norteamericana, e a pesar de aboar
93.218,43 pesos ouro e 54.649,15 en billetes para pasaxes, e de pagar por
socorro ós seus asociados 5.204,39 pesos ouro, 40.023,54 en prata e 99.670,99
en billetes, tiña un capital social de 90.278 pesos ouro21. 

En 1905 comprou o Teatro Nacional, antigo Tacón, e tódolos edificios dese
bloque22, por 525.000 pesos ouro americanos. Esa intención manifestárase
desde moito antes e era coñecida pola opinión pública da Illa. Exemplo disto
foi a caricatura publicada en Azul y Rojo, na que o Centro era representado
por un gato grande e gordo e o Teatro por un pequeno rato que trataba de
escapar a unha cova que representaba ó “Estado Cubano”; a sátira concluía
expresando “Me parece que esta vez se salva”23.

18. Ibídem.
19. Debe destacarse que, ademais dos grandes centros, fóronse fundando paulatinamente aso-
ciacións comarcais, algunhas chegaron a ter unha apreciable importancia, tanto polas súas ache-
gas na Illa como pola axuda que prestaron ós lugares da Península dos que procedían os seus
asociados.
20. Tanto para o estudio dese Centro, como da inmigración galega, resulta imprescindible con-
sulta-lo libro de Consuelo Naranjo Orovio: Del Campo a la bodega: recuerdos de gallegos en
Cuba (siglo XX). A Coruña, Ediciós do Castro, 1988, así como os posteriores traballos pro-
ducidos pola historiografía galega.
21. Galicia, A Habana, 14 de febreiro de 1904, nº. 7, p. 5.
22. Galicia, A Habana, 10 de decembro de 1905, nº. 50, p. 2.
23. Azul y Rojo, A Habana, 17 de xaneiro de 1904, nº. 3, p. 7.
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En 1906 quedou constituída unha caixa de aforros que, en 1909, baixo o
nome de Caja de Ahorros y Banco Gallego constituía unha entidade banca-
ria con fondos apreciables. Estes ascenderon, en 1914, a máis de 3.000.000
pesos ouro. Esa institución encargábase de enviar xiros dos inmigrantes ás
aldeas, vilas e cidades de Galicia, as famosas remesas que contribuíron ó sos-
temento de numerosas familias galegas; tamén funcionou como banco finan-
ceiro para a construcción do novo edificio destinado ó Centro24. Pero nesta
dirección producíronse accións que alarmaron ós asociados, cuestión que se
reflicte na prensa galega da Habana. Galicia Gráfica, chegou a denominalo
“plantel de caciquismo”, en tanto Galicia Nueva engadía:

¡Nada de Caixas !
¡ ide ós Bancos !
¡¡A Ponte Limpa !!25

Pero a pesar de tódalas críticas, irregularidades e mala xestión adminis-
trativa, a Caja sostívose ata pasados os anos trinta26.

Desde 1916, alomenos, manifestáronse discrepancias entre algúns mem-
bros e a directiva do Centro que, evidentemente, non representaba ás capas
populares de inmigrantes; nesta dirección algúns manifestaban o seu repu-
dio ós “que acuden en pelotón a nuestra casa social para imponernos a una
persona, porque sí, sin otros merecimientos que las relaciones interesadas o
amistosas de unos cuantos compinches o tener capital sobrado para comprar
la conciencia o los votos de unos cuantos paisanos ignorantes”27. Tamén insis-
tían en que a inmigración galega era maioritariamente de traballadores, razón
pola cal debía privilexiarse a atención ós seus problemas sociais, a estable-
cer unha caixa de préstamos para os obreiros, clases nocturnas para adultos,
escolas de artes e oficios e granxas de experimentación28.

No referido á saúde, debe destacarse que, ademais da atención médica en
La Benéfica, á que xa se fixo referencia, incluía hospitalización, pagamento
polas medicinas, transporte do doente dentro e fóra da Illa, gastos do fune-
ral en caso de falecemento e atención ás mulleres. En 1917 foi fundada, na
Habana, a clínica Hijas de Galicia,29 inicialmente destinada á atención das
mulleres galegas, beneficio que se estendeu, en 1919, ás mulleres proceden-
tes doutras rexións españolas e ás cubanas casadas con peninsulares.

24. Sobre os proxectos de construcción do Centro Galego realizados polo cubano Raynery e
o belga Paul Balau pode consultarse Airiños d’Miña Terra, A Habana, 31 de agosto de 1909,
nº. 11, p. 1.
25. Citado por Consuelo Naranjo, op. cit., p. 121.
26. Ibídem. 
27. Alma Gallega, A Habana, 13 de xaneiro de 1917, p. 5.
28. Ibídem
29. Consuelo Naranjo alude a que a atención ás mulleres partiu do interese da sociedade Soli-
daridad Pontevedresa, que desde 1914 incluíu a asistencia médica ás mulleres asociadas a esta
institución. Op. cit., p. 124.
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O Centro Galego tamén dedicou un esforzo importante á educación; o cen-
tro Concepción Arenal dispensaba clases de ensino primario, ata o oitavo grao,
en horarios diúrnos e nocturnos, e daba clases de taquigrafía, mecanografía,
corte e costura. 

Hai que salientar que a emigración galega de Cuba propiciou, por inicia-
tiva de Curros Enríquez, a creación da Real Academia Galega e do himno
galego; que favoreceu a edición de diversas revistas entre as que sobresaíron
Follas Novas, Galicia, Suevia, Treviña, Santos y Meigas, Galicia Gráfica,
Airiños d’a Miña Terra e Alma Gallega, publicacións que contribuíron a con-
serva-las súas tradicións e a difundi-la cultura galega, e que fomentou pres-
tixiosas institucións culturais entre as que sobresaíu a sociedade Rosalía de
Castro30.

Chama a atención a aparición da muller galega dando nome a organiza-
cións culturais e benéficas e participando nelas. Exemplo disto foi Mercedes
Vieito Bouza, que co pseudónimo de Zoraida escribía na revista Galicia31, e
foi presidenta de honor da sociedade Rosalía de Castro. Mostra do vínculo
que existía entre os centros rexionais é que foi nomeada profesora na escola
primaria de nenas do Centro Asturiano. Era unha muller progresista que par-
ticipou de forma destacada no Comité por la Redención de Foros en Galicia,
insistindo en que a solución real do problema radicaba en eximir do seu paga-
mento ós campesiños galegos32.

O Centro Asturiano, pola súa parte, foi fundado o 2 de maio de 1886 no
local da Coral Asturiana asentada en Reina e Angeles, a súa segunda con-
vocatoria levouse a cabo no Teatro Martí, que era propiedade do Centro Cata-
lán -o Casino Español negouse a prestárlle-los seus salóns-, e, a diferencia
da primeira reunión, á que só asistiron 50 asturianos, tivo unha apreciable con-
correncia. Todo parece indicar que a negativa do Casino estivo relacionada
coa integración popular do centro, posto que nun dos discursos destacaba “que
el movimiento había partido de abajo y por lo tanto era de esperar que se aca-
baran las épocas de las imposiciones”33. Hai que destacar, sen embargo, que
na súa primeira directiva tivo, xunto a elementos procedentes das capas popu-
lares como Saturnino Martínez, poderosos industriais como Benito Celorio.
O seu primeiro presidente foi González del Valle. Neses primeiros anos solu-
cionou a asistencia médica dos seus asociados a través de contratos coa

30. Esta sociedade foi fundada por un grupo de mozos. Tiña tres seccións: Declamación, Fil-
harmonía e Canto, privilexiaba a presentación de obras escritas por autores galegos e doutras
rexións de España. As primeiras obras que preparou foron o drama de Lugrís A ponte e a come-
dia do asturiano Vital Aza Su Excelencia. En Airiños d’a Miña Terra, 30 de maio de 1909, n.º
3, p. 1.
31. Galicia, A Habana, 18 de xaneiro, 1903, n.º 3, p. 3.
32. Galicia, A Habana, 1 de novembro de 1906, n.º 44, p. 5.
33. Aguirre, José G.: El libro del Centro Asturiano de la Habana, A Habana, s/e, 1928, p. 14. 
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Quinta del Rey, con La Benéfica e con La Integridad Nacional, á vez que con-
trataba o despacho de medicinas coas farmacias San Julián, La Alianza e La
Fe.

A partir do segundo mandato, iniciado a penas seis meses despois da cre-
ación do Centro, a presidencia foi ocupada por un dos máis solventes e pode-
rosos tabaqueiros da Habana, Manuel Valle Fernández. Axiña se notou a pre-
sencia de capital, que foi destinado a ter un local propio e non a mellora-la
asistencia ós asociados; para iso a directiva deu 10.000 pesos e, de acordo
cos patróns da época, organizou un espectáculo para recadar diñeiro. Prepa-
rouse unha corrida de touros; Mazzantini, Diego Prieto e Cuatro Dedos foron
os elixidos para a función e das súas retribucións déuselle o 20% á Sociedad
de Beneficencia Asturiana. Para unha segunda corrida cómica actuaron, como
toureiros, os membros da sección de beneficencia do Centro. 

Recadáronse 85.000 pesos que lles serviron para compra-lo edificio do
Casino Español, por un tempo permitíronlle a esa institución seguir utili-
zando, en carácter de arrendatario, o edificio. Pero en decembro de 1890 o
Tribunal Supremo de Madrid decidiu a favor do Centro Asturiano e o Casino
tivo que abandona-los seus antigos predios. Só decorreran 4 anos desde que
un día lles negaran ós asturianos os seus aristocráticos salóns para fundar unha
sociedade34.

Desde 1893 o Centro favoreceu a ensinanza nocturna, e dous anos máis
tarde dispuxo dunha quinta de saúde propia; foi comprada por 72 500 pesos
ouro, a outra residencia de Leonor Valle, cun mesto arboredo e fermosos xar-
díns onde foi fundada La Covadonga. Parte do diñeiro para a súa adquisi-
ción obtívose novamente dunha función de touros con matadores de fama
como Mazzantini. En 1895 o Centro contaba con 6 830 socios. O 19 de xullo
de 1896 colocouse a primeira pedra do hospital. En 1903 a quinta posuía un
pavillón de hidroterapia con tódolos adiantos e unha lavandería mecánica35.

En maio de 1911 propúxose a construcción dun pavillón para mulleres,
este asunto produciu grandes discusións polo que houbo unha asemblea extra-
ordinaria para decidi-la cuestión, na cal non foi aprobada. 36 Todo parece indi-
car que a dirección do Centro Asturiano era moi antifeminista, pois cando en
1916 as Camareras de la Virgen de Covadonga recadaron unha elevada suma
para construír unha capela nos terreos do sanatorio, co pretexto dunha neu-
tralidade relixiosa, que non se manifestaba noutras actividades, a proposición
foi rexeitada “por no autorizarlo los Estatutos”. Parte do diñeiro investiuse,
non obstante, en instala-la capela nun espacio restrinxido e, por suposto,
menos importante: o depósito mortuorio37.

34. Ibídem.
35. Ibídem.
36. Ibídem, pp. 126-27.
37. Ibídem.
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Seguindo a liña das grandes figuras á fronte do Centro, foi o seu segundo
presidente Ramón Argüelles, marqués de igual nome, pero anos despois ocu-
paron ese lugar figuras como Rafael García Marqués, Saturnino Martínez ou
Juan Conde, que, aínda que sobranceiras, non posuían o capital dos primei-
ros directivos. Isto non implicou que o Centro perdese importancia, en 1913
compraba por 290.000 dólares, imitando a acción dos galegos, o Teatro
Albisu, que foi demolido para construí-lo Teatro Campoamor; este lamenta-
blemente quedou arruinado en 1917 por un incendio38. O actual local, que
albergou o Centro Asturiano ata os anos sesenta do século XX, inaugurouse
o 20 de novembro de 1927.

Un espacio merecen, pola importancia da presencia canaria en Cuba, a
Sociedad de Beneficencia Canaria y de Protección Agrícola, o seu regula-
mento data do 4 de outubro de 1884,39 e o Centro Canario de Instrucción
Agrícola y Recreo, inaugurado tres anos máis tarde, o 9 de setembro de
188740. O peso rural dese sector da poboación española maniféstase en ámba-
las denominacións.

Igual que outros centros, os canarios tiveron un órgano oficial: La Voz de
Canarias, destinada, como tódolos xornais do seu tipo, a conforma-la opinión
dos seus lectores. Pola crónica que este fai do acto celebrado con motivo da
fundación do Centro dedúcese que non foi fácil chegar a concretalo e que tal
vez houbo certa discrepancia entre o que o periodista denomina -referíndose
ós canarios en particular- os cultivadores da terra e os cultivadores da inteli-
xencia. En varias pasaxes do discurso establécense paralelismos entre o parti-
cular e o xeral, entre o individualismo e o socialismo, para concluír expresando
que a Directiva do Centro estaba a unha respectable distancia de ámbolos extre-
mos. Finalmente, afírmase que as dúas institucións complementaríanse.

Á fronte da Asociación Vasco Navarra estiveron sempre poderosos comer-
ciantes e industriais como Antonio Tellería ou Manuel Otaduy, por exemplo,
cuestión que non constituíu ningunha particularidade. Sen embargo, si chama
a atención que, tanto nas súas memorias de 1890 coma nas de 1905, xurdi-
ron como socias de dereito 16 mulleres no primeiro caso e 19 no segundo,
cuestión que por eses anos non acontecía no resto dos centros rexionais41. Os
seus integrantes procedían de Alava, Guipúscoa, Biscaia, Navarra, Cuba e
tamén había vasco-franceses42.

38. Fora arrendado a Alexander W. Kent por 22.000 dólares ó ano, este introduciu nun local
anexo o almacén da Universal Films Manufacturing, que tiña gran cantidade de material infla-
mable. Esta foi a causa do incendio que arrasou as aulas, a biblioteca, os salóns de recreo, as
oficinas, en fin, todo o edificio. Ibídem, p. 236.
39. ANC. Fondo Gobierno General, atado 95, exp. 4226.
40. ANC. Fondo Gobierno General, atado 100, exp. 4693.
41. Memoria de la Asociación Vasco Navarra de Beneficencia, A Habana, Imprenta del Bata-
llón Mixto de Ingenieros, 1898.
42. Convén destacar que, segundo o regulamento da Sociedad de Beneficencia de Naturales
de las Provincias Vascongadas y Navarra, só podían pertencer a ela os naturais destas rexións
e os seus fillos lexítimos. Ver: ANC. Fondo Gobierno General, atado 94, exp. 4184.
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Un dos centros máis importantes fundado por peninsulares foi a Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de la Habana, que se estableceu en 1880.
A primeira reunión dos seus promotores tivo lugar o 27 de xuño no Teatro
Payret. Nela elixiuse unha directiva provisional á fronte da cal estivo Isidro
Castro. O l de agosto realizouse unha Xunta Xeral no Centro Galego e acor-
douse a definitiva constitución da Asociación. Foron elixidos José O. Fres-
neda como presidente, Antonio Márquez como vicepresidente e Mariano
Paniagua como secretario. O 12 do mesmo mes acordaron dirixir un mani-
festo ós posibles socios, para explicarlle-los fins da sociedade, algo que foi
recibido con “prevención y animosidad” polos grandes comerciantes43. 

Tanto os dependentes -empregados de comercio- como os retallistas
-pequenos comerciantes- constituían un grupo moi numeroso. Os primeiros
eran espoliados polos grandes mercadores, traballaban día e noite e vivían
en condicións precarias. Unha sociedade de beneficencia e recreo capaz de
protexelos ante as eventualidades da vida cotiá -mortes, enfermidades ou acci-
dentes-, de proporcionárlle-la posibilidade de adquirir coñecementos que lles
permitisen acceder a mellores traballos e de brindarlles algún tipo de diver-
sión, era para eles unha opción moi atractiva, pero os propietarios de casas
de comercio e de almacéns considerábana extremadamente perigosa.

A directiva da sociedade alugou por dous anos o local que pertencera ó
Ateneo de la Habana, situado en Prado 85, e o 18 de decembro de 1881 fun-
daba o Ateneo del Comercio; 153 asociados matriculáronse para recibiren cla-
ses de gramática, aritmética, contabilidade de libros e inglés. Este centro cam-
biou o seu nome, o 15 de xaneiro de 1882, polo de Centro de la Asociación
de Dependientes del Comercio44.

A partir de 1882 a gran burguesía comercial logrou controla-la Asocia-
ción. O 1 de agosto dese ano foron elixidos, como presidente, Ignacio Peñal-
ver, e como vicepresidente, Francisco Solís, ambos figuras importantes da
elite da capital. A partir dese momento aprobouse un novo regulamento e
constituíuse unha sección mercantil. Con certeza que a nova directiva tivo que
realizar gastos para logra-los seus propósitos. Unha mostra diso foi que a par-
tir dese ano a asociación tivo unha casa de saúde propia, cun primeiro edifi-
cio que foi “doado” por Ignacio Peñalver45.

O desprazamento do grupo de dependentes que promoveron a creación da
Asociación non se produciu de maneira pacífica. Parte da súa directiva renun-

43. Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. Memoria de los trabajos que
durante los nueve años de existencia que cuenta la organización han hecho las diferentes direc-
tivas encargadas de administrarla. A Habana, 1889.
44. Ibídem.
45. Ata ese momento empregaron La Benéfica, pertencente ó Centro Galego. Resulta evidente
que os promotores da sociedade estaban estreitamente vinculados ó citado centro xa que alí
realizouse a reunión de constitución. Ibídem.
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ciou, fundou outro Centro46 e traballou afanosamente para atrae-los retallis-
tas e dependentes á nova sociedade; pero a escaseza de recursos propios impe-
diulles competir coa poderosa directiva da outra asociación. Para a gran bur-
guesía comercial o control do Centro de Dependientes constituía un rendible
investimento que lle posibilitaba dispoñer dunha clientela numerosa -en
xaneiro de 1895 tiña 10 994 socios-, á cal favorecía á vez que facía debedora
dos interesados beneficios que lle proporcionaba. En 1902 o capital social
líquido do Centro ascendía a 383 091 pesos ouro47.

O Centro de Dependientes constituíu, para a súa época, unha institución
de vangarda, representativa dunha corrente modernizadora que pretendía leva-
lo progreso ós traballadores. Nas súas aulas impartíanse clases de inglés, fran-
cés, gramática, aritmética elemental e mercantil e taquigrafía; pero tamén se
ensinaba debuxo natural e lineal, adorno, solfexo e piano. En 1903 contaban
con 16 profesores, tiña unha ampla biblioteca e recibía 68 revistas de dife-
rentes países48. O primeiro taquígrafo que houbo en Cuba, Carlos Ciriaco
Martel, dispuxo dunha cátedra para esta disciplina na Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana49.

Os asociados ó Centro recibían atención médica na casa de saúde La Purí-
sima Concepción, que contaba cun corpo de facultativos capacitados, un deles
foi Carlos J. Finlay50, e con excelentes edificios que, como xa se expuxo, foron
construídos coas “doazóns” dos poderosos comerciantes que o dirixían e “apa-
driñaban”. Esa quinta foi o primeiro centro de saúde do seu tipo e xurdiu para
dar atención ós centos de retallistas que na súa meirande parte eran españois,
tratábase de que “la sífilis y otras enfermedades venéreas puedan ser domi-
nadas oportunamente, antes que inutilicen al incauto dependiente que las con-
trajo. Deteniendo con sobrealimentación y descanso la tuberculosis en su pri-
mera etapa (…) recluyendo en el sanatorio a miles de enfermos infecciosos
que, si permanecen en sus domicilios, pueden constituír focos de infección
diseminados por hoteles, ciudadelas, fábricas. Sin que al estado le cueste ni
una sola peseta”51. En 1903 dispuña de 500 camas, e tódolos asociados eran

46. O 16 de novembro de 1882 o vicepresidente Antonio Márquez, fundador da Asociación,
o tesoureiro, o vicesecretario e nove vocais fundaron a outra sociedade e o primeiro presidente
marchou a España. Para as súas reunións utilizaron La Benéfica, pertencente ó Centro Galego.
Ibídem.
47. El Dependiente, A Habana, 25 de xaneiro de 1903, pp. 3 e 4.
48. Ibídem.
49. Estaba tuberculoso, faleceu dunha hemoptise en 1899 cando era trasladado á Quinta de
Saúde do Centro de Dependentes. 
50. La Colonia Española, A Habana, 1 de setembro de 1902, p. 6.
51. “Sanatorios de las Sociedades Cooperativas de Beneficencia y Regionales, su influencia
en la Salud Pública”, traballo lido polo Dr. García Mon, no Congreso Sanitario Internacional
que se celebrou na Habana en febreiro de 1902, El Dependiente, A Habana, 25 de xaneiro de
1903 pp. 2 e 4.
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vacinados gratuitamente contra a varíola, en tanto os seus familiares tamén
eran auxiliados en caso de doenza.

En decembro de 1885 a Asociación era dirixida polo adiñeirado empre-
sario tabaqueiro Segundo Álvarez, que se mantivo á fronte desta ata 1887. A
vicepresidencia era ocupada por Antonio Quesada. A Álvarez sucedérono os
non menos poderosos Emeterio Zorrilla, Segundo García Tuñón e Eudaldo
Romagosa. 

O Centro de Dependientes tivo como órganos de prensa El Progreso Mer-
cantil primeiro e El Progreso Comercial e Industrial despois. Tamén tivo un
efectivo órgano para a difusión dos seus intereses no diario El Comercio.

A importancia modernizadora dos centros rexionais españois foi notable,
tanto para a Illa como para a Península, polas accións culturais e educativas
que a partir das súas múltiples accións se produciron en Cuba e nas locali-
dades e aldeas da Península, que ata ese momento permanecían á marxe do
desenvolvemento social que cada vez máis aceleradamente se instauraba a
nivel mundial. En 1915 unha figura nada sospeitosa de hispanismo como foi
o Xeneral Fernando Freyre de Andrade, oficial do Ejército Libertador
Cubano, pronunciou un discurso con motivo do aniversario da fundación do
Centro Asturiano52. Nas súas palabras expresaba o criterio de moitos cuba-
nos con respecto ó traballo dos centros:

(…) Esta es la reconquista fecunda y engrandecedora: los ideales pasados, las crue-
les y sangrientas hazañas de la guerra, ni entusiasman ya ni conmueven (…) Cuando hace
ya algunos años visitó nuestra capital el gran propagandista de la mutualidad francesa
monsieur Mabilleau, se quedó admirado al enterarse que en la Habana, grupos de comer-
ciantes que no habían estudiado sociología, ni eran eruditos estadistas, hubieran resuelto
el problema al que él buscaba solución desde hacía años, pues estos Centros Regiona-
les, con sus Quintas y Sanatorios, sus Cajas de Ahorro y sus Bancos de Previsión, dan
solución acabada y perfecta al problema hasta ahora no resuelto en otros países. Así lo
reconoció monsieur Mabilleau, cuando en su visita a La Covadonga, se le explicó el sis-
tema por el cual en ella, lo mismo que en La Benéfica y en La Purísima Concepción y
en las demás sociedades de esta clase, el buen sentido, la honradez, la confraternidad y
la filantropía de comerciantes e industriales que habían labrado un capital a costa del
trabajo, resolvió el problema de dar asistencia médica de ricos a modestos hijos del tra-
bajo, sin mas auxilio que la modesta cuota de 1.50 mensual, con que cada uno paga su
derecho a tener albergue, asistencia y protección en las horas de desgracia. (…)53.

Paralelamente ós centros rexionais, e fortemente imbricadas con estes,
houbo numerosas sociedades culturais entre as que destacaron, por exemplo,
La Colla de Sant Mus, Aires da Miña Terra, o orfeón Ecos de Galicia e a
Sociedad Coral Asturiana. Moitas destas tiveron as súas propias publicacións

52. É interesante destacar que os antecedentes xenealóxicos de Freyre de Andrade non eran
asturianos senón galegos.
53. Op. cit., pp. 160-161.
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e desempeñaron un papel sobranceiro elevando o nivel cultural, non só dos
inmigrantes senón da sociedade en xeral.

Outros centros de recreo peninsulares: a actividade dos Casinos
Os Casinos Españois que xurdiron cunha manifesta intención política, aínda

que enmascarados como sociedades de instrucción e recreo, perderon impor-
tancia a partir dos anos oitenta e non volveron recuperala ata que os seus obxec-
tivos fundacionais ocuparon novamente un primeiro plano co estalido da Gue-
rra de Independencia en 1895. A partir dese momento reasumiron o seu carácter
de centros políticos dos elementos máis intransixentes e reaccionarios54.

En xaneiro de 1900 o Casino Español inaugurou o seu novo edificio na
rúa Prado55 e trala intervención norteamericana en 1902 tratou de recupera-
la súa antiga posición privilexiada. Deste formaban parte banqueiros, indus-
triais e negociantes españois de primeiro nivel. O seu presidente era Ramón
Prieto e o seu vicepresidente Manuel Otaduy, representante na Illa da Tran-
satlántica Española. Destacaban outras importantes figuras como Gelats ou
Luciano Ruíz e ocupaban prazas de vocais os presidentes de tódolos centros
rexionais fundados ata ese momento. Pero o reflexo na opinión pública da
Illa das posicións políticas que adoptara desde a súa fundación impediu que
paradoxalmente ocupase unha posición sobresaínte. 

É posible que o termo casino asumise por eses anos un carácter simbólico
que o asimilase á intransixencia e conservadorismo. O certo é que nesa época
foron fundadas, en diversas localidades da Illa -Santiago de Cuba, Camagüey,
Sancti Spíritus, Caibarién, etc.- as Colonias Españolas, de similar estructura,
que aglutinaban ós peninsulares e ós seus familias e que se encargaron de
desenvolver actividades benéficas e culturais e de fomentar casas de saúde e
centros educativos. Tamén se inauguraba, na Calzada de Monte, na capital, un
centro deste tipo56. Para canalizar estas ideas na opinión publica foi fundado,
en setembro de 1902, o xornal La Colonia Española.

A situación do Casino chegou a ser verdadeiramente crítica. Deben recor-
darse as súas contradiccións co Centro Asturiano e inclusive a perda do seu
local. Algúns, os menos, e por suposto os máis relacionados coas vellas eli-
tes, trataban de buscar solucións que o favorecesen, referíanse a que o estado
económico deste distaba moito de ser florecente e culpaban disto ó 

espíritu provincial que se ha desarrollado de tal manera en esta Isla que (…) puede, por
exceso, constituir un verdadero desequilibrio (…) Ese exceso de provincialismo tiene su
explicación (…) las tradiciones de nuestra historia marcan esa tendencia que observa-
mos (…) Enhorabuena que las agrupaciones provinciales atiendan con afán (…) a sus

54. Para afondar neste aspecto consultar Barcia, María del Carmen: op. cit.
55. El Comercio, A Habana, 21 de xaneiro de 1900, p. 2.
56. La Colonia Española, A Habana, 1 de setembro de 1902, n.º 1, pp. 8-9.
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comprovincianos enfermos o desvalidos (…) si a esto sólo se concretara su modo de ser
(…) nada habría más equitativo, mas legítimo ni más generoso. Pero la acción de las
sociedades regionales va más allá. La beneficencia en ellas está ligada al recreo y a la
Instrucción. Algunas se han instalado en magníficos locales y todos esos elementos de
vida exuberante absorben paulatinamente la vida del Casino Español que debiera ser el
centro de unión de todas las provincias (…)57.

Os patriarcas do Casino atrevíanse a propoñer unha solución que só lle
compracía a el; propoñíase como centro de unión de tódalas provincias que
debían ser seccións independentes dentro da súa estructura: “la sección astu-
riana, la sección catalana, la gallega, la vasco-navarra, la castellana, etc. (…)
bajo la poderosa égida de la concentración del sentimiento nacional repre-
sentado por el Casino Español”58. Máis adiante atrevíanse a expoñe-lo pro-
cedemento que debía seguirse para a unidade, que propiciaría ademais “la
construcción de un gran edificio (…) bastante capaz para que en él tengan
asiento estable e independiente cada una de las sociedades regionales”59.

Lembrando a súa orixe, quizais para motiva-los centros rexionais que,
desde logo, non estaban dispostos a cede-lo lugar que conquistaran expre-
saba: “El Casino Español de la Habana (…) nacido espontáneamente cuando
la tormenta revolucionaria rugía furiosa sobre este desventurado país (…) sir-
vió también de bandera a la causa nacional (…) el Casino Español no debe
desaparecer, no debe morir”60.

Desde logo que o Casino non desapareceu e, fiel á súa tradición, conti-
nuou facendo política. Nos anos oitenta dedicouse a organiza-los Casinos
Españois “de color”, como unha forma de manipular e tamén dividi-los negros
e mestizos e dispoñer deles como novas clientelas, baixo o “nobre” pretexto
de atraelos “como el niño hacia el regazo materno, por medio del amor de la
persuasión y con la finalidad de convertirlo en un hombre perfecto, en un ciu-
dadano cumplido”61. Tamén eles, os membros do Casino, empregaban o dis-
curso do progreso para os negros: “El Casino Español de la Raza de Color
de esta capital, reconoce al igual que nosotros, que la entrada única y segura
que tiene el hombre inculto y antes esclavo para penetrar la vida pública, sin
peligros ni odios, es el de la instrucción primaria elemental prodigada en las
escuelas (…) Educarse e instruirse, moral y religiosamente, es el primer dere-
cho y el primer deber de los hombres y las razas”62.

Os integrantes dos Casinos Españois “de color” foron convocados para
defende-los intereses da administración colonial. Aglutinaban un pequeno

57. La Voz de Cuba, A Habana, 23 de agosto de 1887, p. 2.
58. Ibídem.
59. La Voz de Cuba, A Habana, 7 de outubro de 1887, p. 2.
60. La Voz de Cuba, A Habana, 7 de outubro de 1887, p. 2.
61. La Voz de Cuba, A Habana, 27 de abril de 1887, p. 2.
62. Ibídem.
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sector, con integrantes que eran definidos despectivamente polos negros e
mestizos progresistas como “palaciegos” ou “austricantes” e dispuñan de
varios órganos de prensa, ós que xa nos referimos, para divulga-las súas ideas
e crear unha opinión pública favorable. A pesar de que case todos eles eran
pardos, recibían o título de don, un uso que estaba prohibido a negros e mula-
tos; as principais figuras deste grupo foron as mesmas que estiveron á fronte
dos xornais ós que fixemos alusión, é dicir: Rodolfo Hernández de Trava y
Blanco de Lagardère63 -que fundou, por orde do Goberno, os Casinos Espa-
ñois “de color” de Santiago de las Vegas, de San Antonio de los Baños e do
resto do país-, Casimiro Bernabeau e Fuentes64 -que estableceu o Casino
Español “de color” da Habana-, e Manuel García de Alburquerque65. Estes
individuos reclamaban, igual que tódolos negros e mestizos, os seus dereitos
cidadáns, pero concibían que estes podían realizarse baixo o amparo da metró-
pole. Segundo eles España debía dárlle-la cidadanía -vetada por eses anos ós
sectores “de color”- pois desa forma aseguraría para sempre a integridade do
seu territorio66.

O Casino Español “de color” da Habana aspirou a ser considerado como
o “Centro Oficial de la Raza” e os seus integrantes debían pagar 50 pesos en
billetes para pertencer e este67. Sostiña dous colexios gratuítos, un para mulle-
res e outro para varóns. Partindo da premisa esbozada desde 1879 de que
estando ó lado do goberno non precisaban de nada nin de ninguén, cuestión
que se reflectiu positivamente no xornal El Ciudadano. Os seus integrantes
foron sempre unha submisa clientela do integrismo máis reaccionario.

As sociedades comarcais
Aínda que os inmigrantes españois realizaron múltiples accións por con-

serva-los seus patróns culturais de orixe, os recintos das súas sociedades, igual

63. Era neto do negreiro Pedro Blanco, naceu en Barcelona, era graduado en Dereito e en Filo-
sofía e Letras pola Universidade de Madrid, tiña o título de vizconde de Illescas. Ós 14 anos
participou na conspiración a favor de Afonso XII, razón pola que foi expatriado a Cuba en
1872 ou 1873. Escribiu en La Voz de Cuba e en El Ciudadano, La Unión e El Mandinga. En:
Morúa Delgado, Martín: Dos apuntes. Biografía de dos langostas que parecen hombres. Nova
York, Imprenta de Hallet y Breen, 1882. Este artigo pode consultarse no Archivo Nacional de
Cuba, Fondo Donativos y Remisiones, atado 363, n.º 4.
64. Casimiro Bernabeu era xastre e pertencía ó corpo de Bombeiros da Habana, do que era
sarxento. Tras poñerse ó servicio de Martínez Campos, formou parte da comisión que quin-
taba os homes para ir á guerra, comprou licores e 10.000 tabacos para obsequiar ós soldados
españois que chegaban á Illa. Por esta razón outorgóuselle o cargo de alférez, que constituía
unha apreciable distinción pois os negros e mestizos non podían pasar de sarxentos. Máis tarde,
Blanco Erenas ascendeu polos seus servicios a comandante. Ibídem.
65. Ademais de xornalista era mestre. Risquet, Juan: Rectificaciones. La cuestión político-
social en la Isla de Cuba. A Habana, Tipografía América, 1900, pp. 99-100.
66. Archivo Histórico Nacional de Madrid (en diante AHM), Fondo Ultramar, atado 4815.
67. AHM. Fondo Ultramar. Gobierno, atado 4815.
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que os seus espacios públicos, estiveron abertos ós naturais do país. Nesa
dirección hai que destacar que, debido ó carácter esencialmente masculino
da inmigración, moitos peninsulares uníronse, legal ou consensualmente, a
cubanas coas que tiveron fillos, razón pola que as súas familias tamén acu-
dían ás actividades educativas e culturais dos centros en que estaban inscri-
tos e empregaban os seus servicios de saúde.

Na mesma medida en que a inmigración peninsular medraba, xunto ós
grandes centros xurdiron sociedades máis pequenas que agrupaban ós prove-
nientes dunha mesma comarca, é dicir, establecéronse redes máis pequenas,
pero quizais máis sólidas. A importancia social e económica que estas tiveron
permitiu que non se limitaran a desenvolve-las súas accións en Cuba, senón
que se proxectaron ás vilas e aldeas -comarcas de orixe-, dos inmigrantes. Moi-
tas delas brindaron a súa axuda ante fenómenos naturais, como por exemplo
a axuda ós pescadores náufragos das costas de Biscaia, na que colaboraron
tódolos centros españois da Illa68; outras construíron escolas, por exemplo a
“Curros Enríquez”, na capital de Galicia69; tamén estimularon os alumnos e
os mestres, -entre os obxectivos fundacionais da Unión Lucense estivo o de
socorrer a esa comarca a través de premios ós profesores de ensinanza ele-
mental que máis coadxuvasen á formación dos seus discípulos-; axuda-las per-
soas que na súa rexión de orixe sufrisen accidentes de traballo ou enfermi-
dade e as que tivesen as súas propiedades hipotecadas no Monte de Piedad.
Desde logo, os mecanismos de axuda estaban presentes, en primeiro lugar, para
os lugueses da Illa, que constituían a súa rede inicial70. A Unión Ferrolana71

tivo unha iniciativa semellante, mentres que outras pequenas sociedades como
a Unión Rinlega, Alianza Aresana, Pila Ancha, Devesana e San Pedro de la
Benquerencia dedicáronse a construír escolas en “la hermosa y abandonada
Galicia”, pois consideraban que só desa maneira lograrían levar a elas o pro-
greso necesario para o pobo “para que pueda extirpar de su suelo las malas
plantas que, como el cacique, corroe sus entrañas y no lo deja vivir”72.

Algunhas das iniciativas promovidas polos inmigrantes alcanzaron unha
importancia transcendente, como, por exemplo, a fundación, a partir da Illa
de Cuba, da Real Academia Galega73, co obxectivo de publicar obras histó-

68. Realizouse unha romaría o 4 de xullo de 1909; na súa organización participou o Casino
Español da Habana, o Centro Gallego, a Asociación de Dependientes, o Centro Asturiano, o
Centro Balear, o Centro Éuskaro, o Canario, o Andaluz, o Aragonés e o Castellano: Airiños
d’a Miña Terra, 30 de xuño de 1909, n.º 6, p. 14.
69. Airiños d’a Miña Terra, 20 de maio de 1909, n.º 2, p. 2.
70. Airiños d’a Miña Terra, 30 de xuño de 1909, n.º 6, p. 4.
71. Airiños d’a Miña Terra, 30 de xullo de 1909, n.º 9, pp. 11 e 12.
72. “Más Escuelas”, Santos e Meigas, 23 de agosto de 1908, n.º 3, p. 45.
73. A Real Academia Galega inaugurouse o 30 de setembro de 1906. O seu presidente foi
Manuel Murguía.
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ricas e literarias. Nese contexto editouse unha Historia de Galicia escrita por
Manuel Murguía. Tamén na Illa produciuse a composición dun himno galego,
cuestión altamente significativa para a súa construcción nacional, dado que
evidencia a forma en que a imaxe da patria se idealizou e fortaleceu na emi-
gración. 

As asociacións rexionais e comarcais estableceron verdadeiras redes de
axuda ós inmigrantes desde que estes chegaban á Illa. Fundaron escolas e
quintas de saúde ás que se accedía co recibo de asociado ou cunha módica
cota. Tamén xeraron revistas ou apoiaron a súa edición. 

Inmigrantes e cubanos: os espacios compartidos
Os centros rexionais e comarcais desenvolveron unha intensa actividade

que promoveu actividades culturais e sociais, nese contexto realizaban fre-
cuentemente funcións teatrais, audicións musicais, bailes, banquetes e as
famosas romarías que, en xeral, realizábanse nos xardíns de La Tropical. Nes-
tas bailaban e comían á usanza das súas rexións de orixe, pero tamén intro-
ducían paulatinamente costumes cubanos; non era raro ver nelas un gaiteiro
mulato nin tampouco un peninsular bailando un danzón. 

Resulta interesante destaca-lo vínculo que houbo entre as asociacións de
inmigrantes españois e as promovidas polos negros e mestizos. O Centro de
Cocheros, integrado por elementos “de color” contribuíu, por exemplo, á fun-
ción que se deu no Teatro Irijoa, o 11 de febreiro de 1885, para socorre-las
víctimas das inundacións que houbo en Málaga e Andalucía. Destacan o con-
tacto sostido entre ámbolos grupos sociais a través das relacións que se esta-
bleceron entre o Centro Gallego, o Asturiano, a Unión Catalana e o Casino
Español e por outros motivos, con asociacións negras e mestizas moi desta-
cadas, como foron o Centro de Cocineros, Bella Unión Habanera, Divina
Caridad, La Igualdad, Perfección y Progreso, Artesanos de la Habana, Nues-
tra Señora de las Mercedes, Universo BBC, La Divina Pastora, Exposición
Habana, Nuestra Señora de la Caridad e outras74.

No programa para a festa inaugural da Unión Orensana, que tivo lugar o
6 de xullo nos xardíns de La Tropical, explicábase que o “xantar” sería ás
doce “con macanudos productos gallegos”, que todo sería amenizado por una
charanga dirixida polo ourensán Joaquín Zon, e que se bailaría de acordo co
seguinte programa: “Paso doble, vals, mazurka, polka, muñeira, vals, danzón,
habanera, muiñeira, danzón y jota”. Tamén se explicaba que Herminio Buján,
con outros afeccionados, cantaría “guarachas, boleros y otras cosas que lla-
marán la atención”75. A crónica da festa do Club Estradense, tamén galego,
nos propios xardíns de La Tropical que, como pode apreciarse, constituía un

74. Minerva, A Habana, maio de 1912, n.º 9, pp. 4-18.
75. Airiños d’a Miña Terra, 30 de maio de 1909, n.º 3, p. 7.
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espacio público privilexiado polos españois e tamén polos negros e mestizos
que realizaban nel algunhas das súas actividades recreativas, explicaba que
despois do “xantar” e de que a gaita tocara “jotas, muiñeiras y alboradas, vino
el baile ‘criollo’ que también nos gustó mucho a los aplatanaos y a los que
aún no lo son, pues abofé (sic) que todo el mundo lo bailó con más o menos
regla”76.

Nas redes de solidariedade, sobre todo nas organizadas a partir dos cen-
tros rexionais e comarcais, tamén participaron as familias cubanas dos penin-
sulares que se estableceron na Illa, unha relación profunda foise fraguando
durante estes anos, o cal explica o apoio, moitos anos despois, á República
Española. Ese sentimento de proximidade pode reflectirse nos versos que a
galega Sofía Casanova escribiu saíndo de Cuba:

Cuando de mi Galicia los emigrantes tornan
de la terca morriña, rendidos al dolor,
para que no se mueran en mitad de los mares,
la gaita los reanima con canto evocador.

Hace ya veinte años que he dejado mi Patria
y habéis adivinado, sublimes de intuición,
que para no quedarme en la ruta lejana
De nuestro sentimiento necesito la voz.

Venid a mi en espíritu cuando de aquí me alejo; 
un libro, una palabra, un recuerdo, una flor,
son en la santa misa que en la ausencia celebran
el amor y el amado, la excelsa comunión.

Yo no quiero extranjera ser aquí entre vosotros
que el tiempo os rememore que sois en mi canción
el verbo y la nostalgia; lo mejor de mi misma,
el amor que persiste de lejos: más que amor77.

76. Airiños d’a Miña Terra, 20 de maio de 1909, n.º 2, p. 6.
77. Airiños d’a Miña Terra, 20 de xullo de 1909, n.º 8, p. 8.
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A SOCIABILIDADE FORMAL:
OS CENTROS REXIONAIS ESPAÑOIS EN CUBA

María del Carmen Barcia

Resumo

Nos anos oitenta do século XIX produciuse na illa de Cuba un forte movemento asociativo nos estra-

tos populares, propiciado pola aprobación da Lei de Asociacións en 1883. Gran parte dos integrantes deste

sector eran inmigrantes peninsulares que aproveitaron a nova conxuntura para promoveren centros rexio-

nais e comarcais. Estes caracterízanse por promove-lo progreso a partir de proxectos educativos, fundar

hospitais para protexe-la saúde dos seus asociados e establecer caixas de aforro que, entre outros adxec-

tivos, permitían enviar remesas e outro tipo de axudas ós seus lugares de orixe.

Palabras clave: asociación, centro, saúde, prensa, educación, cultura.

LA SOCIABILIDADE FORMAL:
LOS CENTROS REGIONALES ESPAÑOLES EN CUBA

María del Carmen Barcia

Resumen

En los años ochenta del siglo XIX se produjo en la isla de Cuba un fuerte movimiento asociativo en

las capas populares, propiciada por la aprobación de la Ley de Asociaciones en 1883. Gran parte de los

integrantes de este sector eran inmigrantes peninsulares que aprovecharon la nueva coyuntura para pro-

mover centros regionales y comarcales. Éstos se caracterizan por promover el progreso a partir de pro-

yectos educacionales, fundar hospitales para proteger la salud de sus asociados y establecer cajas de aho-

rro que, entre otros objetivos, permitían envíar remesas y otro tipo de ayudas a sus lugares de origen.

Palabras clave: asociación, centro, salud, prensa, educación, cultura.

LA SOCIABILITÉ FORMELLE:
LES CENTRES RÉGIONAUX ESPAGNOLS À CUBA

María del Carmen Barcia

Résumé

Pendant les années quatre-vingts du XIXème Siècle il s’est produit dans l’île de Cuba un fort mouve-

ment associatif dans les couches populaires, favorisé par l’approbation de la Loi des Associations en 1883.

Une grande partie des intégrants de ce secteur étaient des inmigrés venant de la péninsule ibérique qui

ont profité la circonstance favorable pour promouvoir des centres régionaux et locaux. Ceux-ci tâchent
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de promouvoir le progrès par moyen de projets éducatifs, en fondant des hôpitaux pour protéger la santé

de leurs membres et en établissant des caisses d’épargne que, parmi d’autres buts, permettaient d’envo-

yer remises d’argent et d’autres types d’aide à leurs lieux d’origine.

Mots clef: association, centre, santé, presse, éducation, culture.

FORMAL SOCIABILITY: SPANISH REGIONAL CENTRES IN CUBA

María del Carmen Barcia

Abstract
In the 80s of the 19th century a strong associative movement was produced in Cuba among the wor-

king class, favoured by approval in the 1883 Law of Associations. A large number of those making up

this sector were peninsular immigrants who took advantage of the new situation to promote regional and

local centres. These were characterised by promoting progress through educational projects, founding hos-

pitals to protect their members’ health and establishing savings banks that, among other aims, made it

possible to send funds and other types of aid to their places of origin.

Keywords: association, centre, health, press, education, culture.
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EMIGRACIÓN, PATRIA E MULLERES:
CLUBS DE CUBANAS EN YUCATÁN

DURANTE A GUERRA DO 95
Carlos E. Bojórquez Urzaiz

I

A acción revolucionaria da muller nas loitas pola Independencia de Cuba
definiu, xunto a outros elementos característicos, varios dos trazos da súa
especificidade histórica con respecto ó resto das insurreccións emancipado-
ras de América Latina. Noutro traballo ocupámonos dalgunhas peculiarida-
des orixinadas durante a independencia cubana, entre as que salienta a anó-
mala situación afrontada polos insurxentes ó ter que combater contra un
réxime colonial composto por dúas metrópoles: España, que sometía en
aspectos xurídico-políticos, e os Estados Unidos de Norteamérica, que o facía
no plan económico a través do mercado de azucre. Afondamos sobre todo no
papel principal que a emigración cubana asumiu como base social do move-
mento no exterior, verificando que noutros movementos de independencia
americana os desterros e representacións dos insurrectos no estranxeiro pare-
cen operar de forma adicional ó empeño revolucionario que no interior dos
distintos países se levaba a cabo, ou a través de figuras prominentes do exi-
lio. Finalmente, apuntámo-lo desfasamento histórico existente entre o ciclo
continental de independencias acaecidas durante o primeiro cuarto do século
XIX e o momento en que Cuba disputou coas armas a súa soberanía entre
1868 e 18981.

Para afronta-la difícil conxuntura imposta ó independentismo cubano pola
articulación de dúas metrópoles, e a maneira de síntese culminante dun pro-
ceso revolucionario iniciado o 10 de outubro de 18682, non exento por certo
de innumerables conflictos organizativos e estratéxicos, José Martí conseguiu
a fundación do Partido Revolucionario Cubano en 1892, un novo organismo
rebelde creado entre os emigrados dos Estados Unidos e outros países de Lati-

1. BOJÓRQUEZ URZAIZ, C. E.: La emigración cubana en Yucatán (1868-1898). A Habana,
1998. Tese de Doutoramento, Universidade da Habana, Facultade de Filosofía e Historia,
Departamento de Historia, pp. 1-5. Vid. tamén LOYOLA VEGA, O.: “Aproximaciones al estu-
dio de la Revolución del 95”. En Loyola Vega, O. (coord.): Cuba: La Revolución de 1895 y
el fin del imperio colonial español. México, Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 1995, pp. 11-12.
2. ABAD, D.: “El PRC en la guerra de Independencia: observaciones preliminares.” Revista
de la Universidad de La Habana. A Habana, N.º 245 (xaneiro-decembro 1995), p. 167.
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noamérica3. Este Partido, instituído no estranxeiro para pugnar por propósi-
tos culminantes como a liberación nacional e a fundación dunha república
para o ben de todos, foi o escenario onde as mulleres emigradas puideron
constituí-los seus clubs revolucionarios e participaron nalgunhas das primeiras
loitas femininas latinoamericanas, organizadas mediante un profundo sentido
patriótico que conseguiu equiparar varios intereses do seu xénero ás metas
superiores da emancipación nacional. 

Ó parecer, antes das guerras cubanas pola súa emancipación de España,
a intervención das mulleres no ciclo continental de independencias america-
nas ou noutras disputas de carácter político foi subalterna ou anónima, e cando
excepcionalmente actuaba algunha heroína de xenio individual tenaz, como
Josefa Ortiz de Domínguez ou Policarpa Salavarrieta, ou cando se expresaba
nalgunha organización revolucionaria, como as mulleres da Sociedad Patrió-
tica de Caracas (1810-1811), a súa actuación inseríase nun movemento colec-
tivo, pero non como expresión dunha corrente propia das mulleres america-
nas4. Por iso, o feito de que no Partido Revolucionario Cubano as mulleres,
xunto ós negros e os obreiros, ocuparan posicións igualitarias, coloca a este
excepcional organismo na vangarda política latinoamericana e revela un dos
aspectos máis avanzados -e agudos- do pensamento de José Martí, traspa-
sando o seu alcance os límites do seu tempo5.

Deste xeito, no interior do Partido Revolucionario Cubano unha vez cons-
tituído un club, que foi o núcleo esencial do Partido en calquera lugar onde
houbera emigrados -Cayo Hueso, Tampa, Mérida, Nova York ou Panamá- eli-
xía libremente a súa directiva e participaba con dereito propio a través do seu
Presidente no consello local do partido, denominado Corpo de Consello e
integrado polo conxunto de presidentes de clubs dunha localidade. Así
mesmo, cada club, composto de cando menos vinte persoas, participaba
anualmente nas eleccións do Delegado e o Tesoureiro, que eran os máis altos
dirixentes do Partido. Durante este singular proceso democrático para a elec-
ción da dirixencia do Partido, e en xeral na toma de decisións de importan-
cia primordial na loita independentista cubana, participaban tódolos emigra-
dos a través dos seus clubs, sen distinción de clase social, xénero ou natureza

3. Verbo do Partido Revolucionario Cubano existe abundante bibliografía pero para os fins
deste traballo é recomendable ver: ABAD, D.: De la Guerra Grande al Partido Revolucio-
nario Cubano. A Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1995. 
4. TAÑON, J.: Mujeres en México: una historia olvidada. México, Ed. Olaneta, 1987, p. 11.
5. Para un exame da participación das mulleres no PRC, ver: ESTRADE, P.: “Los clubes feme-
ninos en el Partido Revolucionario Cubano (1892-1898)”. Anuario de Estudios Martianos. N.º
10 (1987), p. 175. Para un achegamento ó ideario político de José Martí ver: MARINELLO,
J.: “El Partido Revolucionario Cubano, creación ejemplar de José Martí”, en: LÓPEZ UGARTE,
E. e RAMOS, A.: Siete enfoques marxistas sobre José Martí. A Habana, Editora Política, 1985,
pp. 147-148.
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racial, sexa un club de clase media, de negros ou de mulleres, as súas opi-
nións habitualmente foron incluídas nas disposicións finais6.

Resulta importante subliñar que ó proclamarse o Partido en 1892, a pre-
sencia das mulleres foi pouco notoria, pois no seu interior só había unha agru-
pación feminina, o lendario club Mercedes Varona de Nova York, congrega-
ción onde José Martí descubriu un resplandor cardinal de “la beldad moral”7

e onde vía “el anuncio de los tiempos nuevos”8, é dicir, a inaprazable afilia-
ción feminina ós propósitos últimos da revolución independentista. Con todo,
ó finaliza-lo ano 1897 xa se integraran no Partido 49 clubs de mulleres cons-
tituídos nos distintos países onde se estableceu o exilio, o que permite apre-
ciar que a un ano de concluí-la Guerra do 95, a cantidade de agrupacións femi-
ninas afiliadas ó Partido aumentara dun 3 a un 25% do total dos clubs, e coas
accións axudaron a soste-la guerra levada a cabo en Cuba polos mambís9.

O crecente número de clubs femininos pertencentes ó Partido e a acentuada
importancia que a muller vai adquirindo nos planos económico e político do
independentismo cubano pode explicarse a través de cando menos dous pro-
cesos: o primeiro está relacionado coa función principal do Partido, que era a
xeración de abastecementos e provisión de combatentes desde o estranxeiro
para o sostemento e avance da guerra, onde participaron principalmente os
homes. Estes, ó marcharen para pelexar na managua cubana, ausentábanse dos
seus centros de traballo no estranxeiro e as mulleres foron ocupando o lugar
dos patriotas ausentes, cumprindo cunha dobre función: producir riqueza para
o mantemento das familias no desterro e remitir a Cuba provisións abondas
para complementa-lo sostemento da guerra a través do Partido.

O segundo proceso que axuda a explicar mellor a progresiva importancia
que adquire a muller nas guerras pola Independencia de Cuba ten que ver coa
propia historia política das mulleres cubanas, as súas accións iniciais foron
consumadas durante a Guerra dos Dez Anos (1868-1878), o que deu lugar a
unha fermosa tradición de insurreción feminina. De feito, aínda que Paul
Estrade quixo explica-la xénese dos clubs femininos entre as emigradas dos
Estados Unidos de Norteamericana, onde xurdiron as primeiras agrupacións
de cubanas independentistas, argumentando que a reivindicación feminista
medrara notablemente desde 1848 nese país10, na nosa opinión esta foi unha
circunstancia aproveitada polas mulleres cubanas, pero a raíz deste move-
mento feminino debe buscarse sobre todo nos campos de batalla de Cuba

6. ABAD, D.: “El Partido Revolucionario Cubano: organización, funcionamiento y democra-
cia”. Anuario de Estudios Martianos. N.º 4 (1985), p. 231.
7. “Carta de José Martí a Inocencia Martínez Santaella”. Nova York, 24 de outubro de 1893.
Anuario de Estudios Martianos. N.º 1 (1978), p. 29.
8. ESTRADE, P.: op. cit., p. 178.
9. Ibíd., táboa A, “Desenvolvemento dos clubs femeninos no PRC”, p. 193.
10. Ibíd., p. 176.
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Libre durante a Guerra dos Dez Anos, e nalgunhas actividades desenvoltas
durante esa guerra por mulleres cubanas no exilio11.

Nesa dirección pódese examina-lo exemplo de Ana Betancourt, unha ague-
rrida muller de Camagüey que en 1869 participou activamente na Asemblea
Guáimaro, onde, despois de grandes esforzos pola unificación dos insurxen-
tes de varias rexións cubanas, discutiuse a Constitución que gobernaría a
República en Armas12. Na citada Asemblea Ana Betancourt solicitou que coa
emancipación da nación e dos escravos negros se independizase tamén a
muller cubana:

“la muger (sic) -expresó en un discurso Ana Betancourt- en el rincón oscuro y tranquilo
del hogar esperaba paciente y resignada esta hermosa hora, en que una revolución nueva
rompe su yugo y le desata sus alas... aquí todo era esclavo; la cuna, el color y el sexo...
Habéis destruido la esclavitud del color emancipando al siervo. Llegó el momento de
liberar a la muger (sic)”.

Ana Betancourt quizais non era allea ó movemento feminista que na súa
época comezaba a xermolar en Europa e Estados Unidos. Pero o feito de que
a súa petición para emancipa-las mulleres cubanas estivera vinculada á libe-
ración nacional e á abolición da escravitude reviste certa singularidade non
porque a súa expresión resultase innovadora, senón sobre todo porque esa alo-
cución feminina derivou dunha actitude patriótica, que despois se traduciu
nunha praxe que a conduciu das asembleas independentistas ós campos de
batalla e máis tarde ó desterro13.

De feito, o camiño da conspiración, o desterro e a axuda ás guerras desde
o exilio semella ter sido unha travesía percorrida por moitas mulleres de Cuba
durante a Guerra dos Dez Anos. E é nesa senda por onde podería acharse a
semente das agrupacións femininas cubanas integradas no Partido desde 1892.
A traxectoria de Amalia Simoni de Agramonte, outra camagüeiana indómita,
traza con similar precisión o esquema de funcionamento do percorrido: cons-
piración, desterro e axuda da muller desde o exilio, proposto para explica-la
orixe das loitas femininas no Partido. Amalia foi desterrada de Cuba polo

11. Emilia Casola, que era membro dunha das máis ricas familias da zona azucreira de Cár-
denas e esposa do célebre autor de Cecilia Valdés, Cirilo Villaverde, durante o ano de 1869
foi das máis activas socias dunha liga de mulleres independentista denominada Hijas de Cuba.
Vid.: ALVAREZ GARCÍA, I.: “Prólogo”, en VILLAVERDE CIRILO: La joven de la flecha
de oro y otros relatos. A Habana, Ed. Letras Cubanas, 1984, pp. 6-7. Igualmente ver:
ESTRADE, P.: op. cit., p. 178. 
12. MÁRQUEZ STERLING, C.: Ignacio Agramonte; El Bayardo de la Revolución Cubana.
A Habana, Ed. Seone, Fernández y Cia, 1936, pp. 131 e 134.
13. SARABIA, N.: Ana Betancourt Agramonte. A Habana, Ed. Ciencias Sociales, 1970, pp.
59-60.
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indiscutible activismo revolucionario que practicou cabo do seu home, o
Maior Ignacio Agramonte y Loynaz, quen fora figura principal da indepen-
dencia cubana. Pero Amalia, pola súa parte, foi unha magnífica cantante de
ópera educada en París e Italia, e máis tarde o seu exilio levouna a estable-
cerse en Mérida, Yucatán, México, onde, valéndose do seu talento e enarbo-
rando o seu patriotismo, fundou a cátedra de canto para nenas e dispensou
clases no Conservatorio iucateco, ofrecendo simultaneamente funcións de
ópera, ingresos que serviron para o sostemento da súa familia no desterro
iucateco e para enviar avíos á guerra independentista que encabezaba o seu
cónxuxe14.

Esta raíz feminina xurdida da praxe revolucionaria da muller cubana
durante a Guerra dos Dez Anos debeuse de conxugar con outras varias cir-
cunstancias, ata alcanzar maior complexidade histórica e integrarse organi-
camente no Partido en 1892. Desde logo, o papel da muller como parte con-
substancial para o sostemento económico da Guerra debeu ser determinante
para pasar a formar parte activa do independentismo, e igualmente é posible
que co seu valente traballo as mulleres contribuísen ó avance do ideario polí-
tico de José Martí. Pois aínda que nas Bases de Partido Revolucionario
Cubano Martí convocou a “los hombres de buena voluntad”, nos Estatutos
Secretos do Partido sinálase a aceptación do seu programa e as súas regras
como únicas condicións para ser militante, sen importar xénero ou raza15.
Ademais, se se revisa con detalle o epistolario de Martí con varias mulleres
militantes dos clubs, pódese adverti-la importancia -e respecto-16 que o líder
cubano deu á participación feminina na revolución independentista17.

II
Por causa de que nos Estados Unidos de Norteamericana se concentrou o

máis alto índice de emigrados durante as diversas fases do independentismo
cubano, a maioría dos clubs de mulleres patriotas integradas no Partido
durante a Guerra do 95 xurdiron nese país18. Disto dedúcese que a cifra de

14. BOJÓRQUEZ URZAIZ, C. E.: op. cit., pp. 100-108. Vid. ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ, L. e
SED NIEVES, G.: El Camaguey en Martí. A Habana, Ed. José Martí, 1997, pp. 305-310. Para
os detalles do desterro de Amalia Simoni, vid. CRUZ, M.: El Mayor. A Habana, Ed. Con-
temporáneos, 1972, pp. 93 e 95.
15. MARTÍ, J.: Obras Completas. Tomo 1, pp. 279 -284.
16. Para unha idea da relación de Martí coa muller vid. QUESADA Y MIRANDA, G. de: Muje-
res de Martí. A Habana, Ed. Índice, 1943.
17. “Carta de José Martí a Inocencia Martínez, Presidenta del club Mercedes Varona”. Nova
York, 24 de febrero de 1893. Anuario de Estudios Martianos, N.º 1 (1978), p. 29.
18. Vid. ABAD, D.: “Las emigraciones cubanas en la Guerra de los Diez Años”. De la Gue-
rra Grande al Partido Revolucionario Cubano. pp. 3-61. 
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clubs femininos non foi necesariamente resultado -como mencionamos máis
arriba- dos avances feministas que en Norteamérica se observaban por esa
época. Xa que México, que durante 1894 ocupou o segundo sitio en canto ó
número de clubs femininos, estaba gobernado pola férrea dictadura de Por-
firio Díaz, que non lle recoñeceu practicamente ningún dereito ás mulleres19.

Neste país hispanoamericano, a orde de influencias observada polo move-
mento feminino tivo máis ben un comportamento histórico oposto ó que
expuxo Paul Estrade para os Estados Unidos. Pois cando menos na Penín-
sula de Yucatán, que é a provincia mexicana máis próxima de Cuba20, e onde
desde 1869 se rexistrou unha das máis numerosas e activas emigracións revo-
lucionarias21, a influencia das cubanas emigradas semella ter sido decisiva
entre as mexicanas dunha zona caracterizada polo seu conservadorismo en
temas relativos á muller22.

De feito, antes da arribada a Yucatán das cubanas vinculadas ó indepen-
dentismo, o escenario en que se movía a muller iucateca era sumamente res-
trinxido, xa que os xornais liberais da localidade estiveron persuadindo ós
seus lectores sobre a conveniencia de alfabetiza-las iucatecas:

Por fortuna -se subrayó en 1845- ahora ya no se piensa que la mujer no debe saber
escribir, para que no dirija cartas a sus amantes... hoy se procura con empeño mejorar
su educación, para que luzca culta en sociedad, y en la sociedad doméstica23.

Anos máis tarde, a través do exemplo de Rita Cetina Gutiérrez, pódese
entreve-la influencia das mulleres cubanas en Yucatán, xa que a súa tarefa
feminina fundacional como editora da revista La Siempreviva, unha gaceta
en que a muller por primeira vez lle falou á muller dos seus intereses en Yuca-
tán24, realizouna sendo a máis apaixonada colaboradora iucateca das revistas

19. SÁNCHEZ RIVERO, A. D.: La configuración de la mujer en la escritura: 1915-1925.
Tese Profesional para optar ó título de Licenciado en Ciencias Antropolóxicas. Facultade de
Ciencias Antropolóxicas. Universidade Autónoma de Yucatán, México, xullo de 2000, p. 34. 
20. A Península de Yucatán é unha zona situada no sueste mexicano, que pola costa norte se
separa do extremo occidental de Cuba a través do Canal de Yucatán, entre os cabos Catoche
e San Antonio, a unha distancia aproximada de 200 quilómetros.
21. BOJÓRQUEZ URZAIZ, C. E.: Cubanos Patriotas en Yucatán. Mérida (Yucatán), Ed.
Facultad de Ciencias Antropológicas, 1988.
22. GUERRERO LARA, M.: El “deber ser” femenino: la imagen de la mujer yucateca en el
discurso social del siglo XIX. Tese  de Mestrado en Ciencias Antropolóxicas. Facultade de
Ciencias Antropolóxicas. Universidade Autónoma de Yucatán. Mérida (Yucatán), 1997, p. 27.
23. Registro yucateco. Periódico literario redactado por una sociedade de amigos. Mérida
(Yucatán), 1845, tomo II, p. 40.
24. La Siempreviva. Organo oficial de la Sociedad del mismo nombre. Bellas artes-Ilustra-
ción y Recreo. Redactada exclusivamente por señoras y señoritas. Mérida (Yucatán), 1870-
1871. Vid. MENÉNDEZ DE LA PEÑA, R.: Rita Centina Guitérrez. 1846-1908. Boceto bio-
gráfico. Magisterio Yucateco. Mérida (Yucatán), Ed. Imprenta Guzmán, 1909.
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literarias e políticas dos cubanos agrupados na Xunta Patriótica de Mérida
(1869-1878), onde Rita Cetina se relacionou con Amalia Simoni de Agra-
monte e a través de quen coñeceu e recibiu influencias das nacentes ideas
feministas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que en 1853 se enfrontou á
Academia Española ó serlle denegado o seu ingreso na citada institución por
ser muller25. Ademais, cando Rita Cetina obtivo o diploma de Profesora de
Instrucción Primaria en 1878, un entrañable amigo de José Martí, Rodolfo
Menéndez de la Peña, emigrado en Yucatán desde 1869, publicou unha nota
para eloxia-la graduación desta muller mexicana: “La educación de la mujer
por la mujer, es una de las grandes conquistas de nuestro siglo”26.

Adicionalmente, nas celebracións polo inicio da Guerra dos Dez Anos que
os cubanos celebran anualmente o día 10 de outubro, as mulleres cubanas
invitaban ás mexicanas, entre as que se atopaba habitualmente Rita Cetina e
Gertrudis Tenorio, da revista Siempreviva. O 10 de outubro de 1869, por
exemplo, asistiron ós festexos celebrados en Yucatán “más de cien bellas y
elegantes señoritas, entre ellas varias de Mérida”27.

De calquera xeito, a influencia feminina das cubanas en Yucatán fíxose
máis evidente durante a Guerra do 95, sobre todo porque os clubs inscritos
no Partido Revolucionario Cubano instituírose como unha resposta ás insu-
ficiencias que o movemento independentista sufriu desde a Guerra dos Dez
Anos, garantindo a unidade dos homes e das mulleres mediante un plan pre-
ciso onde as funciones se deslindaron e desempeñaron conforme a súa estruc-
tura. No Partido, a loita dos clubs femininos tivo cando menos dous propó-
sitos políticos principais: a Independencia de Cuba e a instauración dunha
república para o ben de todos.

Verbo disto Paul Estrade localizou en Mérida,Yucatán, varias agrupacións
de mulleres cubanas28, pero ata hoxe nós, despois de valora-lo intenso traba-
llo político dos emigrados en Yucatán, soamente atopamos dun total de 12
clubs pertencentes ó Partido, un de mulleres constituído en Mérida e o outro
mixto de obreiros e obreiras fundado no porto de Progreso.

O club de mulleres constituíuse a noite do 11 de febreiro de 1897 co nome
Club de Señoras Cuba Libre, e durante o acto de fundación afiliáronse 33
mulleres entre cubanas e iucatecas. A súa primeira presidenta foi Rita Baca-

25. BOJÓRQUEZ URZAIZ, C. E.: La emigración cubana en Yucatán (1868-1898.), op. cit.,
p. 26. ESCOTO, J. A.: Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cartas inéditas y documentos relati-
vos a su vida en Cuba de 1859 a 1864. Matanzas, Ed. La Pluma de Oro, tomo V, 1911, pp.
103-105.
26. El Pensamiento. Mérida (Yucatán), 5 de maio de 1878, p. 4.
27. Cuba. Organo de la Junta Patriótica Cubana de Mérida, Yucatán, México, N.º 8, 15 de
outubro de 1869, p. 2.
28. Vid. o traballo de Paul Estrade citado, que inclúe na p. 179 un interesante índice de dis-
tribución xeográfica dos clubs de cubanas.
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lloa de Nodrase; os familiares pelexaban no fronte de batalla mentres ela -
igual que as demais cubanas que loitaban pola causa independentista en Yuca-
tán- reunían fondos para remitir a Cuba. Durante o acto constitutivo deste
club, en nome das mulleres iucatecas afiliadas falaron Rita Cetina e Ramona
López de H., as cales manifestaron que, como simpatizantes da Independencia
de Cuba, se comprometían a xuntar fondos entre outras mulleres de México
con destino á Tesourería do club a cargo de Gertrudis Millan de M.29. 

Como mostra da eficacia do traballo recadador que realizaba, o club de
Señoras Cuba Libre remitiu ó delegado do partido, Tomás Estrada Palma, 50
pesos en ouro americano, producto das súas colectas do mes de xullo e agosto
de 1897. Durante o ano seguinte remitiu 102 pesos procedentes de colectas
efectuadas entre marzo e xullo de 189830.

Pola súa parte, o club Obreros de Progreso constituíuse o 9 de marzo de
1898 e tivo varias particularidades: estivo integrado por traballadores por-
tuarios e foi o único club en Yucatán composto por homes e mulleres. Malia
que a primeira directiva deste club, integrado por 30 homes e 28 mulleres,
estaba composta exclusivamente por homes, os traballos iniciais tendentes a
agrupar a obreiros e obreiras de Progreso foi realizado por catro mulleres:
Ángela González de Menéndez, Yara Menéndez, Celsa Betancourt e Susana
Betancourt31.

Estas agrupacións independentistas mantivéronse en activo ata finaliza-la
guerra en 1898, polo que resulta atraente tratar de descubri-los mecanismos
de que se valeron para inserirse e realiza-las súas funcións independentistas
nun contexto hostil a todo o que se desviara do lema “orden y progreso”,
imposto pola dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911). Para entender mellor
o alcance que tivo a anterior circunstancia, cómpre engadir que aínda que é
certo que durante o goberno de Díaz Yucatán chegou a se-la provincia agrí-
cola máis rica de México -a través da exportación do henequén-, non o é
menos que foi tamén unha das rexións mexicanas con menos liberdades polí-
ticas.

Unha resposta provisional a ese problema ofrécena os lazos dos cubanos
emigrados, homes e mulleres, con sectores poderosos de Yucatán como a
banca, a educación e a cultura, así como antigas relacións políticas e fami-
liares entre habaneiros e iucatecos. Isto permite comprender, en parte, a tole-
rancia dos gobernos locais de filiación porfirista ás accións revolucionarias
dos exiliados32.

29. Archivo Nacional de Cuba (ANC). “Carta de Caridad de León de San Germán a Tomás
Estrada Palma”. Mérida (Yucatán). Fondo: Delegación del Partido Revolucionario Cubano.
Caixa 105, atado 14803, 8 páxinas.
30. BOJÓRQUEZ URZAIZ, C. E.: op. cit., pp. 181-182.
31. ANC. “Carta de Carlos Meza a Tomás Estrada Palma”. Progreso (Yucatán), 9 de marzo
de 1898, Caixa 105, N.º 14831, 2 p.
32. BOJÓRQUEZ URZAIZ, C. E.: op. cit., pp. 192- 193.
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En calquera caso, esta hipóteses debe afondar en aspectos que valoren non
soamente a xénese e o contexto da acción feminina das cubanas durante as
últimas décadas do século XIX, senón albiscar derivacións que revelen a
influencia da emigración independentista nos movementos feministas desen-
voltos en Yucatán despois do triunfo da revolución mexicana de 1910. Foi
descrita a presencia activa de varios cubanos arraigados en Yucatán despois
de concluí-la Guerra do 95, nos gobernos revolucionarios de Salvador Alva-
rado (1915-1917) e Felipe Carrillo Puerto (1922-1924): Rodolfo Méndez de
la Peña e Eduardo Urzaiz Rodríguez, por citar soamente dous exemplos
sobranceiros, que loitaron pola Independencia de Cuba desde Yucatán, foron
impulsores dos grandes cambios educativos experimentados nesa provincia
despois do triunfo da revolución mexicana33.

O certo é que durante o goberno revolucionario do Xeneral Salvador Alva-
rado realizouse en Mérida o Primeiro Congreso Feminista de México, con-
vocatoria que foi publicada en outubro de 1915, coa intención de que tivese
lugar en xaneiro de 191634. O citado Congreso foi impulsado, entre outros,
por Eduardo Urzaiz e Rodolfo Menéndez, que, pensando nun proxecto polí-
tico que tivese en conta á muller, contribuíron decididamente á súa organi-
zación35. Estes dous cubanos foran promotores durante a guerra do 95 do ide-
ario martiano que contemplou a participación igualitaria en Yucatán dos clubs
femininos pertencentes ó Partido Revolucionario Cubano. 

Complementariamente, débese sinalar que Susana Betacourt, que en 1898
dirixiu con outras mulleres cubanas e iucatecas a formación do club Obre-
ros de Progreso, foi unha das activas participantes durante o Primeiro Con-
greso Feminista36.

A referencia persistente da posible influencia da emigración cubana inde-
pendentista nos movementos feministas de Yucatán no primeiro cuarto do
século XX establece bases para formular interrogacións e respostas conrespecto
á orixe e ás pegadas que este proceso migratorio de Cuba deixou en México.

33. BOJÓRQUEZ URZAIZ, C. E.: Cubanos Patriotas en Yucatán, op. cit., pp. 76-77.
34. MATILLA, J.: Más allá de las fronteras: las mujeres y el General Alvarado. Manuscrito
no prelo. Mérida (Yucatán). Febreiro de 2000, p. 14.
35. SANCHEZ RIVERO, A. D.: op. cit., pp. 23-24.
36. Ibíd., p. 89.
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EMIGRACIÓN, PATRIA E MULLERES:
CLUBS DE CUBANAS EN YUCATÁN DURANTE A GUERRA DO 95

Carlos E. Bojórquez Urzaiz

Resumo
O presente traballo mostra o papel que desempeñaron as mulleres cubanas emigradas en Yucatán

durante a Guerra de Independencia de Cuba (1868-1895), acentuando o carácter das súas agrupacións ata

constituí-los clubs femininos integrados no Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en

1892. Examina, brevemente, a influencia desta expresión das mulleres insurxentes de Cuba sobre o move-

mento feminista de Yucatán (México) nos inicios do século XX.

Palabras clave: clubs de mulleres, Partido Revolucionario Cubano, independencia de Cuba, estado

de Yucatán (México).

EMIGRACIÓN, PATRIA Y MUJERES:
CLUBES DE CUBANAS EN YUCATÁN DURANTE LA GUERRA DEL 95

Carlos E. Bojórquez Urzaiz

Resumen
El presente trabajo muestra el papel que jugaron las mujeres cubanas emigradas en Yucatán durante

la Guerra de Independencia de Cuba (1868-1895), acentuando el carácter de sus agrupaciones hasta cons-

tituir los clubes femeninos integrados al Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en 1892.

Examina, brevemente, la influencia de esta expresión de las mujeres insurgentes de Cuba sobre el movi-

miento feminista de Yucatán (México) en los inicios del siglo XX.

Palabras clave: clubes de mujeres, Partido Revolucionario Cubano, independencia de Cuba, estado

de Yucatán (México).

ÉMIGRATION, PATRIE ET FEMMES: CLUBS DE FEMMES CUBAINES AU
YUCATÁN PENDANT LA GUERRE DU 95

Carlos E. Bojórquez Urzaiz

Résumé
Cette étude montre le rôle qui ont joué les femmes cubaines émigrées au Yucatán pendant la Guerre

d’Indépendance de Cuba (1868-1895), accentuant le caractère de ses groupements jusqu’à constituer les

clubs féminins intégrés dans le Parti Revolutionnaire Cubain, fondé par José Martí en 1892. Elle examine

brièvement l’influence de cette expréssion des femmes insurgées de Cuba sur le mouvement féministe du

Yucatán (Mexique) au début du XXème Siècle.

Mots clef: clubs de femmes, Parti Révolutionnaire Cubain, indépendance de Cuba, état du Yucatán
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(Mexique).

EMIGRATION, NATIVE LAND AND WOMEN: CUBAN CLUBS
IN YUCATAN DURING THE WAR OF ’95

Carlos E. Bojórquez Urzaiz

Abstract
This work shows the role played by Cuban emigrant women in Yucatan during the Cuban War of Inde-

pendence (1868-1895), stressing the character of their groups going on to constitute the women’s clubs

integrated within the Cuban Revolutionary Party, founded by José Martí in 1892. It examines, briefly, the

influence of this expression by Cuba’s insurgent women on the feminist movement of Yucatan (Mexico)

at the beginning of the 20th century.

Keywords: women’s clubs, Cuban Revolutionary Party, independence of Cuba, state of Yucatan

(Mexico).
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A EMIGRACIÓN ALEMANA A AMÉRICA LATINA1

Barbara Potthast

A última novela de Augusto Roa Bastos, o escritor máis coñecido de Para-
guai, títulada Madama Sui, trata da biografía dunha amante do ex-dictador
paraguaio Alfredo Stroessner2. O que nos leva a mencionar esta novela, non
demasiado sobresaínte desde o punto de vista literario, ó comezo deste artigo
é o feito de que trata de dúas persoas que teñen un dobre trasfondo cultural,
o que determina as súas accións en moitos sentidos: Stroessner como fillo
dun inmigrante alemán e unha nai paraguaia, caracterizado varias veces como
“teutónico” na novela; e madama Sui, unha moza do campo paraguaio cunha
nai xaponesa, que chega a ser unha especie de geisha paraguaia. Pero a novela
de Roa Bastos non só ofrece un punto de vinculación para compara-la emi-
gración xaponesa e a alemana a Latinoamérica, senón que tamén chama a
atención verbo dunha característica sobranceira da emigración alemana a
América Latina, que se pode comprobar en tódolos traballos sobre o tema: a
importancia sociopolítica desta emigración para os Estados latinoamericanos. 

Sen considera-lo papel máis ben subordinado dos inmigrantes alemáns en
comparación cos italianos ou españois desde o punto de vista cuantitativo,
certo foi que os alemáns tiñan importancia para os países de inmigración. Isto
tamén se manifesta no número relativamente alto de presidentes e políticos
con apelidos alemáns. Paraguai e Alfredo Stroessner son un bo exemplo disto,
motivo polo cal nos referiremos a este país para ilustrarmos algúns proble-
mas xerais dentro desta exposición. En primeiro lugar, expoñeranse os facto-
res causais, os obxectivos e as fases da emigración xermana a Latinoameri-
cana, para examinar a continuación as súas dimensión cuantitativas e concluír
con algunhas observacións referentes ó estado actual das investigacións.

1. Causas e rexións de destino da emigración alemana a Latinoamerica
Desde o comezo da conquista de América Latina existiron contactos pio-

neiros, e rexístrase a presencia dalgúns alemáns esparexidos polo Novo Con-
tinente. Podemos lembrar, entre outros, os conquistadores por orde dos Wel-
ser, os padres xesuítas e os peritos de minas alemáns. 

Pero estas persoas illadas non poden ser consideradas como emigrantes
nun sentido estricto. Soamente a partir da independencia, especialmente na
segunda metade do século XIX, ten comezo unha emigración en grande escala

1. Este artigo recolle en versión galega o texto dun relatorio presentado no Simposio As rela-
cións entre Alemaña, Xapón e América Latina. Berlín, marzo 1997.
2. ROA BASTOS, A.: Madama Sui. Bos Aires, Seix Barral, 1996.
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desde Alemaña a América Latina. Isto débese a un conxunto de problemas
estructurais tanto en Alemaña coma nos países de emigración, que podemos
agrupar dentro da clasificación usual na investigación das emigracións como
factores de expulsión e de atracción (Push e Pull factors).

Os factores expulsores máis importantes desde mediados de século foron:
as consecuencias da crise agraria de 1846-47 e do período subseguinte, e a
pobreza xeral en Alemaña. Pero tamén desempeñaron un papel considerable
factores de índole política, como a revolución frustrada de 1848, e mesmo
motivos de persecución relixiosa. Os factores de atracción a Latinoamérica fun-
damentábanse, sobre todo, no problema da falta xeral de man de obra3. Este
problema agravouse no Brasil pola prohibición do tráfico de escravos e a abo-
lición inminente da escravitude. Noutras rexións, sobre todo no Cono Sur, un
problema adicional era a existencia de enormes extensións de terra escasa-
mente poboadas, que se pretendían explotar comercialmente. Isto, xunto cunha
visión positivista e en moitos aspectos tamén racista das elites latinoamerica-
nas, fomentou e activou masivamente a inmigración europea. Non só se pro-
mulgaron leis favorables á inmigración, senón que tamén se difundiu unha pro-
paganda dirixida a recrutar colonos para as rexións que se cría que estaban
despoboadas do Cono Sur e levar alí a civilización no sentido europeo occi-
dental. Lémbrese tan só a frase tan coñecida de Juan Bautista Alberdi: “Gober-
nar é poboar”, que chegou a ser unha especie de leitmotiv do goberno.

Os Estados do Cono Sur tiveron un éxito considerable no seu esforzo por
atraeren emigrantes europeos. Pero tamén existen varias colonias, en parte
moi prósperas, de selo alemán ou europeo, tanto en América Central como
noutros Estados. Era o caso, por exemplo, dunha colonia xermano-belga en
Guatemala, de numerosos latifundistas cafeteiros alemáns en Costa Rica, ou,
mesmo, da remota Costa de Mosquitos, onde se situou un grupo de emigrantes
a mediados do século pasado. En Venezuela existe igualmente unha colonia
de inmigrantes oriúndos da Selva Negra alemana, que chegou a converterse
nun lugar moi popular para facer excursións4.

No Cono Sur, Brasil e Chile foron nun principio as metas preferidas dos
emigrantes alemáns, pero a partir do último tercio do século XIX Arxentina
foi o país que acolleu o maior continxente de emigrantes. Algúns deles segui-

3. Vid. MARSCHALCK, P.: “Social and Economic Conditions of European Emigration to
South America in the 19th and 20th Centuries”, Jahrbuch zur Geschichte von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft Lateinamerikas. Tomo 13. Colonia, Böhlau, 1976, pp. 11-19; do mesmo autor:
Deutsche Überseeauswanderung im 19. Jahrhundert: Ein Beitrag zur soziologischen Theorie
der Bevölkerung. Sttugart, Klett, 1971.
4. O compendio de FRÖSCHLE, H.: Die Deustschen in Lateinamerika. Schicksal und Leis-
tung. Tübingen/Basilea, Horst Erdmann, 1979, ofrece unha recompilación documental sobre
as poboacións de orixe alemana nos diversos países latinoamericanos. 
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ron emigrando posteriormente a outros estados veciños do Paraguai e Uru-
guai. Estes países continuaron a se-las rexións de maior inmigración ata o
período posterior á Segunda Guerra Mundial, pero hai que distinguir fases
moi diferentes. Tras un período de constante aumento da emigración, esta foi
devalando de modo acusado nos anos da Primeira Guerra Mundial, para xur-
dir na época de crise económica mundial e ó final da República de Weimar
e alcanzar outro auxe máximo nos anos 20 deste século. O ascenso dos nacio-
nalsocialistas ó poder en xaneiro de 1933, así como o final da Segunda Gue-
rra Mundial, volveron desencadear vagas de emigración desde Alemaña, que
evidentemente presentaban un carácter diferente ás anteriores e xa non tive-
ron as dimensións da emigración dos anos 20. Entre outras causas, porque
os Estados latinoamericanos tamén modificaron a súa política migratoria, ata
entón sumamente liberal5.

As fases, ligadas a conxunturas políticas e económicas, amósannos que a
emigración alemana a Latinoamérica tiña diferentes causas, así como que os
emigrantes procedían de diversas clases sociais. A emigración baixo o réxime
nacionalsocialista consistía basicamente en xudeus ou outros perseguidos, e
presentaba motivos claramente políticos, razón pola que os emigrantes eran
na súa maioría de orixe social burguesa6. Bo número de intelectuais atopa-
ron refuxio en América Latina entre 1933 e 1945. O grupo máis numeroso
de alemáns que emigraron a Chile despois da revolución de 1848 era igual-
mente de orixe maioritariamente burguesa7. Precisamente, a denominada emi-
gración de elites foi dunha importancia relativamente grande para América
Latina, malia que ata o de agora dispoñamos de escasas investigacións sobre
esta cuestión.

Por outra banda, a fins do século XIX naceron numerosas colonias cun
carácter sociopolítico especial, xa fora socialista ou racista. Foi o caso, en
Paraguai, da desacreditada colonia “Nueva Germania” do doutor Bernad Förs-
ter e a súa esposa Elisabeth Förster-Nietzsche8. Este tipo de colonias adoita-
ban ser concibidas e dirixidas por individuos pertencentes ás clases altas; en

5. BERNECKER, W. L. e FISCHER, T. (comp.): “Deutsche in Lateinamerika”. En BADE,
K. J. (ed.): Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegen-
wart. Munich, Beck, 1992, pp. 197-214; BLANCPAIN, J. P.: “Origines et caractères des migra-
tions germaniques en Amérique Latine au XIXème siècle”. Jahrbuch für Geschichte von Saat,
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas (JBLA), 25 (1985), pp. 349-383.
6. Xa soamente polos custos da viaxe pódese partir da base de que os xudeus menos adiñei-
rados rara vez lograban fuxir a América Latina, a non ser que xa tivesen parentes alí que pui-
desen apoialos economicamente. Vid. SAINT SAUVEUR-HENN, A.: “Lateinamerika als
Zuflucht: 1933-1945”. En KOHUT, K. e BRIESEMEISTER, G. S. (eds.): Deustsche in Latei-
namerika - Lateinamerika in Deutschland. Frankfurt am Main, Vervuert, 1997, pp. 67-80.
7. Vid. BLANCPAIN, J. P.: Les allemands au Chili. Colonia/Viena, Böhlau, 1974.
8. En relación con este aspecto, vide MACINTYRE, B.: Forgotten Fatherland. The Search
for Elisabeth Nietzsche. Londres, Macmillan, 1992.
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cambio, os colonos mesmos procedían de tódolos grupos sociais. Por esta
razón, hai que supoñer que, para cada un dos colonos, o desexo de fundar
unha sociedade dalgunha maneira ideal non se situaba en primeiro plano das
súas motivacións, senón que eran máis ben motivacións económicas as que
tiñan a primacía.

Do mesmo xeito, a emigración posterior ó ano 1945, contrariamente á idea
tan común e difundida, tiña orixe na súa meirande parte non tanto en moti-
vos primarios de índole política como en motivacións económicas9. A maio-
ría dos emigrantes a Arxentina, Paraguai e a outros Estados latinoamerica-
nos non fuxían dun proceso por crimes de guerra, senón que o fixeran a causa
da miseria económica. Neste caso maniféstase, sen embargo, o difusos que
poden se-los límites entre a emigración política e a económica: se un enxe-
ñeiro aeronáutico, por exemplo, vía a súa única oportunidade de seguir tra-
ballando na súa profesión despois da II Guerra Mundial emigrando á Arxen-
tina, isto non só estaba vinculado á ruína económica en Alemaña.

Ademais de móbiles políticos, sempre se volven producir, mesmo nos nosos
tempos, migracións por motivos relixiosos. O exemplo máis coñecido parece
se-lo dos menonitas, ós que me volverei referir de vagar máis adiante. Pero
tamén se inclúe neste epígrafe unha serie doutros grupos protestantes ou de
Igrexas libres que buscaban, ante todo no século XIX en América do Norte
ou do Sur, a liberdade de poder desenvolve-la súa vida segundo as súas ideas10.
A relixión, ou mellor dito o protestantismo, desempeñou ademais un impor-
tante papel na discusión respecto ó problema de por que os alemáns, contra-
riamente a outros emigrantes europeos, se integraron con máis dificultade nos
seus países de inmigración e en parte seguen vivindo, tras varias xeracións,
en colonias máis ou menos pechadas cun alto índice de endogamia.

Non obstante, por moi importantes que fosen as conviccións políticas ou
relixiosas, e por moi difícil que sexa proxectar límites entre a emigración
motivada política e economicamente, podemos afirmar, en resumo, que a mei-
rande parte dos emigrantes alemáns abandonaban a súa patria por motivos
económicos. Isto corresponde tanto á realidade dos emigrantes do Hunsröck,
que intentaron probar sorte como campesiños nun pequeno territorio no Bra-
sil, como, así mesmo, ó caso dos traballadores e artesáns que emigraron a
Bos Aires durante a crise económica mundial de 1929.

Para os empregados de casas comerciais ou empresas industriais alema-
nas, os instructores militares e as institutrices, e nos últimos tempos para os
así chamados expertos de organizacións de axuda ó desenvolvemento, é posi-
ble constata-la existencia dunha motivación económica doutro tipo. Pero con-

9. MEDING, H.: Flucht vor Nürnberg? Deutsche und österreichische Einwanderung in Argen-
tinien 1945-1955. Colonia/Weimar, Böhlau, 1992.
10. Un destes grupos eran os chamados Amigos da Luz, que non querían integrarse na Igrexa
Unida de Prusia.
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siderando a importancia socioeconómica dos alemáns en América Latina, non
podemos deixar de lado a este grupo de persoas que desde o punto de vista
numérico foron relevantes.

2. A dimensión cuantitativa da emigración alemana a América Latina
Analicemos agora as cifras que, como sempre se insiste, non se corres-

ponden coa importancia social cualitativa dos inmigrantes alemáns. Estes
datos só poden ser considerados como valores aproximativos, sobre todo por-
que, incluso en 1870, é problemático falar en propiedade de “Alemaña” e de
“alemáns”. Para a meirande parte do século XIX podemos rexistrar tan só os
emigrantes que saíron de portos alemáns, ante todo de Bremen e Hamburgo.
Todos aqueles que partiron a ultramar desde outros portos europeos non se
tiveron en conta. As estatísticas de inmigración dos países de destino son
pouco fiables ata fin de século; e os seus criterios de clasificación adoitan
ser, ademais, problemáticos. O idioma constitúe con frecuencia o criterio de
identificación, de maneira que os suízos tamén entran na categoría “alemáns”.
En cambio, noutras ocasións adóptase como único criterio o país de orixe,
rexistrándose entón ós poloneses provenientes do Imperio Alemán como
“alemáns” e ós checos e eslovacos como “austrohúngaros”.

Tendo en conta estas consideracións previas, podemos chegar finalmente
ás seguintes estimacións. Entre 1820 e 1920 arribaron aproximadamente
227.000 alemáns a América Latina, o número dos austríacos inmigrados desde
1876 a 1914 (para o período anterior e posterior non existen cifras) ascende
a 156.300, e ademais súmanse ca. 75.000 suízos entre 1800 e 1939. Isto equi-
valería a un total que oscilaba entre 458.000 e medio millón de inmigrantes
de lingua alemana no “longo século XIX”; mais, en vista do total estimado
de 6-7 millóns de inmigrantes a Latinoamérica neste período, non se trata
dunha cifra demasiado impresionante11.

Pero a inmigración culminou a mediados dos anos vinte, e esta (a excep-
ción dos suízos) non foi incluída dentro destas cifras. Daquela dirixiuse espe-
cialmente a Arxentina, onde por un curto período se rexistraron anualmente
máis de 13.000 inmigrantes provenientes do Reich. Durante a dominación
nacionalsocialista produciuse logo unha nova vaga de emigración a América
Latina, cun total calculado entre 75.000 a 100.000 persoas. Suponse que
Arxentina acolleu naquela época aproximadamente 35-45.000 exiliados, Bra-
sil ca. 16.000 e Chile uns 12-13.000. Séguelle México e a República Domi-
nicana; pero esta última, ó acoller refuxiados, tiña intencións racistas e posi-
tivistas moi semellantes ás dos estados do Cono Sur no século XIX12.

11. ZIEGLER, B.: “Auf der Suche nach Brot und Freiheit: Die Auswanderung aus Deustch-
land, Österreich und der Schweiz”. En Kohut e Briesemeister, nota 6, pp. 52-53.
12. SAINT SAUVEUR-HENN, A.: Lateinamerika als Zuflucht, pp. 68-69.
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En vista da heteroxeneidade e inexactitude destas cifras xerais, hai que
precisar algo máis as fases e estructuras, pero tamén os problemas do rexis-
tro estatístico, tomando como exemplos Arxentina e Paraguai:

A pesar do carácter impreciso e aproximado dos datos, podemos apreciar
claramente un rápido ascenso da inmigración contra fins do século XIX. Pero
as cifras das décadas seguintes volven ser moi inseguras xa que, baseándose
no “ius soli”, as autoridades nacionais consideran tódalas persoas nacidas na
República Arxentina como cidadáns arxentinos, mentres que a segunda xera-
ción aparece clasificada unicamente na categoría “idioma alemán”. Para a
emigración posterior á Primeira Guerra Mundial non existen cifras exactas.
Pódese partir da base de que o número de alemáns duplicouse entre os anos
1920 e 1933 (saldo migratorio positivo de ca. 47.000)13. Entre 1933 e 1945
inmigraron entre 35.000 e 45.000 alemáns a Arxentina. O número de inmi-
grantes entre 1945 e 1955 debe ter unhas dimensións semellantes, é dicir,
entre 30.000 e 40.000 (despois de resta-los que retornaron)14.

Cadro n.º 1
Inmigración alemana a Arxentina

1852
1869
1895
1914
1933

Ano
Emigrantes alemáns a

Arxentina
(cifras redondeadas)

Termo medio anual de inmigrantes
alemáns a Arxentina

(saldo migratorio)

1.000

5.000

17.000

27.000

45.000

245.000 de lingua alemana

2.570 (1920)

preto de 13.000 (1923/24)

8.900

13. Como mostra de varios outros traballos referentes a este tema, podemos mencionar tan só
a nova obra ampliada de SAINT SAUVEUR-HENN, A.: Un siècle d´émigration allemande
vers l´Argentine, 1853-1945. Colonia/Viena/Weimar, Böhlau, 1995. As cifras presentadas pro-
ceden dos cálculos da autora, pp. 243-257.
14. MEDING, H.: Flucht vor Nürnberg?, nota 9, p. 134.

Paxs. 107-120  3/6/04  09:21  Página 112



Barbara Potthast

ESTUDIOS MIGRATORIOS 113

Para o Paraguai hai que recorrer a cálculos estimativos, xa que os datos
oficiais non inclúen unha gran parte dos alemáns ou persoas de lingua ale-
mana e os datos estatísticos paraguaios de por si son problemáticos. Segundo
os datos oficiais, o país acolleu, entre 1870 e 1932, aproximadamente 40.000
inmigrantes, a maioría deles arxentinos, italianos ou españois. Pero nestes
rexistros só están aquelas persoas que por iniciativas estatais entraron no país
por Asunción15, mentres un grupo duns 100 alemáns da rexión fronteiriza
arxentino-brasileira, por exemplo, xa fundara unha colonia no Paraguai no
ano 1871. Ante todo os xermanos-brasileiros foron un grupo importante nas
décadas seguintes. No 1919 calcúlase que, dos aproximadamente 5.000 ale-
máns residentes no Paraguai, o 40% eran alemáns do Brasil, afluencia que
perdura ata o día de hoxe debido á cada vez máis urxente escaseza de terras16.

A empresa comunitaria brasileiro-paraguaia do encoro Itaipú activou aínda
máis esta migración. Pola súa parte, a rexión fronteiriza ó sur do encoro, lin-
deiro con Paraguai, caracterízase por unha poboación xermano-brasileira; e
os idiomas que habitualmente se escoitan alí son ante todo o portugués e o
alemán, que prevaleceron sobre o portugués e o guaraní. Que aínda se poida
catalogar estes brasileiros de orixe alemana como “alemáns” dependerá dos
criterios que se apliquen. En todo caso, e baseándose na súa nacionalidade,
esta poboación aparece como “brasileira” nas estatísticas oficiais.

Outro exemplo, que é tamén característico para o Paraguai e que ó mesmo
tempo se presta para ilustra-las dificultades dun grupo, son os menonitas.
Desde 1928 comezou a afluencia de menonitas canadenses e europeos do
leste, aínda que de idioma alemán, ó Chaco Boreal, e, trala Guerra Mundial,
seguiulles un gran número de menonitas ruso-alemáns17. En vista dos amplos

Ano
1884

1898/1899
1919/1925

1931
1952/53

Cálculo estimativo 1
400

1.200
5.000

10.000/3.000
preto de 30.000 persoas

Cálculo estimativo 2
400
916

7.000
17.000/3.000 persoas

Cadro n.º 2

15. Podemos dicir, ante todo, aqueles que chegaban a Asunción desde Bos Aires por vía fluvial.
16. Tanto as explicacións como as cifras expostas proveñen esencialmente dos traballos de KLEIN-
PENING, J. M. G.: “La emigración alemana al Paraguay y su papel en el desarrollo económico
desde 1870”. En KOHUT, K.; KOHLHEPP, G. e POTTHAST, B. (eds.): El espacio interior de
Sudamérica - ¿Centro o periferia del continente?, Frankfurt am Main,Vervuert, no prelo; así como,
do mesmo autor: Rural Paraguay, 1870-1932, Amsterdam, CEDLA, 1992, pp. 355-468.
17. Vid. tamén a problemática dos denominados “alemáns do Volga” en Arxentina, Saint Sau-
veur-Henn, A.: “Zur Struktur der deutschen Einwanderung in Argentinien 1870-1945”. En
BECKER, F.; MEDING, H.; POTTHAST, B. e SCHHLLER, K. (eds.): Iberische Welten.
Festschrift zum 65. Geburtstag von Günter Kahle, (Lateinamerikanische Forschungen. Tomo
22). Colonia/Weimar/Viena, Böhlau, 1994, p. 412. 
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privilexios ofrecidos polo Goberno paraguaio e do illada que está a rexión,
estes confiaban poder seguir practicando en paz a súa fe e o idioma e estilo
de vida unidos a ela, algo que tamén conseguiron. Mais ó mesmo tempo rea-
lizaron tamén un intenso traballo pioneiro, ó transforma-lo Chaco Boreal,
totalmente inhóspito e inadecuado para a explotación agrícola, nun impor-
tante factor económico para o Paraguai. Entre tanto existen colonias de meno-
nitas cun número total aproximado de 12-13.000 persoas no Chaco e a súa
presencia é característica para esta rexión18. Exercen bastante influencia sobre
a poboación indíxena aculturada que vive alí, pero tamén pasaron a formar
parte da sociedade paraguaia. Especialmente na época do dictador Stroess-
ner, que era de orixe alemana. O seu papel político non foi totalmente insig-
nificante, e para moitos paraguaios “alemán” é sinónimo de “menonita”. Pero
en vista do feito de que os devanceiros de moitos dos actuais alemáns xa se
foron no século XVIII dunha Alemaña que entón non estaba ben definida
como país, facer valer esta equivalencia é cando menos problemático.

3. O estado actual das investigacións
Ó examinar cal é o estado actual da investigación sobre o tema que trata-

mos, podemos apreciar en principio que a situación non é plenamente satis-
factoria, en primeiro lugar por mor da falta de precisión e as incertezas dos
datos cuantitativos. Mentres as relacións políticas e económicas entre o Reich
Alemán (ou algúns estados importantes como, por exemplo, os Estados han-
seáticos) e os Estados latinoamericanos foron bastante ben estudiadas, durante
as últimas décadas practicamente non se realizaron investigacións alemanas
que analicen a emigración desde Alemaña e a súa importancia para América
Latina. Por moi estraño que pareza, tódalas monografías e estudios de refe-
rencia verbo deste tema son obra de investigadores non xermanos, e funda-
mentalmente de autores franceses. A emigración alemana a Chile foi anali-
zada por Jean Pierre Blancpain, ó sur do Brasil por Jean Roche, e en canto á
emigración alemana a Arxentina, Anne Saint-Sauveur-Henn finalizou recen-
temente unha exhaustiva investigación19. Os únicos traballos científicos sobre
a emigración alemana ó Paraguai (que aquí escollín como exemplo) son de
dous holandeses: J. M. G. Kleinpenning e H. Hack para os menonitas20.

A mediados dos anos setenta, en realidade, xa vira a luz un extenso com-
pendio de H. Fröschle sobre os alemáns en América Latina (Die Deutschen
in Lateinamerika)21, pero este a penas contiña investigación propia e base-

18. O número total de menonitas no Paraguai calcúlase nuns 20.000.
19. ROCHE, J.: La colonisation allemande et le Rio Grande do Sul. Paris, Institut des Hau-
tes Études de l´Amerique Latine, 1959; BLANCPAIN: Les Allemands au Chili; SAINT SAU-
VEUR-HENN: Un siècle d´émigration allemande.
20. KLEINPENNING: Rural Paraguai; do mesmo autor: La emigración alemana; HACK, H.:
Die Kolonisation der Mennoniten im Paraguayischen Chaco. Amsterdam, Königliches Tro-
peninstitut, 1961.
21. FRÖSCHLE: Die Deutschen in Lateinamerika, nota 3.
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ada en material empírico de primeira man. Non obstante, o subtítulo Schick-
sal und Leistung (destino e labor realizado) indica eventualmente onde radi-
caba a causa das reservas da investigación alemana neste ámbito. Xa algúns
“entusiastas colonialistas” do século XIX, pero ante todo os nacionalsocia-
listas, contemplaban o papel e significado dos alemáns de América Latina
principalmente desde un ángulo: a medida en que poderían servir ós intere-
ses e beneficios para o Imperio (Reich) alemán, xa fose como compradores
de productos alemáns ou ben como propagandistas de ideoloxías e valores
considerados xenuinamente alemáns. A conservación do “carácter xermánico”
(sen importa-lo que se puidese entender baixo este concepto) revestía a
máxima prioridade segundo estes políticos22. Os relatos e as exposicións
caracterizábanse, por conseguinte, pola énfase na propaganda política e na
expresión nacionalsocialista; e os artigos ou as monografías trataban, nos
casos máis inocuos, exclusivamente dos grandes méritos e logros dos alemáns
nun país de emigración que xeralmente era descrito como subdesenvolvido
e caótico23. Despois do emprego abusivo desta “teutomanía” por parte do
nacionalsocialismo xa case non houbo investigador ou investigadora da xera-
ción máis nova que se atrevese a abordar este tema, xa que existía o temor
de penetrar nun terreo nacionalista ou incluso nacional socialista, ou mesmo
a ser identificado con estas posicións ideolóxicas. A sona do Cono Sur como
refuxio de nazis con antecedentes políticos contribuíu bastante a reforzar esta
tendencia.

Outro motivo importante para a escasa atención prestada a esta temática
é a difícil accesibilidade dos arquivos necesarios para aborda-lo tema con
anterioridade ó ano 1989. Gran parte dos fondos documentais do antigo
Goberno alemán do Reich así como do Goberno prusiano atópanse nos arqui-
vos de Merseburg e Postdam, é dicir, na antiga República Democrática Ale-
mana, o que a convertía en practicamente inaccesible para os investigadores
e as investigadoras da República Federal. Un traballo de pescuda que ver-
sase sobre temas migratorios, en consecuencia, non só debía enfrontarse ós
xa citados problemas da falta de exactitude nos rexistros de emigrantes, senón
que tamén encaraba un arduo problema, como era o acceso ás fontes condi-
cionado por factores puramente políticos, que só paulatinamente foron per-
dendo vixencia.

Nos últimos anos, sen embargo, algúns latinoamericanistas de orixe ale-
mana atrevéronse a abordar novamente o tema. Pero, o que é significativo,
preferiron centrarse en aspectos económicos e políticos. Nos últimos dez anos,
por exemplo, publicáronse dous traballos (tres, de incluírmos tamén a histo-

22. O mesmo vale tamén para a maioría dos colonos alemáns en América Latina.
23. “A contribución dos alemáns ó desenvolvemento da nación...” é o título xenérico dos arti-
gos desta orientación e enfoque, incluso se non sobresaían particularmente pola súa inspira-
ción nacionalsocialista.
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riografía suíza de lingua alemana) referentes ós emigrantes parceiros nas plan-
tacións brasileiras de café, con títulos tan suxestivos como Deutsche als Ersatz
für Sklaven (Alemáns en substitución de escravos)24.

Ademais da falta de atención xeral ó tema por parte da investigación ale-
mana, gustaríanos sinalar, finalmente, dous déficits adicionais dentro deste
contexto, e que na nosa opinión sería oportuno emendar. En primeiro lugar,
sería de grande utilidade concentrarse nas colonizacións rurais, é dicir, nas
colonias cerradas das rexións fronteirizas, pois en xeral sempre se estudia-
ron con preferencia os emigrantes de éxito, e en menor medida os fracasa-
dos ou aqueles que se viron frustrados nas súas expectativas25. As colonias
rurais conserváronse en parte como colonias “alemanas”, de xeito que non
só saltan á vista, senón que tamén son moito máis fáciles de investigar que
os grupos urbanos de emigrantes. Pero, por outro lado, tamén podemos cons-
tatar, precisamente para o caso de Arxentina, que os emigrantes alemáns se
estableceron na súa gran maioría en Bos Aires, polo que a emigración neste
país é ante todo un fenómeno urbano. No caso de Chile tamén se insiste sem-
pre na importancia dos comerciantes, os empresarios e outros emigrantes ale-
máns de proveniencia burguesa, que en xeral se situaron nas cidades, tratando
de mante-la cohesión comunitaria de grupo do elemento xermano. Pero tam-
pouco existen investigacións moi precisas con respecto a isto.

En segundo lugar, tamén sería desexable incluír nas investigacións o fac-
tor xénero, analizando o tema desde esta perspectiva. A imaxe máis prototí-
pica e habitualmente presentada do emigrante mozo varón correspóndese cer-
tamente coa maioría dos emigrantes. Pero a emigración do século XIX, así
como a das colonias rurais, foi na súa maior parte unha migración de fami-
lias. Os consellos e directivas para emigrantes do século XIX sempre fan fin-
capé na importancia do apoio por parte da esposa, e a investigación destacou
sempre o papel das mulleres na transmisión das tradicións culturais, aínda sen
analizalo especialmente26. Durante moito tempo, ademais, non se tivo en con-
sideración que nas estatísticas de inmigración do Cono Sur se rexistra un
número importante de mulleres soas; sobre as súas motivacións, profesións,

24. WAGNER, R.: Deutsche als Ersatz für Sklaven. Arbeitsmigranten aus Deutschland in der
brasilianischen Provinz São Paulo 1847-1914. Frankfurt am Main, Vervuert, 1995. ZIEGLER,
B.: Schweizer statt Sklaven. Schweizerische Auswanderer in den Kaffee-Plantagen von São
Paulo (1852-1866). Stuttgart, Steiner, 1985; STOLCKE, V.: Coffee Planters, Workers and
Wives. Class Conflict and Gender Relation on São Paulo Plantations, 1850-1980. Houndmills,
Macmillan, 1988.
25. Unha excepción ata o momento é o traballo de NEWTON, R.: German Buenos Aires, 1900-
1913: Social Change and Cultural Crisis. Austin, Texas UP, 1977.
26. Por exemplo, WALDMANN, P.: “Kulturkonflikt und Anpassungszwang. Ausganslage und
Entwicklung der deutschen Einwandererkolonien in Südchile”. En STAGL, J. (ed.): Aspekte
der Kultursoziologie. Berlin, Reimer, p. 214.
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etc., non sabemos nada polo de agora. Cabe supoñer que tanto a motivación
como, así mesmo, as condicións xerais no país de inmigración, así como a per-
cepción deste país deberon ser sumamente diferentes segundo o xénero das
persoas inmigrantes. Ata o momento prescindiuse totalmente desta perspec-
tiva de xénero específica na investigación da migración alemana a América
Latina, a pesar de que conduciu a interesantes resultados nos Estados Unidos.
Pero tamén se está traballando en dúas teses de doutoramento sobre o tema
migratorio, que igualmente consideran esta problemática. De xeito que pode-
mos concluí-las nosas observacións referentes ó estado historiográfico da cues-
tión, e tamén as nosas consideracións acerca do tema migratorio, cun certo
grao de optimismo no que se refire ós traballos sobre as relacións entre Ale-
maña e América Latina e, así mesmo, verbo dos alemáns en Latinoamérica.

Paxs. 107-120  3/6/04  09:21  Página 117



A emigración alemana…

118 ESTUDIOS MIGRATORIOS

A EMIGRACIÓN ALEMANA A AMÉRICA LATINA

Barbara Potthast

Resumo
Este traballo pretende facer unha aproximación de carácter xeral ó fenómeno da emigración alemana

cara a América Latina, analizando as causas, obxectivos e etapas que vai atravesando o devandito fenó-

meno dende a segunda metade do século XIX. Convén sinalar a importancia que lle dá a autora á reper-

cusión de carácter político que tivo esta emigración en determinados países, destacando a orixe alemana

dalgunhas figuras notables como o ex-dictador paraguaio Alfredo Stroessner. Unha análise comparativa da

emigración alemana segundo o país de destino permite apreciar con suficiente claridade a súa evolución. 

Palabras clave: emigración alemana, América Latina, nacionalsocialismo, política.

LA EMIGRACIÓN ALEMANA A AMÉRICA LATINA

Barbara Potthast

Resumen
El presente trabajo pretende realizar una aproximación de carácter general al fenómeno de la emi-

gración alemana hacia América Latina, analizando las causas, objetivos y etapas que atraviesa dicho fenó-

meno desde la segunda mitad del siglo XIX. Cabe señalar el énfasis que le da la autora a la repercusión

de carácter político que tuvo esta emigración en determinados países, destacando el origen alemán de algu-

nas figuras notables como el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Un análisis comparativo de la emi-

gración alemana según el país de destino permite apreciar con suficiente claridad su evolución. 

Palabras clave: emigración alemana, América Latina, nacionalsocialismo, política.

L’ÉMIGRATION ALLEMANDE VERS L’AMÉRIQUE LATINE

Barbara Potthast

Résumé
Cette étude tâche de réaliser une approximation générale au phénomène de l’émigration allemande

vers l’amérique latine, en analysant les causes, les buts et les étapes qui traverse ce phénomène depuis la

deuxième moitié du XIXème Siècle. Il faut signaler l’emphase mise par l’auteur sur l’influence politique

qui a eu cette émigration en certains pays, soulignant l’origine allemande de certaines figures notables

comme l’ex-dictateur paraguayen Alfredo Stroessner. Une analyse comparative de l’émigration allemande

selon le pays de destin permet d’apprécier avec assez de clarté son évolution.

Mots clef: émigration allemande, amérique Latine, nationalsocialisme, politique.
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GERMAN MIGRATION TO LATIN AMERICA

Barbara Potthast

Abstract
This work attempts to give a general approach to the phenomenon of German emigration to Latin

America, analysing the causes, objectives and stages that this phenomenon went through from the second

half of the 19th century. It is worth noting the emphasis that the writer places upon the political reper-

cussion that this emigration had on certain countries, highlighting the German origin of some notable figu-

res such as the former Paraguayan dictator Alfredo Stroessner. A comparative analysis of German emi-

gration according to the destination country makes it possible to appreciate its evolution with sufficient

clarity.

Keywords: German emigration, Latin America, national socialism, politics
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EMIGRACIÓN AMERICANA E RETORNO
NA MARIÑA LUGUESA:

O CONCELLO DE CERVO (1900-1930)1

Emilia García López
Herminia Pernas Oroza

I. INTRODUCCIÓN

…Dichosa es a su manera esta brava gente que confía á su propio esfuerzo el triunfo
final; dichosa porque encuentra en sí misma la suma de valor y de esperanzas necesa-
rias para lanzarse a lo desconocido a crear hogar, a crear costumbres, a crear riqueza (…)2.

É por todos coñecida a rica bibliografía sobre os movementos migratorios
galegos cara a América, tanto nas diversas etapas cronolóxicas en que se desen-
volveron como tamén nos diferentes ámbitos e niveis espaciais. Nembargan-
tes, a provincia de Lugo quizais resulte a menos favorecida neste “reparti-
mento”, polo que este traballo pretende simplemente botar un pouco de luz
sobre unha zona concreta da Mariña luguesa, o concello de Cervo. A súa elec-
ción responde a motivos sentimentais, as nosas familias son oriúndas deste con-
cello e no seo de cada unha delas nunca faltou aquel parente emigrado cara á
outra beira do Océano no período que estamos a tratar. Resulta, pois, case unha
“obriga” o achegamento a esta temática que ámbalas dúas vivimos tan de preto
e que nun futuro, agardamos que non distante, poidamos alongala ata chegar
a abrangue-la comarca da Mariña na súa totalidade3.

Como ben sinala Eiras Roel, a emigración non é unha condición privativa
do pobo galego senón un destino que comparte con outros pobos hispánicos

1. Queremos amosa-lo noso agradecemento polos datos achegados para a elaboración deste
traballo a Sarita Álvarez e Ricardo Pena, e, igualmente, polas observacións e a lectura deste
a Teresa García, Hernán Otero e X. M. Núñez Seixas.
2. Recollido de Caras y Caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades. N.º
especial conmemoración Centenario, 25 de maio de 1910.
3. Os estudios relativos á provincia de Lugo son de P. L. GASALLA REGUEIRO: “La emi-
gración en la provincia de Lugo (1860-1900). Aproximación a su estudio indirecto a través
de los indicadores demográficos”. Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario. San-
tiago de Compostela. N.º 6 (1989), pp. 76-105; SOBRADO CORREA, H.: “Aproximación al
fenómeno migratorio en la Galicia interior del Antiguo Régimen, la Tierra de Castroverde,
1700-1850”. En EIRAS ROEL, A. (ed.): Aportaciones al estudio de la emigración gallega,
un enfoque comarcal. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1992, pp. 139-151; do mesmo
autor, “Movimientos migratorios en la Galicia oriental, el interior lucense, 1700-1899”. En
EIRAS ROEL, A. e REY CASTELAO, O. (eds.): I Conferencia Europea da Comisión Inter-
nacional de Demografía Histórica. Santiago de Compostela. Tomo II, 1994, pp. 533-552.
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dende a época da emigración en masa que se inicia no derradeiro cuarto do
século XIX4.

Falar das causas que levaron ós nosos antepasados a emprende-lo camiño
da emigración suporía aburrir ó lector por ser de sobra coñecidas, polo que
só aludiremos brevemente a elas. A emigración galega revelouse como a
maneira de producir uns recursos que á altura de 1830-40 xa non xeraba o
sistema productivo galego. A ampliación da superficie cultivada e a absor-
ción que a terra facía da poboación chegaran á súa fin mentres que continuaba
inalterable o sistema de herdanza da riqueza rústica, igualitario de forma pre-
dominante. No campo imperaban a pequena propiedade (minifundismo)
xunto coa decadencia e liquidación da producción téxtil, e nas cidades os
enclaves industriais eran moi escasos e non puideron absorbe-la forza de tra-
ballo excedente da agricultura. Desta situación dedúcese un baixo nivel de
vida, escaseza de traballo e, en definitiva, unha necesidade económica que
podía ser absoluta ou relativa e que proporciona a partir de entón os elementos
necesarios para que se produza o fenómeno emigratorio, comezado nos anos
corenta do século XIX e que acadaría as súas cotas máis altas a partir das
décadas dos setenta e oitenta coa crise da economía tradicional galega5. Outra
causa que tamén pesaba moito á hora de emigrar era a convocatoria para o
servicio militar6. Pero xunto a estes “factores de expulsión” que predispuñan
ó futuro emigrante para a marcha son necesarios uns “factores de atracción”
que remataban por decidilo; e ós que accedían de moi diferente maneira,

4. EIRAS ROEL, A.: “Sobre las motivaciones de la emigración gallega a América y otros aspec-
tos. Un enfoque comparativo”. Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario. Santiago
de Compostela. N.º 2 (1989), pp. 57-71. Numerosos autores sinalan a data de 1880 como a
do inicio da emigración masiva da poboación galega a América. Esta grande etapa finaliza no
ano 1930 e dentro dela distínguense varios subperíodos que propiciaron ou entorpeceron o
ritmo migratorio. Vid. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A.: “La emigración gallega. Migrantes, trans-
porte y remesas”. En SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: (comp.): Españoles hacia América. La
emigración en masa, 1880-1930. Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 80-104; VILLARES R.
e FERNÁNDEZ M: Historia da emigración galega a América. Santiago de Compostela, Xunta
de Galicia, 1996, pp. 98-114.
5. Así o sinala R. VILLARES no seu artigo “Emigración e renovación cultural e política de Gali-
cia”. Galicia, Terra Única. O século XIX. Pontevedra, Xunta de Galicia, 1997, pp. 190-197.
6. Coinciden aquí o feito de emigrar por necesidades económicas co desexo de escapar das
quintas, anticipándose o feito migratorio. GONZÁLEZ ASENJO, A. J.: “La resistencia al ser-
vicio militar en Galicia (1837-1874)”. Estudios de Historia Social. 34-35 (1985), pp. 197-319;
BALBOA LÓPEZ, X. L.: “Quintos e prófugos: os galegos e o servicio militar no século XIX”.
En X. CASTRO e J. DE JUANA (eds.): Mentalidades colectivas e ideoloxías. VI Xornadas
de Historia de Galicia. Ourense, 1991, pp. 51-71. As tendencias migratorias dos mozos decla-
rados prófugos son sinaladas por VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A.: “O uso de fontes persoais para
o estudio da emigración galega a América (1830-1930): estado presente e perspectivas”. Estu-
dios Migratorios. N.º 2 (1996), pp. 139-175. “Emigrábase pola miseria, tamén para librar da
mili e outros porque marchaban reclamados…”. Entrevista n.º 294: M.Q.D., natural de Burela,
emigrante á Arxentina en 1937. Fondo HISTORGA. Outro exemplo é o de José Manuel Otero
Carbajales, natural de Rúa, a quen seu pai mandou a Arxentina para evita-lo servicio militar.
Testemuño oral de G.O.C., natural de Rúa, emigrante a Arxentina en 1948.
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segundo fose a súa posición económica e as súas redes de información e rela-
ción7. Referímonos ás políticas poboacionistas dos diferentes países ameri-
canos coa pretensión de enche-los seus grandes baleiros demográficos. Unha
vez tomada a decisión de cruza-lo Atlántico precísase iso que algúns autores
adoitan chamar “mecanismos posibilitadores” da emigración8. Entre estes o
máis importante é o custo da pasaxe, financiada en boa medida gracias ó pre-
dominio dunha estructura agraria formada por pequenos propietarios cam-
pesiños; o que lles permitía dispor dalgún ben que poder hipotecar ou ven-
der9. Non ocupa un inferior lugar a adquisición de información que o futuro
emigrante recibe a través de cadeas migratorias que funcionan como facto-
res de información, de financiamento e de inserción do emigrante no novo
país. Estas cadeas son as responsables de que determinados lugares e comar-
cas escollan un destino común para o seu establecemento10. Nembargantes,
aínda que nas causas que impulsan á emigración predominan sobre todo fac-
tores económicos e sociais non debemos subliñar só a súa función económica
esquecendo a demográfica. Dende esta vertente a emigración é capaz de
modera-lo crecemento da poboación evitando que se dispare11.

O obxectivo que perseguimos neste traballo é ofrece-la tipoloxía do emi-
grante galego nesta zona da Galicia setentrional (concello de Cervo), carac-
terizada por ter poucos foros e menos pazos e mosteiros e que compensa o

7. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A.: “La reducida aportación gallega a la agricultura americana,
1830-1936: una interpretación”. En FERNÁNDEZ, A. E. e MOYA, J. C. (eds.): La inmigra-
ción española en la Argentina. Bos Aires, Biblos, 1999, pp. 71-96.
8. A. Vázquez sinala que a emigración non foi un proceso asumible polos que menos posuían
senón por aqueles que lograron acadar algún medio para financiala. Os factores de rexeita-
mento e de atracción así como os mecanismos posibilitadores da emigración amósanse per-
fectamente explicados no seu artigo: “Coordenadas de la emigración gallega a América (1850-
1930): un estudio comparativo”. Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario. Santiago
de Compostela. N.º 4 (1989), pp. 15-36. A mesma idea expresa F. DEVOTO: “La pobreza
puede ser causa de emigración pero la miseria lo es de imposibilidad”, no seu artigo “Las cade-
nas migratorias de Santiago de Compostela hacia las Américas. Un ejercicio metodológico”.
En CAGIAO VILA, P. (ed.): Semata. Galicia nos contextos históricos. Santiago de Compos-
tela. Vol. 11 (2000), pp. 299-315.
9. É difícil atopar entre os labregos galegos un que non fora propietario, que non tivera unha
casa pequena e unha leira propia. MEAKIN, A.M.B.: Galicia Inédita (v.o. Galicia, the Swit-
zerland of Spain). Oleiros (A Coruña), Tambre, 1994, (1ª edición en 1909), p. 194.
10. Sobre as cadeas emigratorias constituídas e a súa importancia vid. VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
A.: “Coordenadas de la emigración gallega a América…”, art. cit.; GARCÍA DOMÍNGUEZ,
Mª. T.: “Aproximación ó estudio da emigración galega da Costa da Morte cara a Perú na segunda
metade do século XX (1940-1970)”. Estudios Migratorios. N.º 5 (xuño 1998), pp. 177-197. “Emi-
gré (a Arxentina) porque tenía a mi hermano allá y me reclamó”. Entrevista n.º 294: M.Q.D.,
natural de Burela, emigrante á Arxentina en 1937. Fondo HISTORGA. “Fun para alá (Cuba)
porque estaba un hermano mío, el mayor. Me llevaba a mi seis años y me mandó llamar…”.
Entrevista n.º 296: J.G.A., natural de Burela, emigrante a Cuba en 1923. Fondo HISTORGA.
11. EIRAS ROEL, A.: “Sobre las motivaciones de la emigración gallega a América y otros
aspectos. Un enfoque comparativo”. Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario. San-
tiago de Compostela. N.º 2 (1989), pp. 57-71.
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abandono estatal en materia educativa coa dotación cultural que lle chega da
emigración. A esta contribuíron indianos como José Álvarez Fernández,
Manuel Candia López, José María Fernández Montenegro ou Emilio Rodrí-
guez Eijo, que manifestaron o seu apoio nos eidos cultural e industrial (cons-
trucción de escolas, estradas e axudas ó desenvolvemento do sector pesqueiro)
ademais de participar na vida política municipal. Tamén se lles debe a modi-
ficación da paisaxe rural coa construcción de grandes e fermosas casas, que
non contaban con precedentes na arquitectura da zona. Estes feitos lévannos
a engadir á tipoloxía do emigrante cervense unha aproximación ás figuras
daqueles que acadaron unha maior relevancia e que, retornados ou non, nunca
se desvincularon da súa terra de orixe.

Pero antes de entrar na propia temática emigratoria é necesario presentar
primeiro a nosa área de estudio. O concello de Cervo ten unha superficie de
81,1 km2 e comprende as parroquias de Burela, Castelo, Cervo, Lieiro, Rúa,
Sargadelos e Vilaestrofe12. As de maior extensión son por esta orde: Rúa (28,7
km2), Castelo (13,7 km2) e Vilaestrofe (12,5 km2) e a máis pequena Sarga-
delos con tan só 2,5 km2. Atópase situado este concello no norte de Galicia
e tamén da provincia de Lugo, limitando polo norte co Mar Cantábrico, polo
leste cos concellos de Foz e O Valadouro, polo sur, con este mesmo e polo
oeste, co concello de Xove13.

LUGO

SANTIAGO

PONTEVEDRA

VIGO

OURENSE

A CORUÑA

FERROL

N

12. Dende o ano 1995 a parroquia de Burela (de 8,1 km2) quedou constituída en concello propio.
13. Vid. FARIÑA JAMARDO, X.: Os concellos galegos. A Coruña, Fundación Pedro Barrié
de La Maza, Tomo III, 1993, pp. 273-286.
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A súa evolución demográfica durante todo o primeiro tercio do século XX
caracterizouse por un “decrecemento” ou crecemento cero que pasa a ser
negativo no ano 1930 respecto ó número de habitantes rexistrados en 1900.
Nembargantes, pese a que os resultados demográficos municipais descende-
ron ó longo do período sinalado non sucedeu o mesmo no que atinxe ós datos
parroquiais: a perda de efectivos foi moi acusada nos casos de Cervo e Lieiro;
fíxose de forma gradual en Castelo e Rúa; mentres que Sargadelos e Vilaes-
trofe amosaban á altura de 1930 una manifesta recuperación. A única parro-

Táboa n.º 1
POBOACIÓN CONCELLO DE CERVO

ANOS

BURELA

CASTELO

CERVO

LIEIRO

RÚA

SAN ROMÁN

SARGADELOS

TOTAL CERVO

1900

889

556

1.027

1.259

448

309

259

4.636

1910

810

521

1.007

1.306

445

440

273

4.802

1920

931

477

967

1.170

455

425

252

4.677

1930

1.026

420

716

1.166

455

477

272

4.532

(Elaboración propia segundo datos extraídos dos padróns municipais dos anos sinalados. A.M.C.)
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quia que conseguiu escapar desta dinámica foi a de Burela, que, sen ter uns
efectivos numerosos, gañou sempre poboación en tódalas décadas14. 

Ó longo de todo este período a actividade económica predominante no
concello foi a agricultura, convertida en protagonista nas parroquias do inte-
rior (Castelo, Cervo15, Rúa, San Román e Sargadelos) e case tamén na cos-
teira de Burela, onde os veciños que “ían ó mar” aínda non eran mariñeiros
a tempo completo. Esta circunstancia debíase a que Burela carecía dun porto
natural abrigoso para as súas embarcacións (traíñas de remos e tarrafas a vela
ás que se engadiron a partir de 1910 os primeiros barcos a vapor) que tiñan
que ancorar na zona da praia. O perigo que este feito representaba durante o
inverno facía que as embarcacións burelenses invernaran nos portos naturais
de Foz e San Cibrao (Lieiro), abrigosos de por si ó contrario do de Burela,
moi metido no mar aberto. O arranque da actividade pesqueira pasaba, pois,
pola construcción dun porto de refuxio16. No conxunto do concello a pree-
minencia económica correspondíalle á parroquia de Lieiro debido á impor-
tancia do seu comercio marítimo. O seu porto (San Cibrao) estaba habilitado
para aduana e para o comercio de exportación e importación. Por el saían o
peixe salgado (para Valencia, sobre todo), madeira para as minas de Asturias
e carbón vexetal e entraban o sal de Cádiz, viño de Vigo, etc. Contaba esta
parroquia cun serradoiro, varios carpinteiros de ribeira e catro fábricas de sal-
gadura ademais dun número considerable de mariñeiros e pescadores17.

1.1. FONTES
A documentación da que dispuñamos para a recollida de datos sobre os

emigrantes da zona consistiu na súa meirande parte en padróns municipais
(o de 1900, 1910, 1920 e 1928). Este tipo de fontes permitiunos coñece-lo
nome, sexo, idade, estado civil, grao de parentesco que ocupa no grupo fami-
liar (sempre en relación co cabeza de familia), se sabe ou non ler e escribir,
o concello e a provincia dos que é natural, profesión, concello e provincia
onde reside e, finalmente, o país ó que emigrou. Tamén nos ofrecen a posi-
bilidade de poder establecer cadeas migratorias no caso de teren emigrado
varios membros dunha familia ou ben veciños, ó mesmo lugar e en anos suce-
sivos. Pero, paralelamente, leva implícitos unha serie de inconvenientes. Deste

14. Pero aínda tería que agardar ata mediados dos cincuenta para sobresaír sobre as restantes
debido ó arranque do sector pesqueiro, que demanda postos de traballo e indirectamente inflúe
na instalación de pequenas industrias e comercios así como de numerosos servicios.
15. Na propia capital do concello, Cervo, chegou a haber (no ano 1918) 42 propietarios agrí-
colas calificados como “principales”. Había tamén dous enxeñeiros agrónomos de orixe forá-
nea (F. Elosegui e J. Taladrid) e funcionaban 6 muíños. Vid. Anuarios Bailly-Baillière. Lugo.
Partido xudicial de Viveiro. Cervo, 1918.
16. A aprobación para a súa construcción concedeuse no ano 1930. Libro de Actas. Confra-
ría de Burela.
17. Vid. Anuarios Bailly-Baillière, anos 1903, 1908, 1915, 1918, 1922, 1925, 1930. M. Barro Que-
lle: San Ciprián, parroquia de Lieiro. Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1989, pp. 174-75.
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xeito, non teñen por que figurar tódolos emigrantes do municipio: cando un
familiar leva moitos anos emigrado sen dar noticias pode non aparecer como
tal18. Outro caso é que emigre toda a familia, que entón tampouco se con-
signaría19. Un terceiro inconveniente é o descoñecemento que temos acerca
do ano concreto en que se produciu a marcha, limitándonos a sabe-lo número
dos que estaban ausentes no ano de elaboración do padrón. Polo que respecta
á profesión exercida, as máis das veces non aparece expresada, a diferencia
do destino, xa que non figura ningunha ambigüidade ou imprecisión do tipo
“América” ou “Ultramar”.

Un segundo tipo de fonte constitúena os libros parroquiais, que a pesar
de ofrecernos esporádicas noticias sobre individuos emigrados, constatamos
a través deles a existencia de emigrantes para as décadas 1880 e 1890 posto
que nos padróns de 1888 e 1898 non figuraba ningún ausente.

Para o período cronolóxico 1929-1934 atopamos cartillas de emigrantes,
que expedían os concellos e nas que constaban os seguintes datos: nome, país
de destino, data de nacemento, nomes dos pais, parroquia da que é natural e
a data en que foi expedida. Tamén se acompaña a fotografía do emigrante
(ou emigrantes se son varios membros dunha familia) e asinan o propio emi-
grante e dúas testemuñas20.

II. TIPOLOXÍA DO EMIGRANTE DE CERVO
O comezo deste estudio no ano 1900 non é arbitrario senón que responde

á carencia de datos para os anos inmediatamente anteriores. Agora ben, este
feito non significa a inexistencia de emigrantes no concello posto que, preci-
samente, tódolos indianos locais emigraron a finais do século XIX. P. L. Gasa-
lla sitúa o inicio da emigración masiva na área mindoniense costeira a partir
do ano 1887 e incluso dez anos antes segundo Eiras Roel, quen sinala que cara
a 1877 oito concellos da franxa cantábrica luguesa experimentaban unha emi-
gración moi intensa: Barreiros, Cervo, Foz, Ourol, Ribadeo, Riobarba, O Vala-
douro e Viveiro21. No concernente ó concello de Cervo e por extensión para

18. Atopámo-los casos de José Yáñez (carece do segundo apelido), que figura como ausente
nos padróns dos anos 1900 e 1910 pero deixa de facelo nos de 1920 e 1928; e de José Manuel
Otero Carbajales, que, emigrado en 1923, tampouco figura no padrón de 1928. Neste último
caso a razón reside, con toda seguridade, no feito de que nunca tivo contacto coa súa familia,
feito que suporía a súa exclusión do testamento paterno. Testemuño oral de G.O.C., natural
de Rúa, emigrante á Arxentina en 1948.
19. Ramón Vispo López emigra coa súa muller e filla no ano 1906 e esta familia xa non apa-
rece no padrón de 1910.
20. Os tipos e as características formais das distintas fontes persoais poden verse en A. VÁZ-
QUEZ GONZÁLEZ: “o uso das fontes persoais…”, art. cit.
21. GASALLA REGUEIRO P. L.: “La emigración en la provincia de Lugo (1860-1900)…”,
art. cit., pp. 76-105; EIRAS ROEL, A.: “Para una comarcalización del estudio de la emigra-
ción gallega. La diversificación intrarregional a través de los censos de población (1877-1920)”.
En EIRAS ROEL, A.: (ed.): Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un enfoque
comarcal. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1992, pp. 7-32.
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toda a comarca, este feito está intimamente relacionado co peche en 1875 das
fábricas de Sargadelos, que obrigou a moitas familias a emigrar. Nos anos pos-
teriores preto de 1.000 familias ausentáronse da zona22. Esta corrente emi-
gratoria continuaba vixente á altura de 1889 e os xornais daban boa conta dela:

Ayer hemos visto una caravana de emigrantes procedentes de Cervo. Casi todas las
quincenas emigran para Buenos Aires de treinta a cuarenta vecinos de Cervo. Hemos
hablado con uno de los que salieron de esta ciudad y de sus propios labios hemos escu-
chado que entre él y sus compañeros dejaron tres casas vacías y cerradas23.

Corrente que non diminúe dez anos máis tarde (1899):

En el área lucense es tanta la emigración que surgen protestas en la capital porque
no hay carruajes para ir a las fiestas de Mondoñedo24.

Estas festas celébranse no mes de outubro e pola mesma data nunha revista arxen-
tina podía lerse o seguinte:

La afluencia de inmigrantes aumenta considerablemente desde hace mucho tiempo,
durante el último trimestre de cada año. La razón es sencilla y clara: en Europa y sobre todo
en Italia, España y Francia, escasea por estos meses el trabajo agrícola y, en cambio, entre
nosotros principian los aprontes para la próxima cosecha que tantos brazos ha menester25.

José C. Moya no seu estudio sobre os galegos residentes na cidade de Bos
Aires sinala unha tardía presencia de emigrantes lucenses, os cales no período
1879-1884 soamente representaban un 3%. En 1910 sumaban un 13% men-
tres que na década de 1920 as provincias de Ourense e Lugo agrupaban xa a
un 40% da poboación galega na devandita cidade. Este autor atribúe o feito a
que a “febre da emigración” tendeu a diseminarse dende a periferia cara ó cen-
tro; isto é, as zonas pioneiras da emigración foron as situadas arredor dos por-
tos abertos ó comercio de Indias durante o derradeiro tercio do século XVIII,
que no caso galego traducíanse nos portos da Coruña, Ferrol e Vigo26

22. Unha delas foi a familia de Xosé María Cao Luaces, nacido en Sargadelos o 13 de decem-
bro de 1862. Era fillo dun obreiro das fábricas e el mesmo foi un dos empregados máis novos
destas (contaba trece anos). Co peche dos talleres emigraron, primeiro a Xixón, onde o rapaz
ingresaría como debuxante e decorador nunha fábrica de louza, despois á Coruña e cando xa
tiña vintecinco anos trasladouse toda a familia para Bos Aires. LÓPEZ, S.: A Nosa Memoria.
Xosé María Cao. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996. DONAPETRY YRI-
BARNEGARAY, J.: Historia de Vivero y su concejo. Viveiro (Lugo), 1953, p. 476.
23. La Voz de Galicia, “Crónica de hace 100 años”, 17-III-1989. Este testemuño reflicte unha
alta emigración pero, así e todo, cremos que o número de veciños (de trinta a corenta cada
quincena) pode ser un pouco esaxerado.
24. El Eco de Santiago, 18-X-1899.
25. Vid. Caras y Caretas, 21-X-1899.
26. MOYA, J. C.: “La ‘fiebre’ de la emigración: el proceso de difusión en el éxodo transatlán-
tico español, 1850-1930”, en A. E. Fernández e J. C. MOYA (comps.): La inmigración espa-
ñola en la Argentina, Bos Aires, Biblos, 1999, pp. 19-41. J. C. MOYA: “Los gallegos en Bue-
nos Aires durante el siglo XIX: Inmigración, adaptación ocupacional e imaginario sexual”, en
X. M. NÚÑEZ SEIXAS (ed.): La Galicia austral. La inmigración gallega en Argentina (siglos
XIX y XX), Bos Aires, Biblos, 2000 (No prelo).
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Centrándonos agora no perfil do emigrante cervense e tal e como se apre-
cia na táboa n.º 2, observamos que non difire en absoluto da propia natureza
da emigración galega, caracterizada por unha elevada taxa de masculinidade27.
Nembargantes, a situación varía a partir do ano 1928 en que o número de
mulleres comeza a aproximarse ó de homes ata chegar incluso a superalo nal-
gúns anos. A resposta a este comportamento hai que buscala na estructura
demográfica da emigración galega: o feito de que só marchen os homes faci-
lita ou ben o retorno ou a reunificación do grupo familiar na outra beira do
Atlántico, que se produce nun momento posterior. O incremento de mulle-
res significa que o que medra é o número de familias que se reunifican, dedu-
cíndose polo tanto que nesta zona era habitual a emigración definitiva28. 

Táboa n.º 2
CLASIFICACIÓN DOS EMIGRANTES SEGUNDO O SEXO

TOTAL EMIGRANTES ÍNDICE MASCULINIDADE
ANOS V M (%)
1900 19 6 316,66
1910 64 3 2133,33
1920 29 305 208 146,63
1928 19 15 126,66
1929 9 12 75
1930 15 10 150
1931 1 4 25
1932 2 0 200
1933 1 3 33,33
1934 3 6 50

(Elaboración propia a través de datos extraídos dos padróns municipais de 1900, 1910, 1920
e 1928 e das cartillas de emigrantes correspondentes ós anos restantes. A.M.C.)a

ANOS
V

BURELA
M
V

CASTELO
M
V

CERVO
M
V

LIEIRO
M
V

RÚA
M
V

SARGADELOS
M
V

SAN ROMÁN
M

1900
0
0

0
0

2
0

11
5

1
0

1
1

4
0

1910
14
1

1
0

13
0

23
1

2
0

4
0

7
1

1920
20
14

54
52

62
53

99
60

19
1

19
7

32
21

1928
17
15

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

1929
1
0

1
2

6
6

1
1

0
1

0
0

0
2

1930
6
7

2
0

0
3

4
0

2
0

0
0

1
0

1931
0
0

0
3

1
1

4
0

0
0

0
0

0
0

1932
0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1933
0
0

1
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
1

1934
2
2

1
3

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

27. VILLARES, R.: “Emigración e renovación cultural e política de Galicia”, art. cit., pp. 190-
197. O mesmo sucede cos emigrantes da Costa da Morte estudiados por Mª. T. GARCÍA
DOMÍNGUEZ: “Algunhas consideracións sobre o proceso migratorio da Costa da Morte: Os
emigrantes da zona de Fisterra cara a América no século XX a través das fontes censuais”.
Estudios Migratorios. N.º 1 (decembro 1995), pp. 204-227.
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Respecto ó estado civil (táboa n.º 3) evidénciase un predominio notable dos
solteiros e solteiras, feito común en tódalas parroquias e que está en relación
co que diciamos máis arriba sobre un posible retorno da persoa emigrada, ou,
en caso contrario, prodúcese unha posterior participación da emigración dos
restantes membros da familia. Un trazo común a toda a Mariña luguesa é que
a emigración de homes casados é pouco importante distinguíndose, pola con-
tra, como unha área de emigración intensa de mozos solteiros30.

Táboa n.º 3
CLASIFICACIÓN SEGUNDO O ESTADO CIVIL

(Elaboración propia a través de datos extraídos das fontes arriba sinaladas)

T
SOLTEIROS

%
T

CASADOS
%
T

VIUVOS
%

TOTAL
%

T
SOLTEIRAS

%
T

CASADAS
%
T

VIUVAS
%

TOTAL
%

16

84’2%
3

15’7%
0

0%
19

100%
6

100%
0

0%
0

0%
6

100%

15

21’1%
56

78’8%
8

11’2%
71

100%
1

33’3%
2

66’6%
0

0%
3

100%

245

79’8%
60

19’5%
2

0’6%
307

100%
149

71’9%
46

22’2%
12

5’7%
207

100%

8

42’1%
11

57’8%
0

0%
19

100%
11

73’3%
4

26’6%
0

0%
15

100%

284

68’2%
130

31’2%
10

2’4%
416

100%
167

73’3%
52

22’5%
12

5’1%
231

100%

VA
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L
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S

1900

ANOS31

1910 1920 1928 TOTAL

28. As mulleres emigraban uns anos máis tarde, despois de marcha-lo seu home, mozo ou irmán.
Ían reclamadas por estes xa que senón non lles permitían ir: “Retornei cando quedei viúva e
como a miña única filla morrera… non tiña alí (Arxentina) a ninguén”. Entrevista n.º 294:
M.Q.D., natural de Burela, emigrante á Arxentina en 1937. Fondo HISTORGA. Nas parroquias
de Cervo e Lieiro durante a década dos anos vinte quedaron moitas casas baleiras: o lugar do
Guioncho (Lieiro) contaba daquela con sete casas, das que cinco había anos que estaban pecha-
das. Testemuño oral de C.G.M., natural de San Cibrao (Lieiro). 21 de xullo de 2000.
29. As cifras deste ano corresponden, igual que as restantes extraídas de padróns, ós ausentes
no intervalo que media entre a elaboración dun padrón e outro. Por exemplo, no ano 1914 emi-
grou Eduardo García Barcia e un ano máis tarde fíxoo súa irmá Regina. Ámbolos dous figu-
ran no padrón de 1920. En 1928 atopamos de novo a esta familia pero agora o cabeza de fami-
lia xa morrera e figura ausente un fillo máis, César, xunto coa súa muller e o seu fillo de dous
anos. Pola contra, os irmáns Eduardo e Regina xa non figuran e a novidade é a presencia dun
sobriño, José Díaz García, nacido en Bos Aires en 1915, quen veu cos seus pais por unha esta-
día temporal e acabou ficando na casa materna. Sorprende, por outra parte, a elevada cifra de
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Un paso máis na nosa tarefa de elabora-lo perfil do emigrante de Cervo
está constituído polo estudio da idade, do que se desprende que para todo o
período os tramos cun maior número de emigrantes son por esta orde: os de
21-30 anos, 11-20 e 31-40 anos. Trátase, evidentemente, dunha man de obra
moza que marcha para traballar e preparar un porvir pero que provoca coa
súa marcha un desequilibrio na pirámide poboacional. Esta, naqueles anos
de emigración intensa, reflectirá un predomino de persoas de idade avanzada
fronte á ausencia de mozos e que dá como resultado unha baixa da natali-
dade. Outro trazo a ter en conta é que o número de mulleres supera o de homes
a partir dos 50 anos. Non se trata de cabezas de familia senón de sogras, cuña-
das ou irmáns daquel e que marchan anos máis tarde corroborando de novo
a importancia do compoñente definitivo que presenta a emigración.

Se afondamos agora no grao de parentesco (táboa n.º 5) atopámonos con
que as cifras máis numerosas corresponden ós fillos/as seguidas dos cabezas
de familia. Nembargantes, distínguense dúas tendencias: a primeira abarca os
anos 1900 e 1910, caracterizados por un tipo de emigración individual na que
predominan os cabezas de familia varóns32. Soamente se deron cinco casos
para o ano 1900 nos que emigrasen dúas ou máis persoas dunha mesma fami-
lia (fillos) e que se reduciron a dous en 1910. A segunda tendencia comprende
os anos 1920 e 1928 e nela aparecen por primeira vez mulleres na cabeza de

Táboa n.º 4
CLASIFICACIÓN SEGUNDO A IDADE. 1900-1934

IDADE VARÓNS MULLERES

0-10 18 12

11-20 92 40

21-30 159 108

31-40 75 48

41-50 74 27

51-60 17 15

> 60 4 16

emigrantes que amosa o período 1911-1920 e as causas hai que buscalas non só na proble-
mática externa que afectaba á economía galega senón tamén en motivos internos, que trata-
remos noutro traballo.
30. Vid. A. Eiras Roel: “Para una comarcalización del estudio de la emigración gallega. La diver-
sificación intrarregional a través de los censos de población (1877-1920)”, art. cit., pp. 7-32.
31. Para o período 1929-1934 as cartillas de emigrantes non nos ofrecen o estado civil.
32. Esta situación daba lugar a que nas casas quedasen a muller cos fillos pequenos e os anciáns.
A problemática destas mulleres “viúvas de vivos” trátase na obra de P. CAGIAO VILA: Muller
e Emigración. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997, pp. 41-52. Tamén chamaron a
atención de Annette Meakin: “As mulleres traballan os campos, as mulleres tiran dos carros, as
mulleres prantan as sementes… Todo, en resumo, o fan as mulleres. Pero ¿onde están os homes?
Foron buscar fortuna ao outro lado do Atlántico”. A.M.B. Meakin: Galicia inédita, op. cit., p. 197.
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familia, aumenta o número de esposas emigradas e, sobre todo, o de fillos e
fillas33. A emigración desenvolvida neste período posúe un carácter eminen-
temente familiar, xa que contabilizamos ata 73 casos en que emigraron varios
fillos dunha mesma familia34. A cifra de matrimonios que marcharon cos seus
familiares máis próximos (fillos, irmáns, pais e sogros) tampouco é desdeña-
ble: 27 casos. Segue a estes o número de cabezas de familia que emigraban
con un ou con varios fillos, 19 casos, e pecha esta cuantificación a cifra de
matrimonios novos cun total de 10 casos. O ano 1928 reproduce a mesma
situación pero as cantidades son moi inferiores. Estes datos dannos pé para
presupor unha vez máis a existencia dunha emigración sen retorno, caracte-
rística desta zona, tal e como comprobaremos máis adiante.

O seguinte aspecto dentro do estudio da tipoloxía dos emigrantes deste con-
cello lugués está constituído polas profesións que exercían, que agrupamos nos
distintos sectores socioprofesionais ós que fai referencia a táboa n.º 6.

O predominio do sector primario concorda fielmente co amosado polo
emigrante galego en xeral: pequenos campesiños e nas zonas costeiras pes-
cadores ou mariñeiros. Foi, pois, o sector primario o que xerou e expulsou a
maior parte da emigración galega e tamén no que reverteron as remesas envia-
das dende América. No noso caso de estudio figuran a considerable distan-
cia algúns representantes do sector secundario, artesáns como carpinteiros e
xastres, e asalariados como xornaleiros e canteiros. O sector feminino atopa
representación entre as amas de casa, labregas e xornaleiras. 

Táboa n.º 5
CLASIFICACIÓN SEGUNDO O GRAO DE PARENTESCO

ANOS CABEZAS FAMILIA ESPOSAS FILLOS OUTROS35

1900 3 V 0 16 V / 6 M 0

1910 56 V 3 5 V 3 V

1920 54 V / 14 M 38 224 V / 126 M 26 V / 31 M

1928 7 V 1 10 V / 9 M 2 V / 5 M

33. Sinálase o ano 1911 como a data a partir da que se produciu a definitiva incorporación da
muller á emigración americana. As razóns foron en moitos casos as súas condicións de noi-
vas e mulleres de emigrados que pasaban así de ser “viúvas de vivos” a converterse en emi-
grantes; mentres que noutros casos eran os seus desexos de mellorar economicamente os que
as levaban á outra beira do Atlántico. Vid. P. CAGIAO VILA: Muller e Emigración…, op. cit.,
pp. 62-71. Para todo o período estudiado só atopamos 6 mulleres cabezas de familia solteiras
e outras seis viúvas. As primeiras emigraron con irmáns, con fillos e atopamos un caso en que
o fixo soa. Polo que se refire ás viúvas, tamén emigraban con fillos xa maiores, unha marchou
en solitario e destacamos dous casos en que emigraron con oito e seis fillos pequenos res-
pectivamente. Padrón de 1920. A.M.C.
34. Se os que emigraban eran irmáns, primeiro marchaba o máis vello e en anos sucesivos ía
reclamando ós outros, se se trataba de mulleres adoitaban marchar xuntas.
35. Englóbanse pais, nais, sogros/as, cuñados/as, netos/as, e irmáns/ás. Sempre en relación co
cabeza de familia.
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Táboa n.º 6
CLASIFICACIÓN POR SECTORES SOCIOPROFESIONAIS

1900 1910 1920 1928
SECTORES SOCIOPROFESIONAIS

T % T % T % T %

1. SECTOR PRIMARIO

1.1. LABREGOS36 8 29,62 18 26,08 129 25,24 6 18,75

1.2. PESCADORES / MARIÑEIROS37 —- —- 18 26,08 14 2,73 11 34,37

TOTAL 8 29,62 36 52,17 143 27,98 17 53,12

2. SECTOR SECUNDARIO

2.1. ARTESÁNS E AUTÓNOMOS 4 14,81 12 17,39 2 0,39 2 6,25

2.2. ASALARIADOS 1 3,70 3 4,34 —- —- —- —-

TOTAL 5 18,51 15 21,73 2 0,39 2 6,25

3. COMERCIO

3.1. PEQUENOS COMERCIANTES 9 33,33 1 1,44 1 0,19 1 3,12

3.2. ASALARIADOS 1 3,70 —- —- 2 0,39 —- —-

TOTAL 10 37,03 1 1,44 3 0,58 1 3,12

4. ASALARIADOS SEN ESPECIF. SECTOR 1 3,70 7 10,14 7 1,36 1 3,12

5. NON ACTIVOS

5.1. NENOS < 4 ANOS —- —- —- —- 3 —- —-

5.2. ESTUDIANTES 1 3,70 —- —- 1 50 —- —-

5.3. MULLERES NON ACTIVAS 1 3,70 3 4,34 41 9 28,12

5.4. RETIRADOS —- —- 1 1,44 1 50 —- —-

TOTAL 2 7,40 4 5,79 45 8,80 9 28,12

NON FIGURA PROFESIÓN38 1 3,70 6 8,69 311 60,86 2 6,25

TOTAL XERAL 27 100 69 100 511 100 32 100

36. Aparecen as formas “labrador” e “labrador propietario”; soamente en 1920 figuran dous
casos de “labrador colono” e nunca “labrador del campo” ou “jornalero del campo”. Tendo
isto en conta preferimos independizar como sector ós xornaleiros a secas: “jornalero/a”, que
non necesariamente tiñan que traballar no campo, podendo referirse ós empregados da fábrica
de cerámica “Cucurny” e ós das fábricas conserveiras.
37. A distinción entre “mariñeiros” e “pescadores” obedece a que os primeiros dedicábanse á
navegación de cabotaxe ou ben á pesca de altura e os segundos á pesca de baixura. Na parro-
quia de Lieiro sempre predominaron máis os mariñeiros e na de Burela os pescadores. Co paso
do tempo (cara a mediados dos anos trinta) esta distinción foise perdendo e o termo “pesca-
dor” acabou por desaparecer.
38. Para os emigrantes que figuran sen profesión (feito que sucede sobre todo no ano 1920, en
que a case ningún ausente se lle anotaba a profesión) pode servir como indicativo a dos pais:
“labrego” (57 casos), seguido a distancia pola de “mariñeiro” (17 casos), e no caso en que figure
a nai, “sus labores” (33 casos). Son puntuais outras profesións como xornaleiro, ferreiro, car-
pinteiro, xastre, mestra, etc. Exceptuando 37 cabezas de familia, dos que non figura a súa pro-
fesión, os restantes obedecen ós tipos seguintes: persoas de idade (pais ou sogros), persoas de
mediana idade (esposas, cuñadas ou irmáns do cabeza de familia) e, finalmente, mozos (fillos/as,
xenros, noras, cuñados/as), sendo nestes casos onde localizámo-la profesión do pai ou nai.
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Chegados ata este punto, podemos afirmar que o perfil do emigrante cer-
vense responde ó tipo de persoas mozas, solteiras, varóns na súa meirande
parte, de entre 15 e 30 anos e pertencentes a familias numerosas de labregos
ou de mariñeiros39. Só nos queda por sinala-los países americanos ós que mar-
chaban e que recolle a táboa n.º 7.

Táboa n.º 7
CLASIFICACIÓN POR PARROQUIAS E PAÍSES DE DESTINO

A) PARROQUIA DE BURELA

ANOS ARXENTINA CUBA URUGUAI EE.UU.

1910 11 2 2

1920 30 3 1

1928 29 1 1 1

1929 1

1930 11 1

1934 1

B) PARROQUIA DE CASTELO

ANOS ARXENTINA CUBA

1910 1

1920 96 10

1929 3

1930 2

1931 3

1933 1

1934 4

C) PARROQUIA DE CERVO

ANOS ARXENTINA CUBA EE.UU.

1900 2

1910 12

1920 110 2 2

1929 12

1930 3

1931 2

1932 1

D) PARROQUIA DE LIEIRO

ANOS ARXENTINA BRASIL CUBA CHILE EE.UU. URUGUAI PANAMÁ

1900 13 2 1

1910 23 1

1920 136 1 14 3 9 1

1928 2

1929 2

1930 4

1931 1

1933 2

39. (Respecto á profesión do pai) “…Obrero no, no obrero, labrador, tenía un campo, traba-
jaba un campo, vamos…”. Entrevista n.º 293: C.R., natural de Burela, emigrante á Arxentina
en 1925. Fondo HISTORGA. Ou ben: “…no mar, en el mar, en el mar siempre, marinero…”.
Entrevista n.º 296: J.G.A., natural de Burela, emigrante a Cuba en 1923. Fondo HISTORGA.
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Englobamos baixo o termo “outros” a EE.UU., Chile, Panamá, México e
Brasil debido ó escaso número de emigrantes rexistrado por estes países, e
que, aínda no caso de que figurasen no gráfico de xeito individual, a súa apre-
ciación sería mínima.

Observamos que o concello de Cervo amosa case un único destino, pre-
dominante e persistente ó longo do tempo: Arxentina. A unha considerable
distancia cuantitativa atópase a illa de Cuba e, aínda máis separados, Uru-
guai e EE.UU. Con respecto a este último destino, destaca o feito de que a
maioría destes emigrantes son naturais da parroquia de Lieiro e case todos
mariñeiros ou de familia mariñeira. Podemos falar, entón, dun submodelo
migratorio dos mariñeiros que se dedicaban á navegación de cabotaxe polo
Golfo de México40. O certo é que, salvo estes catro países, non existe unha
diversidade ampla de lugares senón máis ben uns destinos puntuais que entre
1910 e 1928 eran países como Chile, Panamá, México e Brasil.

Hai que ter en conta tamén a particularidade de que ata o ano 1928 os datos
relativos a emigrantes veñen subministrados por padróns mentres que para o
período 1929-1934 as fontes pasan a ser cartillas de emigrantes, o que pro-

G) PARROQUIA DE SARGADELOS

ANOS ARXENTINA CUBA MÉXICO

1900 2

1910 4

1920 24 1 1

E) PARROQUIA DE RÚA

ANOS ARXENTINA URUGUAI

1900 1

1910 3

1920 20

1929 1

1930 1 1

1934 1

F) PARROQUIA DE SAN ROMÁN

ANOS ARXENTINA CUBA

1900 4

1910 8

1920 52 1

1929 2

1930 1

1932 1

1933 1

40. Os emigrantes cervenses (de Burela e de Lieiro) residían en Nova York mentres que os
naturais da veciña parroquia de Cangas de Foz asentáronse en Tampa e Miami. Testemuño
oral do crego burelense R.P.M. Burela, 19 de maio de 2000. Este feito fai que pensemos nos
galegos do Golfo de México, de Neira Vilas, pero os desta zona non traballaban no Golfo dende
a beira cubana, senón dende a norteamericana. Vid. NEIRA VILAS, X. : Galegos no Golfo
de México. Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1980.
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voca esa diferencia tan avultada entre as cifras recollidas segundo se trate
dunha ou doutra fonte41.

Chegados a este punto, cómpre falar da importancia das cadeas migrato-
rias aínda que debe terse en conta que non se deu nesta zona un caso seme-
llante ó do industrial de Corcubión Benigno Lago Estévez, quen levou con-
sigo para Perú a familiares e veciños para traballar nas súas fábricas de peixe;
ademais de constituír unha forte atracción emigratoria para toda esa zona42.
Nembargantes, si se deron, e moitos, tal e como comprobamos a través das
fontes censuais, os casos de irmáns que emigran en anos sucesivos. Por des-
gracia, aquí remata case toda a información obtida xa que a fonte oral, que sería
o seu complemento idóneo, amosóusenos bastante esquiva ó respecto. Como
resultado do “cruzamento” entre unha e outra, soamente logramos acada-los
datos que figuran a continuación: na parroquia de Burela sabemos que sobre
os anos 1910 emigrou a Arxentina (Bos Aires e despois Mar del Plata), xunto
co seu marido, María Clara García Barcia. En 1914 emigraba un irmán seu e
en 1915 facíao outra irmá, ficando definitivamente todos en Mar del Plata. En
1928 engadíaselles outro irmán, que marchaba de Burela acompañado da súa
dona e fillo43. Moito máis parcos pero non menos significativos son os datos
obtidos acerca do emigrante de Castelo, José María Mon Aramburo, do que
só sabemos que tódolos emigrantes desta parroquia ían para á súa casa en Bos
Aires. El non regresou nunca pero mantivo estreitos contactos co seu lugar de
nacemento44. O último caso do que tivemos información fai referencia a emi-
grantes procedentes da parroquia de Rúa, concretamente ós irmáns Carbaja-
les Udría (Manuel e José), que emigraron a primeiros de século a Tandil. Máis
tarde (en 1923 e 1948) fixérono dous sobriños deles; pero, sen embargo, un
fillo doutra sobriña á hora de emigrar non escolleu Arxentina (Tandil) como
cabería supor senón que se decidiu pola illa de Cuba, instalouse alí definiti-
vamente e creou a súa propia familia (anos máis tarde “mandaría chamar” a
dous irmáns). Resulta, pois, interesante ver como dentro dunha mesma fami-
lia uns membros emigran a un país e outros se dirixen a outro.

De tódolos xeitos, parece que había bastantes emigrantes de Rúa na zona
de Tandil; e o feito curioso reside en que non se coñecían entre eles antes de
emigrar senón que se coñeceron alí e mantiveron despois un estreito contacto.
Incluso un sobriño dos anteriores, o que emigrou en último lugar (Gregorio
Otero Carbajales), partiu con datos moi xenéricos, coa simple información

41. Lembremos que as cifras dos padróns fan referencia ós ausentes no intervalo existente entre
un padrón e outro mentres que as extraídas das cartillas soamente recollen ós emigrantes que
marchaban ou tiñan pensado facelo nese ano determinado.
42. O seu caso foi estudiado por Mª. Teresa García Domínguez en “Aproximación ó estudio
da emigración galega da Costa da Morte cara a Perú…”, art. cit.
43. Vid. Padróns de 1920 e 1928, xunto co testemuño oral de R.P.G., natural de Burela, 22 de
setembro de 2000.
44. Testemuño oral de D.S.M., natural de Castelo, 22 de setembro de 2000.
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de “están en Tandil” e sen levar cartas nin enderezos. Tamén se deu o caso
doutros parentes e veciños que emigraran nunha estapa anterior e que a pesar
de vivir e morrer na mesma zona tandileña non existiu ningún tipo de con-
tacto entre eles45.

Non esquecemos que os datos manexados son escasos e dispersos e, por
iso, pouco ou nada achegaron ó estudio de redes sociais e cadeas migrato-
rias; nembargantes, dan pé a pensar canto de esaxeración acochan estes con-
ceptos ademais de relativizar bastante o tema da adquisición de información
no punto de orixe.

III. PAPEL DOS INDIANOS CERVENSES E DESTINO DAS REME-
SAS AMERICANAS

3.1. CONSIDERACIÓN DOS RETORNADOS
Xa dixemos en páxinas anteriores que a emigración na nosa zona de estu-

dio se caracterizaba polo seu compoñente definitivo, aínda que houbo tamén
algún emigrante retornado. A táboa seguinte recolle o número de emigran-
tes que no ano 1930 residían de novo no seu concello de orixe.

As cifras aparecidas son moi pequenas, feito que dá pé para presupor un
non retorno ou, no caso en que este tivera lugar, para pensar no establece-
mento do ex-emigrante noutro concello diferente ó do seu nacemento. A fonte
oral confirmou os datos do padrón ademais de descarta-la segunda hipótese.

Nº TOTAL DE EMIGRANTES CERVENSES SEGUNDO O PAÍS DE DESTINO
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45. A muller de Gregorio Otero sabía que tiña parentes que morreran na zona de Tandil pero
ignoraba o lugar, mentres que o propio G. Otero non lembraba en absoluto a Leonor Vázquez,
natural de Rúa e residente en Tandil segundo consta no Rexistro civil. Datos subministrados
por H.O., natural de Tandil, 22 de setembro de 2000.
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Engadiu tamén aqueles retornos non recollidos polas fontes censuais e que
responden ó caso do burelense José Insua Mon, emigrado en 1911, polo que
figura no padrón de 1910, e que regresou en 1915 e figura outra vez no padrón
de 1920. Podemos afirmar, en definitiva, que na gráfica non aparecen tódo-
los que retornaron pero que, con todo, a cifra segue sendo moi pequena.

Hai que ter en conta que, a pesar da súa maior ou menor homoxeneidade
ó partir cara á outra beira do Océano, os retornados constituíron un grupo moi
heteroxéneo social e economicamente. A volta (transitoria ou definitiva) dun
indiano ou americano rico supoñía un gran acontecemento para a veciñanza.
O seu traxe branco, “pajilla”, chaleco, cadea de ouro do reloxo, habanos, etc.
e a súa fala, unha especie de castrapo, abraiaba ós veciños46. Como en tan-
tos outros lugares, os retornados cervenses que non chegaron a acada-lo
“título” de indiano pero que puideron conseguir un pequeno capital, investí-
rono en mercar leiras e en construí-la súa vivenda ou ben en montar unha
tenda. Os que tiñan como profesión a de mariñeiro, unha vez reinstalados
achegaron a súa experiencia foránea a unha determinada institución, como
sucedeu coa Confraría de pescadores (sociedade cooperativa) da parroquia
de Burela, constituída no ano 1923. No primeiro cabido figuraban alomenos
dous emigrantes, un como contador (Federico Ruiz Mon, emigrante a Bos
Aires) e outro como vocal (Ricardo Pena Mon, tamén a Bos Aires). Os nomes
de retornados vinculados con esta entidade foron numerosos: José Antonio
Lestao Manzano (emigrante a Norteamérica), quen foi presidente deste en
dúas ocasións (1931-34 e 1954-57) ademais de se-lo impulsor, nos anos 50,
da “Escola de Orientación Marítima”, na que se formaban patróns e mecá-
nicos de primeira e segunda47. José García Abad (tamén emigrante en Nor-
teamérica) foi comisionado pola Confraría “para exercer cargos de respon-

Táboa n.º 8
EMIGRANTES RETORNADOS

BURELA CASTELO CERVO LIEIRO RÚA SAN ROMÁN SARGADELOS

7 0 3 2 2 3 1

(Elaboración propia a partir de datos extraídos do padrón municipal de 1930. A.M.C.)

46. O indiano cervense parece rachar con esta tradición, xa que fóra do reloxo de peto a penas
empregaba nada máis da “indumentaria-tipo” característica, que si estaba presente no veciño con-
cello de Foz. Tampouco se distinguía polo “castrapo” e iso quizais porque a emigración desta zona
orientouse principalmente cara a Arxentina e non a outros países como Cuba ou México, que impri-
men un maior acento na fala. Testemuño oral de R.P.M. Burela, 19 de maio de 2000.
47. Negóciase cun capitán retirado da Mariña Mercante, natural de Ribadeo, para dar dous
meses de clases de náutica. Pero por “inconvenientes” xurdidos, estas clases dáas o “piloto
becario de Foz”. Vid. Acta do 14 de marzo de 1954. Libro de Actas da Confraría de Pesca-
dores de Burela.
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sabilidade”, Paulino García Abad (igualmente a Norteamérica), que foi o pri-
meiro representante da Mutua (máis tarde, Instituto Social da Mariña), Benito
Labrada (emigrante a Bos Aires), home clave na boa marcha da Confraría e
quen redactou bastantes actas, etc.

Pertencen ó tipo daqueles americanos que sen lograr unha grande fortuna
chegaron a formar parte da pequena burguesía local ó converterse en pro-
pietarios de tendas, tabernas, armadores e patróns de barcos. E reforzaron o
seu prestixio simbólico mediante o seu ingreso en diversas institucións.

Á parte destes figura o tipo do americano máis ou menos acomodado,
denominado comunmente “indiano” e no que se integran catro personaxes
oriúndos do concello de Cervo. Inclúense no estereotipo de americano ou
indiano con fortuna, que desempeñaba un papel modernizador co que pro-
curaban, ante todo, un recoñecemento da súa nova posición social dentro da
comunidade á que se reincorporaban48. A esta busca de rendibilidade social
e de recoñecemento por parte dos seus veciños e das elites tradicionais res-

48. A emigración de retorno nas sociedades emisoras é un campo estudiado por Núñez Sei-
xas, quen sinala o debate ó redor de tres cuestións principais: o papel económico dos retor-
nados, sobre todo das súas remesas de diñeiro e os seus investimentos unha vez reinstalados
fisicamente no seu país de orixe; a súa contribución á dinámica de mobilidade social no país
ou área emisora; o seu papel sociopolítico, particularmente a discusión da súa contribución
conservadora ou revolucionaria con respecto á orde social e política existente no país de orixe.
Vid. NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: “Retornados e inadaptados: el americano gallego, entre mito
y realidad (1880-1930)”. Revista de Indias. C.S.I.C. Vol. LVIII, n.º 214 (1998), pp. 556-593.
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pondían a grandiosidade das súas vivendas e a súa promoción de obras públi-
cas. Neste último grupo incluímo-los nosos protagonistas: José Álvarez Fer-
nández, Manuel Candia López, José María Fernández Montenegro e Emilio
Rodríguez Eijo. Dentro desta cualificación aínda se poden ter en conta outras
variables, como son: o tempo emigrado, mobilidade social e participación
política en América, mobilización política no lugar de orixe e accións polí-
ticas e cotiás concretas. Segundo estas novas variables podemos concluír
(aínda que cada un ten características particulares como veremos en cada unha
das biografías persoais) que como trazos habituais o tempo emigrado supera
os vintecinco anos e existe unha mobilidade social alta en América.

Antes de ver cada un dos protagonistas polo miúdo, falaremos doutra
característica común a todos eles, como é o destino das remesas materiais e
como se canalizaban ó seu lugar de orixe.

3.2. DESTINO DAS REMESAS AMERICANAS
Os envíos de diñeiro e as obras custeadas polos emigrantes nos lugares e

aldeas de Galicia son unha pegada histórica máis doada de detectar, medir e
valorar cás remesas invisibles. Máis importantes foron as remesas económi-
cas privadas, destinadas á economía familiar campesiña e mariñeira, coas que
axudaban a mercar leiras49, adquirir gando en propiedade, levar a cabo mello-
ras e investimentos na explotación e na casa familiar e mercar algunhas das
primeiras vaporas.

Os retornados naturais da parroquia de Burela caracterizáronse en primeiro
lugar, pola adquisición de barcos de vapor (os irmáns Lestao Manzano, Benito
García Labrada ou Mariano Basanta Abad) e, en segundo lugar, por montar
unha tenda50. Veñen despois como casos puntuais: aquel que regresou con-
vertido en oficinista (José Villarejo Río), o que mercou leiras para despois
arrendalas (Benito Rodríguez Legazpi) e, finalmente, o mozo que estando en
Bos Aires lle tocou a lotería e retornou de contado co diñeiro suficiente para
construír unha casa (Ricardo Pena Mon)51.

49. O primeiro soldo de José Álvarez serviu para paga-lo enterro da súa nai; pero xa na súa
etapa de gloria mércalles unha leira na súa parroquia de orixe (San Román de Vilaestrofe) a
cada un dos irmáns para que constrúan a súa propia casa. Entrevista a Sarita Álvarez Conti,
21-III-2000.
50. Destacamos, entre outras, as tendas (colmados) de Nicolás Domínguez Díaz (emigrante
en Bos Aires) e de José Antonio Cao (emigrante en Cuba). Destaca tamén unha muller, Benita
Pardo Mon, que emigrara xunto co seu marido a Bos Aires e ó seu regreso montou unha tenda
mentres que o marido se converteu en armador e patrón. (O pai de Benita Pardo chegara a ser
un afamado vendedor de tecidos en Bos Aires que exportaba a toda a Pampa). De tódalas ten-
das burelesas de retornados, a máis grande e a mellor abastecida era a de Nicolás Domínguez,
xa que ós cartos gañados alén-mar xuntou os obtidos por vía de herdanza e instalou unha
“tenda” onde vendía teas, provisións para o mar, materiais de construcción, comestibles e ser-
vía cafés, compaxinando esta actividade coa exportación de madeira. Testemuño oral de R.P.M.,
natural de Burela. 19 de maio de 2000.
51. Testemuño oral de H.I.G., natural de Burela. 21 de xullo de 2000.
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A peculiaridade da parroquia de Lieiro está constituída non polos poucos
retornos (característica do concello) senón porque os que regresaron foron
varias familias, todas elas con fillos nacidos en Bos Aires (os Cao Álvarez
ou Rubiños Fernández). Unha vez establecidas na súa parroquia de orixe,
detectámo-la profesión de tres cabezas de familia: panadeiro, constructor de
barcos e labrego (propietario)52.

Tampouco retornou case ninguén en San Román, onde só atopámo-los
irmáns Camila e Guillermo Enríquez Arnaú, que se instalaron como “labre-
gos propietarios”. Esta parroquia é a que conta cun maior número de leiras
mercadas coas remesas procedentes da emigración53.

Rúa e Sargadelos posúen en común o feito de que os seus retornados non
voltaron para as súas respectivas parroquias senón que se estableceron na de
Burela (nos anos trinta xa contaba cun certo desenvolvemento económico),
onde montaron tendas de comestibles e unha tinturería54.

Parellamente houbo algún emigrante que si regresou para a súa freguesía
de orixe. Por exemplo, os irmáns Manuel e José Carbajales Udría voltaron
dende Tandil a Rúa, onde morreron. O segundo aínda marchou cunha irmá
para Cuba, de onde viría pobre e coa súa irmá enferma de tuberculose. Tamén
regresaron a Rúa José Lestegás Martínez (emigrante a Bos Aires) e Constante
Cruz (emigrante a Cuba) que viña enfermo de tuberculose e finou  moi novo55.

Na parroquia de Castelo non houbo ningún retornado pero se facemos caso
da fonte oral aparecen tres: dous irmáns que permaneceron nesta freguesía
durante catro anos para despois regresar definitivamente (Juan e Manuel Pita
Pena); e Nicasio Martínez Villarmea, que morrería na Guerra Civil. Este
desexo de non regresar plásmase na venda de tódolos bens con que estes emi-
grantes contaban na súa parroquia. Así o fixeron os irmáns José María e
Manuel Sánchez Fraga e os oito irmáns González Álvarez, os cales ó mar-
char todos a Arxentina venderon o lugar que posuían a un emigrante cubano56.

Finalmente, na parroquia de Cervo soamente regresaron tres emigrantes
pero non se deu unha compra de leiras importante como en San Román de
Vilaestrofe nin tampouco a instalación de tendas. Evidentemente, non faltou

52. Á parte destas tres familias non se coñece que voltasen máis veciños, salientando pola con-
tra a moita emigración. Na aldea do Guioncho, que tiña seis ou sete casas, ficaron pechadas
cinco. Os emigrantes desta freguesía durante os anos da Primeira Guerra Mundial mandaron
moita roupa; aínda que este feito foi común ó resto das parroquias. Testemuño oral de C.G.M.,
natural de San Cibrao (Lieiro). 21 de xullo de 2000.
53. Testemuño oral de S.C.C., natural de San Román. 22 de xullo de 2000. Á parte está a fami-
lia do indiano José Álvarez, quen ó retornar fixou a súa residencia na Coruña.
54. Testemuño oral de M.P.G., natural de Sargadelos. 22 de xullo de 2000.
55. Testemuño oral de G.O.C. natural de Rúa, emigrante a Arxentina en 1948. O mesmo G.
O.C. tamén nos falta de que a principios dos anos trinta moitos veciños de Rúa ían a Arxen-
tina para levanta-la colleita e voltaban posteriormente.
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o envío de remesas aínda que non chegaron a exercer un papel decisivo para
a vida económica da parroquia57.

Outro fenómeno que particulariza a colectividade galega dentro do con-
texto do asociacionismo hispánico en América foron as solidariedades locais,
que permaneceron ó longo do tempo e tiveron no seu comezo un carácter máis
inmediato e vinculante coas “rexionais” ou “nacionais”. Isto reflectíase e tiña
causa ó mesmo tempo na propia estructura das cadeas migratorias, así como
na reproducción dos lazos de veciñanza na América para a procura de emprego,
protección inmediata ó recentemente chegado, espacios para lecer, etc.

As pautas asociativas dos emigrantes galegos alén-mar traduciron en boa
parte unha xerarquía de lealdades e identidades, sen considerárenas contra-
dictorias. O emigrante acabado de chegar a Cuba ou Arxentina tendía a busca-
la compaña dos seus paisanos. En definitiva, o mantemento desas socieda-
des locais e a media alta de retornos, xunto ó xeralmente curto período de
estadía dos emigrantes, foron factores que favoreceron o mantemento dos vín-
culos coas comunidades parroquiais ou municipais de nacemento. Estas
unións canalizáronse a través da orientación das sociedades dos emigrados
en América que a partir de comezos do século XX terán como máximo obxec-
tivo a coordinación dos esforzos para levar a cabo diversas iniciativas no país
de orixe. As “sociedades de instrucción” son, en realidade, unha denomina-
ción xenérica para as sociedades microterritoriais; pero, claramente, esta
norma reservábase só a aquelas asociacións que tiñan como finalidade sobran-
ceira dotar de escolas os seus lugares de orixe58. Dentro delas tamén cabía
incluír moitas sociedades con fins de recreo ou mutualistas, mentres as socie-
dades de carácter cultural ou artístico-musical adoitaban ter como referente
territorial o conxunto de Galicia e a provincia nalgúns casos. 

Para ser dirixente dunha sociedade de instrucción precisábase cumprir
dous “requisitos”: unha posición económica acomodada e un prestixio deri-
vado tanto da boa posición na sociedade receptora como da posesión dunha
determinada formación. Presidir unha sociedade de instrucción reportaba un
inmediato recoñecemento simbólico e non tódolos seus directivos tiñan que
ser industriais ou comerciantes de éxito. A fundación e dotación de estable-
cementos educativos nos seus lugares de orixe foi a principal finalidade des-
tas sociedades, que se plasmou en varias zonas de Galicia59. Durante o pri-
meiro tercio deste século fundáronse 225 escolas primarias nas aldeas de

56. Vid. nota 44.
57. Testemuño oral de T.L.F., natural de Cervo. 23 de xullo de 2000.
58. VILLARES PAZ, R.: “Emigración e Renovación Cultural e Política de Galicia”. Galicia,
terra única, O século XIX. Pontevedra, Xunta de Galicia, 1997, pp. 190-197.
59. NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico da emi-
gración transoceánica en Galicia (1900-1930). Vigo, Ed. Xerais, 1998, pp. 47-62. PEÑA SAA-
VEDRA, V.: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La impronta educativa
de la emigración transoceánica en Galicia. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, vol.
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Galicia gracias ó financiamento das sociedades de instrucción. Os obxecti-
vos principais destas sociedades microterritoriais, ás que pertencen os nosos
protagonistas e algún chega a presidir como veremos máis adiante, eran:
desenvolver unha actividade de protección mutualista dos seus asociados
baseándose nun vínculo de solidariedade local e que cubrise, sobre todo, casos
excepcionais como repatriación e morte; fomenta-la cultura e a instrucción
primaria nos seus lugares de orixe, mediante a contribución financeira á cons-
trucción de escolas; prestar outras axudas económicas destinadas á cons-
trucción de obras públicas60.

JOSÉ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (San Román de Vilaestrofe, 1866-1948)61.
Emigra a Bos Aires ós dezaseis anos e no ano 1907 é o socio principal

dunha fábrica de tabacos:

Entre los más importantes establecimientos fabriles que constituyen la honrosa van-
guardia de nuestra industria (…) figura en primera línea, tanto por su importancia comer-
cial como por los novísimos procedimientos empleados en su notable instalación, la mag-
nífica fábrica donde se elaboran los excelentes cigarrillos, marca “Centenario”,
propiedad de los señores Álvarez y Compañía62.

O seu labor filantrópico coa súa terra de nacemento consistiu na cons-
trucción de dous grupos escolares nas parroquias de Cervo e Burela63; unha
estrada dende Cervo ata San Román de Vilaestrofe; outra estrada, esta vez
dende Vilaestrofe ata o porto de Burela (xunto con Álvarez e demais veciños
de San Román de Vilaestrofe residentes na Arxentina) e a prolongación desta
en cinco km, custeados polo propio Xosé Álvarez. Finalmente, patrocinou
xunto con Manuel Candia, o cemiterio parroquial de San Román.

Estas iniciativas eran froito de estancias temporais do denominado “acau-
dalado hijo de San Román de Villaestrofe” na súa parroquia natal; e unha vez
en Arxentina, confería poderes ó seu pai e ós señores Basanta e Crego (secre-
tario do Concello e prestamista con sona de cacique o primeiro, e secretario
do Xulgado e organizador das partidas dos paisanos que marchaban cara a
América o segundo) para levar a cabo as súas obras filantrópicas, por exem-

1, 1991, pp. 355-388.
60. A sociedade “Centro del Partido de Vivero” en Bos Aires declaraba como os seus fins:
fundar escolas no Partido e auxiliar ós asociados enfermos que carecesen dos recursos nece-
sarios (art. 24 dos Estatutos). Vid. Vivero en el Plata, n.º 253 (novembro de 1930).
61. Vid. verbo disto, E. García López e H. Pernas Oroza: “De labrego a tabaqueiro: as viven-
cias dun mariñano na Arxentina de primeiros de século”, comunicación presentada na IX
Semana Galega da Historia. A Emigración na Historia de Galicia, realizada en Santiago os
días 9-12 de marzo de 2000.
62. Esta razón social escondía os nomes de José Álvarez, Arturo Viader e Francisco Dalmau.
Caras y Caretas, n.º especial Centenario, 25 de maio, 1810-1910.
63. En realidade estes dous centros débense á sociedade “Hijos del Partido de Vivero”, que
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plo a estrada de Cervo a Vilaestrofe64.
Retorna a España de forma permanente en 1918, aséntase na Coruña e ini-

cia un proxecto que non tardaría en arrastralo á ruína. Trátase da “Compañía
Aurífera de Galicia, S.A.”, na que investiu unha grande parte do seu capital
na construcción dun salto de auga, laboratorio e lavadoiro de mineral en Cor-
coesto-Cabana. En 1924, e case arruinado, regresa a Cervo, onde ata 1930
ocupa a cadeira municipal sendo, ademais, deputado provincial por Lugo.
Despois da súa experiencia política métese noutro proxecto, a “Hidroeléc-
trica do Xunco”, que transportaría a corrente eléctrica para as parroquias de
Burela e San Román. En 1936 viaxa á Arxentina para liquida-los seus últi-
mos bens, regresa totalmente arruinado en 1941 e fina sete anos máis tarde
cando toda a súa fortuna era soamente unha lembranza.

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ MONTENEGRO (Lieiro 1860, falecido en
Bos Aires na década dos anos vinte).

A este “acaudalado fillo de Cervo” coñecémolo indirectamente a través
da súa dona, a arxentina Manuela Goñi Maistegui, quen, por disposición tes-
tamentaria do seu marido, solicitou do Centro “Hijos del Partido de Vivero”
en Bos Aires a cesión para a construcción ás súas expensas dunha escola na
parroquia de Lieiro (no porto de San Cibrao) que ía ser levantada no terreo
mercado ó respecto polo devandito Centro, relevándoo, así, dos gastos da edi-
ficación. A solicitude foi aceptada e, en contrapartida, esta asociación fixo
esculpir en bronce un busto do socio falecido e dous retratos ó óleo de cada
un dos consortes para que nas aulas respectivas de ámbolos dous sexos lem-
brasen a perpetuidade ós doadores.

Tratábase dun grupo escolar con dúas aulas e capacidade para sesenta nenos
de cada sexo. Esto ocorría a finais de 1929 e dous anos máis tarde estaba com-
pletamente rematado e provisto do mobiliario necesario. Con motivo da súa
inauguración (o 26 de xullo de 1931) desprazáronse ata Lieiro a doadora e o
seu segundo marido, Leandro J. M. Fernández Candia65, para levar a cabo o
acto simbólico da doazón e entrega da obra. Manuela Goñi, coa conformidade
do seu esposo e ante o alcalde e secretario do concello, despois de consignar
que o devandito edificio e o seu equipamento ascenderan a 60.000 pesetas,
doouno á parroquia de Lieiro para que nel se instalasen as escolas nacionais.
Só para este fin o entrega ó lugar por mediación do alcalde66.
MANUEL CANDIA LÓPEZ (San Román de Vilaestrofe 1850-Bos Aires 1930).

José Álvarez presidía, aínda que a iniciativa partiu del.
64. Con motivo deste feito a Corporación acordou colocar dúas columnas onde principiaba e
remataba a estrada, nas que constaría o feito de ser construída ás súas expensas. Vid. Sesión
municipal do 13 de xaneiro de 1912 no Libro de Actas da Corporación, 14-X-1911 a 15-XII-
1913. A.M.C. En 1913 foi nomeado fillo predilecto do concello de Cervo.
65. Era sobriño do seu primeiro marido, natural tamén de Lieiro e trece anos máis novo ca
ela. Padrón de 1930. A.M.C.
66. As condicións da entrega son nove, entre as que sobresaen a súa única dedicación como
escolas de ámbolos dous sexos, a prohibición de ser vendido, cedido ou hipotecado, e a obriga
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Emigrou moi novo para a Arxentina, e a forza de traballo e talento logrou
conseguir en Bos Aires un prestixioso nome no mundo dos negocios67. En
1889 visitou a súa parroquia natal, na que repartiu “cuantiosas limosnas” entre
os veciños máis necesitados e comisionou a un parente para que establecese
nela unha escola, dotándoa de mestre e equipándoa de mobiliario e material.
Sufragou tamén a construcción do edificio escolar de San Román composto
por dúas aulas68. A súa dona xunto coa de José Álvarez figuran como doa-
doras do cemiterio desta parroquia. Voltou por derradeira vez a San Román
no ano 1923, onde lle tributaron unha homenaxe de admiración e agradece-
mento. Cinco anos antes fora nomeado fillo predilecto do concello de Cervo69.

EMILIO RODRÍGUEZ EIJO (Cuíña -parroquia de Cervo- 1916, falecido en
Jujuy).

Fillo de muiñeiros, emigrou tamén cara a Arxentina pero esta vez non para
a capital senón para Jujuy, onde aprendeu o oficio de xoieiro, progresou no
oficio ata facerse cun grande negocio de xoiería (elabora tamén os típicos coi-
telos dos gauchos). Chegou a ser alcalde da súa localidade de adopción e a
viaxar por todo o mundo, con visitas periódicas á súa terra e á súa familia, á
que pertencía o bispo Leopoldo Eijo Garay. Custeou dous km da estrada que
partindo da estatal ía dende Cervo ata o lugar de Cuíña. Mercou tamén os
terreos necesarios para o ensanche (había de ter seis metros de ancho) e dis-
puxo que se plantase o maior número de árbores posible ó longo dela. Com-
prometeuse, finalmente, a conservala e reparala cando fose necesario70.

JOSÉ CAO LUACES, El genial maestro de la caricatura y el dibujo (Sar-
gadelos 1862, Lanús -Bos Aires- 1918).

Este cervense, ó que xa nos referimos en páxinas anteriores, non entra na
categoría de indiano pero polo seu labor exercido alén-mar é abondo merecente
de supera-lo ámbito dunha nota a pé de páxina, pois constitúe o único exem-

por parte do concello de Cervo de atende-la súa conservación e reparación, para o que con-
signará a partir do ano 1933 e como mínimo unha cantidade anual de 153 pesetas. Estas con-
dicións figuran no libro de actas da xunta local de primeira ensinanza, no que asinan as dis-
tintas partes. Vid. “Copia del acta del Grupo Escolar de San Cipriano labrada en el
Ayuntamiento de Cervo”, en Vivero en el Plata, n.º 264 (outubro de 1931). Neste acto de
entrega participaron os escolares; a revista recolle as poesías recitadas en honra da madriña,
Manuela Goñi. Esta iniciativa filantrópica tamén aparece mencionada en V. Peña Saavedra:
Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La impronta educativa de la emi-
gración transoceánica en Galicia, op. cit., p. 370.
67. Non puidemos concretar de que tipo de negocios se trataba pero si descubrir que unha
irmá súa casou en Lieiro cun irmán de José María Fernández Montenegro.
68. Vid. V. PEÑA SAAVEDRA: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La
impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia, op. cit., p. 370.
69. DONAPETRY YRIBARNEGARAY, J.: Historia de Vivero y su concejo, op. cit., p. 477.
70. Manuel Candia López e Emilio Rodríguez Eijo foron nomeados fillos predilectos do Con-
cello no ano 1918. Vid. Sesión ordinaria municipal do 6 de xaneiro de 1918 no Libro de Actas
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plo de elite intelectual emigrada na zona que estamos a tratar; aínda que se fala-
mos máis exactamente deberiamos dicir que se trata dun expatriado volunta-
rio republicano. Era debuxante e estudiante de comercio, maxisterio, aduanas
e telégrafos ademais de militar no republicanismo federal. Emigrou a Bos Aires
no 1886 (a pesar de que se lle ofrecía unha praza de profesor da Escola de Belas
Artes da Coruña), onde colabora como caricaturista en varias revistas como El
Sudamericano (1888), Don Quijote (1891), El Cid Campeador (1894, da que
foi un dos seus creadores), La Bomba (1895). Pero o seu nome vincúlase sobre
todo ó dunha publicación que se mantivo con éxito ó longo de catro décadas:
Caras y Caretas, que dirixiu na súa época máis brillante. Máis tarde virían revis-
tas como Fray Mocho e Crítica. En febreiro de 1892 funda El Eco de Galicia
pero oito meses despois transfire a súa propiedade e dirección ó tamén emi-
grado lugués e coma el republicano federal M. Castro Pérez.

Obtivo, ademais, varios premios en concursos de carteis artísticos, dos que
destacámo-lo organizado en 1900 pola fábrica de tabaco “Cigarrillos París”,
onde daquela, traballaba como capataz outro galego e, ademais, natural do
mesmo concello; referímonos a José Álvarez.

Conseguiu Cao reunir unha boa fortuna pero morreu na pobreza por sos-
ter unha empresa periodística ruinosa, a Revista Popular, da que foi o seu fun-
dador e director. Finou na localidade de Lanús o 28 de xaneiro de 1918, onde
fundara a sociedade “Madre Fraternidad”, na que deixou discípulos e amigos
que deron o seu nome á biblioteca social. Tamén en Bos Aires unha rúa lem-
bra a súa memoria. Xusto merecemento para quen os historiadores do humor
gráfico arxentino recoñecen como unha das figuras míticas desta arte71.

A. Vázquez sinala que a contía das remesas americanas medrou conside-
rablemente nas dúas primeiras décadas deste século en relación co aumento
das saídas de emigrantes acontecido durante estas72. Esta aseveración cúm-
prese totalmente para a nosa zona posto que é durante este período cando os
que retornan comezan a mercar embarcacións ou a instalar tendas; e os que
fican aló mandan cartos para a mellora da casa patrucial ou a adquisición de
leiras. Paralelamente, os padróns de 1910 e 1920 rexistran, sobre todo o
último, as cifras de emigrantes máis elevadas.

Entre os indianos retornados só figura José Álvarez xa que os outros tres

da Corporación, maio 1917 a xuño de 1919. A.M.C.
71. Con motivo da súa morte a revista Caras y Caretas dicía: “Fue este noble maestro del lápiz
y de la pluma un revolucionario, un transformador del humorismo argentino (…) Cao supo
hacer labor netamente argentina; era europeo y no quiso, sin embargo, europeizar”. Vid. VILA-
NOVA RODRÍGUEZ, A.: Los gallegos en la Argentina, T. II, Bos Aires, Ed. Galicia, 1966,
pp. 909-918; NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: Emigrantes, caciques e indianos…, op. cit., p. 142;
SIRO LÓPEZ: A Nosa Memoria…, op. cit.; J. DONAPETRY YRIBARNEGARAY: Historia
de Vivero y su concejo, op. cit., p. 476.
72. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A.: “La emigración gallega. Migrantes, transporte y remesas”.
En SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. (comp.): Españoles hacia América. La emigración en masa,
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persoeiros nunca retornaron á súa terra nai, á que tampouco esqueceron per-
manecendo sempre vinculados a ela con visitas periódicas, tal e como aca-
bamos de ver. Posúen un perfil común: buscan a súa autoafirmación na súa
parroquia de nacemento, queren facer tanxible o seu éxito pero ó mesmo
tempo senten o peso do deber de fomenta-la cultura porque na emigración
decatáronse da súa falta de formación e quixeron suplila coa creación de socie-
dades de instrucción. Alén-mar os nosos emigrantes aprenderon, adquiriron
cultura e quixeron transmitir este feito ás súas propias comunidades de orixe
por medio das sociedades de instrucción. A encargada de facelo foi, neste caso,
a sociedade denominada “Centro del Partido de Vivero de Cultura y Benefi-
cencia” ou tamén chamada “Hijos del Partido de Vivero. Cultural, benéfica e
instructiva”. Foi creada en Bos Aires no ano 1909 por Manuel Rodríguez
López e era presidente honorario José Álvarez, aínda incluso residindo en
Galicia. Gracias ó seu patrocinio contaba este termo municipal con dous gru-
pos escolares (os de Burela e Cervo), ós que se engaden outros dous por ini-
ciativa de Manuela Goñi e Manuel Candia (en Lieiro e San Román respecti-
vamente)73. Estes “Hijos de Vivero”, como eran coñecidos, manifestaban a
través do seu órgano de expresión, a revista Vivero en el Plata, que non esque-
cían aquel “rinconcito de nuestro terruño donde vimos por vez primera los
resplandores del astro rey”, e cara ó que “sin bombos ni estridencias” desen-
volvían o plan trazado no seu día por un pequeno grupo de viveirenses. Pola
súa obra en prol da cultura xeral na comarca de Viveiro fíxose merecente esta
asociación da condecoración da “Gran Cruz de Beneficencia”74. Ó amparo da
súa axuda acudíase cando sobreviña algunha desgracia como a sufrida polos
tripulantes do pesqueiro burelense “Ramón Ben” que foi a pique por mor da
explosión da súa caldeira75. E tamén se lles facían chega-las mostras de adhe-
sión, por exemplo: o presidente da Confraría de pescadores de Burela agra-
dece a construcción dun porto de refuxio nesta parroquia, conseguido indi-
rectamente gracias “a los hijos de Vivero en Buenos Aires”:

A vosotros, buenos patriotas, que desde la lejanía pensáis constantemente en el santo

1880-1930, op. cit., pp. 80-104.
73. Non resulta, pois, estraño que no ano 1918 o concello de Cervo distinga a esta sociedade
en recoñecemento do seu constante traballo polo desenvolvemento material e cultural neste
distrito e declare ó seu presidente, Ramón Manuel Fernández Álvarez, fillo predilecto. Vid.
Sesión ordinaria municipal do 6 de xaneiro de 1918 no Libro de Actas da Corporación, maio
1917 a xuño de 1919. A.M.C.
74.. Vivero en el Plata, n.º 264 (outubro de 1931). Non figura a data concreta da concesión
limitándose a dicir que conseguiron este distintivo moito antes ca outros centros que conta-
ban con numerosos asociados, grandes capitais e valiosas axudas. Neste ano en concreto, sabe-
mos que, das dezanove persoas que integraban a Comisión Directiva desta sociedade, oito eran
naturais do concello de Cervo.
75. Circular recibida na secretaría do Centro procedente da Confraría de pescadores de Burela,
na que se solicitaba a axuda para socorrer a propietarios e mariñeiros do vapor sinistrado e
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y bendito suelo de España, se debe indirectamente el triunfo de Burela. Vosotros ofren-
dasteis a este pueblo, un Templo de enseñanza, la Escuela, y a la Escuela se debe el mue-
lle. De la pluma de D. Camilo Fernández Díaz (mestre nacional director da escola cons-
truída por esta sociedade) en torno del cual nos hemos unido los pescadores, brotó esta
mejora que a él y a vosotros honra (…)76.

Á parte do papel desenvolvido por estes indianos no seo das sociedades
de instrucción77, tamén tiveron presente a necesidade e a importancia de con-
tar con vías de comunicación axeitadas que comunicasen entre si as distin-
tas parroquias do concello de Cervo e a este mesmo con outros municipios
limítrofes como o de Ferreira do Valadouro, para posibilita-lo progreso eco-
nómico da zona. Deste xeito, patrocinaron varias estradas que foron cons-
truídas sobre camiños veciñais e que prolongaban as vías xerais, que eran as
estradas do Estado78. Contribuíron, pois, á transformación socioeconómica,
cultural e incluso arquitectónica do seu lugar de orixe pero sen constituír un
revulsivo político xa que encomendaron as súas obras ós caciques do
momento, investíndoos de plenos poderes para levalas a cabo79.

José Álvarez Fernández pertencería, segundo o esquema de Núñez Sei-
xas, ó grupo dos retornados “acomodaticios” e non “inquedos”, xa que se inte-
grou sen problemas no sistema político vixente, no seu caso a Dictadura de
Primo de Rivera80.

IV. CONCLUSIÓNS
Tal e como reflectimos nas páxinas precedentes, a emigración americana

no concello de Cervo caracterízase por ir dirixida á Arxentina e ser de com-
poñente definitivo. Os seus protagonistas son mozos (con idades compren-

que quedaban sen medio de traballo. Vivero en el Plata, n.º 264 (outubro de 1931).
76. Carta dirixida á asociación “Centro del Partido de Vivero” asinada polo presidente da Con-
fraría, Domingo González, e reproducida en Vivero en el Plata, n.º 253 (novembro de 1930).
77. Referímonos ós casos concretos de José Álvarez e José María Fernández Montenegro; aínda
que é posible que tamén os dous restantes estiveran vinculados a elas de xeito importante ou
cando menos indirectamente, posto que atopamos parentes de ámbolos dous formando parte
da Comisión de Contas da revista Vivero en el Plata (ano 1931).
78. Os camiños veciñais eran, despois dos ferrocarrís e das estradas, as vías de comunicación
de mellores condicións que interesaban tanto a veciños como a particulares. A Corporación
amósase dobremente agradecida con tódolos seus “filantrópicos fillos” porque á parte de dotar
de infraestructuras viarias o termo municipal, facían tamén que os habitantes gañasen un xor-
nal empregándose nas obras de construcción das estradas e escolas.
79. José Álvarez e Emilio Rodríguez arranxaban dende a Arxentina tódolos trámites legais
para que tanto José María Crego como Justo Basanta construísen pola súa conta as estradas
sinaladas. O primeiro chegou incluso ó punto de encargárlle-la construcción e o mobiliario da
súa “quinta” en San Román. Vid. Sesións Ordinarias do 13 de xaneiro e do 17 de agosto de
1912 en Libros de Actas da Corporación, 14-X-1911 a 15-XII-1913. A.M.C.
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didas entre os 15 e os 30 anos) e solteiros; pero a partir de 1928 comeza a
facerse notorio o número de mulleres, o que vén a significa-la reunificación
do grupo familiar alén-mar. Un feito destacable é a avultada cifra de fillos
dunha mesma familia que emigran, sobre todo nas parroquias de Lieiro e
Cervo, onde son habituais os casos de cinco, seis e ata sete irmáns ausentes.
Pertencen, pois, a familias numerosas, labregas ou mariñeiras.

Aqueles que regresan (os menos) adoitan facelo de xeito temporal, en
forma de periódicas visitas; e, nos casos en que o seu retorno se converte en
definitivo, todos, salvo algunhas excepcións, logran mellorar un pouco no seu
nivel de vida: mercan terras (na medida das súas posibilidades), poñen unha
tenda ou conseguen facerse donos (normalmente á parte) dun barco. Pero soa-
mente uns cantos destacarían a nivel económico por riba do total. Estámo-
nos a referir á figura dos indianos, que, voltasen ou non, o caso é que se com-
portaron como verdadeiros benefactores do seu lugar de orixe. Contribuíron
con apoios económicos desde América a través das Sociedades de Instruc-
ción e xa na súa parroquia por medio de doazóns ós concellos ós que per-
tencían. Ó tratarse dunha zona de escaso retorno a influencia económica das
remesas foráneas na economía local non foi demasiado significativa pero si
a nivel de infraestructuras, tal e como puidemos comprobar.

O estudio deste concello constitúe tan só un exemplo do que se pode ato-
par dentro da Mariña luguesa, zona de escasa investigación puntual en canto
ó tema migratorio, e que agardamos que sexa o punto de partida de cara a
abrir novas perspectivas de coñecemento sobre o tema en cuestión.
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EMIGRACIÓN AMERICANA E RETORNO NA MARIÑA LUGUESA:
O CONCELLO DE CERVO (1900-1930)

Emilia García López - Herminia Pernas Oroza

Resumo
O obxectivo principal deste artigo é dar a coñece-lo comportamento migratorio dunha área pouco estu-

diada pola historiografía migratoria galega como é o caso da Mariña luguesa e, dentro dela, o concello
de Cervo. As fontes empregadas foron padróns municipais e cartillas de emigrantes, complementadas coa
fonte oral e unha serie de publicacións periódicas.

Distinguimos no seu interior dúas partes ben diferenciadas: a primeira fai referencia á tipoloxía do
emigrante de Cervo a través dunha valoración cuantitativa (a súa clasificación segundo o sexo, o estado
civil, a idade, o grao de parentesco e a profesión) atendendo tamén ós países de acollida, entre os que
sobresae, de xeito case unánime, Arxentina. A segunda parte céntrase no papel exercido polos indianos
locais xunto co destino das remesas americanas, sempre presentes na zona que tratamos, aínda que os
índices de retorno foron mínimos.

Palabras clave: emigración, Mariña luguesa, padróns, indianos, século XX, América.

EMIGRACIÓN AMERICANA Y RETORNO EN A MARIÑA LUGUESA:
EL AYUNTAMIENTO DE CERVO (1900-1930)

Emilia García López - Herminia Pernas Oroza

Resumen
El objetivo principal de este artículo es dar a conocer el comportamiento migratorio de un área poco

estudiada por la historiografía gallega, como es el caso de A Mariña luguesa y, dentro de ella, el ayunta-
miento de Cervo. Las fuentes utilizadas han sido padrones municipales y cartillas de emigrantes, com-
plementadas con la fuente oral y una serie de publicaciones periódicas.

Distinguimos en su interior dos partes bien diferenciadas: la primera hace referencia a la tipología
del emigrante de Cervo a través de una valoración cuantitativa (su clasificación según el sexo, el estado
civil, la edad, el grado de parentesco y la profesión) teniendo en cuenta también los países de acogida,
entre los que sobresale, de forma casi unánime, Argentina. La segunda parte se centra en el papel ejer-
cido por los indianos locales junto con el destino de remesas americanas, siempre presentes en la zona a
tratar, aunque los índices de retorno fueron mínimos.

Palabras clave: emigración, Mariña luguesa, padrones, indianos, siglo XX, América.

ÉMIGRATION AMÉRICAINE ET RÉTOUR À “A MARIÑA” DE LUGO:
LA COMMUNE DE CERVO (1900-1930)

Emilia García López - Herminia Pernas Oroza

Résumé
Le but principal de cet article est de faire connaître le comportement migratoire d’une zone peu étu-

dié par l’historiographie galicienne, comme est le cas de “A Mariña” dans la province de Lugo et, dans
elle, la commune de Cervo. Les sources utilisées ont été les listes d’habitants de la ville et les cartes d’é-
migrants, complétées par des sources orales et une série de publications périodiques.

On distingue à son intérieur deux parties différentes: la première fait référence à la typologie de l’é-
migré de Cervo à partir d’une valoration quantitative (sa classification selon sexe, état civil, âge, degré
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de parenté et profession), en tenant compte aussi des pays d’accueil, parmi lesquels se distingue, d’une
façon presque unanime, l’Argentine. La deuxième partie s’occupe du rôle exercé par les “indianos” (émi-
grés retournés riches) locaux et du destin des remises d’argent americaines, toujours présentes dans la
zone à étude, même si les pourcentages de retour ont été très petits.

Mots clef: émigration, Mariña de Lugo, listes d’habitants, XXème Siècle, Amérique.

AMERICAN EMIGRATION AND RETURN IN “A MARIÑA” IN LUGO:
THE COUNCIL OF CERVO (1900-1930)

Emilia García López
Herminia Pernas Oroza

Abstract
The main aim of this article is to present the migratory behaviour of an area little studied by Gali-

cian historiography, as is the case of A Mariña in Lugo and, within this area, the council of Cervo. Sour-
ces used have been the municipal roll and emigrant identity cards, complemented by oral sources and a
series of periodical publications.

Two very distinct parts can be distinguished: the first makes reference to the typology of the Cervo
emigrant by means of a quantitative evaluation (classification by sex, marital status, age, degree of kins-
hip, and profession) also bearing the destination countries in mind, among which Argentina stands out
for being almost unanimous. The second part centres on the role played by local Spanish-Americans and
the destination of American returnees, always present in the area under study, although the rate of return
was always low.

Keywords: emigration, Lugo Mariña, rolls, Spanish Americans, 20th century, America.
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que dedica un capítulo ós movementos migratorios en Santiago; e publicou tamén algúns artigos, entre
os que destaca “Presencia riojana en Compostela durante el siglo XIX. Un acercamiento a través de fuen-
tes censales” (Logroño, 1999). Está no prelo o libro Las clases trabajadoras en la sociedad composte-
lana del siglo XIX (que contén a súa tese de doutoramento).
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A CONTRIBUCIÓN MIGRATORIA ESPAÑOLA
ÁS ANTILLAS ENTRE 1765 E 1824*

Rosario Márquez Macías

En liñas xerais, podemos afirmar que en España os estudios migratorios
espertaron tardiamente o interese dos investigadores. Pero tamén é certo que
con posterioridade á celebración do V Centenario do Descubrimento de Amé-
rica viron a luz gran cantidade de traballos sobre esta temática en concreto,
algúns deles con carácter xeral e outros moitos estudios que prestaban a súa
atención a rexións concretas, tanto de destino como de orixe1. 

Para o caso antillano existe unha importante bibliografía migratoria, pero
case na súa totalidade está dirixida ó estudio dos canarios que abandonaron
as súas terras para trasladarse a estas illas. Sen embargo, son case inexisten-
tes os que analizan o paso de peninsulares a esta área concreta, e quixemos
expor este traballo precisamente neste sentido. É ben certo que cuantitativa-
mente non foron moitos en comparación con outros lugares e outros perío-
dos históricos; pero contribuíron de maneira decisiva ó desenvolvemento eco-
nómico das illas e influíron no seu devir histórico.

Desde o “Descubrimento”, América proporcionoulle ós individuos que se
atrevían a ir fama e botín e cando conclúe esta primeira etapa, a migración
cambia de carácter e faise máis regular comezando a chegar individuos de
diferentes rangos e orixes sociais en busca de mellores salarios e oportuni-
dades de ascenso social. América convértese deste xeito na “terra de promi-
sión” onde podían atopar todo o desexado.

Pola súa parte, a Coroa controlou desde moi axiña este fluxo, garantindo
deste xeito a transmisión ata os nosos días dun volume documental incom-
parable, refírome á documentación oficial conservada no Archivo General de
Indias de Sevilla, que ten un valor manifesto. Para o control desta emigra-
ción existiu en Sevilla un organismo, a Casa de la Contratación, de tal
maneira que cada futuro emigrante que desexase embarcarse para América
debía solicitarlle a esta unha licencia de embarque. Cada unha destas podía
incluír, en primeiro lugar, a petición do emigrante, onde aparecían consig-
nados o seu nome, estado civil, idade, lugar de nacemento, profesión, des-
tino elixido e motivo polo que desexaba o seu paso ó Novo Continente. Xunto
destas datos, adoitábase incluír tamén unha copia da Real Cédula que outor-
gaba a posibilidade de emigrar, así como unha información sobre a limpeza
de sangue, que incluía declaracións de tres testemuñas e podía estar acom-
pañada da certificación de bautismo. Se o solicitante era casado e non ía

* Este traballo foi realizado coa colaboración informática de Juan Luis Carellán, alumno da
Facultade de Humanidades de Huelva, ó que quero desde aquí agradece-la súa achega.
1. Consultar preferentemente: Historia general de la emigración española a Iberoamérica,
Madrid, 1992; así como toda a colección publicada polo Archivo de Indianos en Ediciones Júcar.
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acompañado da súa esposa, tiña que documenta-la conformidade desta cunha
declaración expresa. Á vista desta solicitude, os funcionarios reais contesta-
ban autorizando a viaxe e especificando cando e en que embarcación se leva-
ría a cabo esta. Ocasionalmente, xunta estas licencias engadíanse cartas per-
soais de familiares xa asentados en América como proba testemuñal de que
ó chegar ían atopar un traballo, polo menos unha residencia onde aloxarse
durante o tempo que duraba a aclimatación á nova terra2. Non obstante, non
tódalas licencias proporcionan toda a información, e tampouco tódolos indi-
viduos que se trasladan a América cumpriron con este trámite, dándose un
transvasamento masivo de emigrantes sen licencia ós que a Coroa denomi-
nou “polizones o llovidos”. A pesar destas lagoas, as licencias de embarque
constitúen o documento máis fidedigno para o estudio da emigración oficial
a América, así como o máis seriado e completo cronoloxicamente.

Sen embargo, este fenómeno non foi constante no tempo e non cabe dúbida
de que ó longo dun período tan amplo foron cambiando o volume, a proce-
dencia e a composición do fluxo migratorio. De tal xeito que o número de espa-
ñois que segundo a fonte utilizada emprenderon viaxe ó Novo Mundo alcan-
zou o seu máximo no último tercio do século XVI e primeiros do XVII,
debilitouse marcadamente nos anos centrais do século e permaneceu máis ou
menos estabilizado nun nivel moi inferior no século XVIII. Ademais disto, o
peso que as terras do sur peninsular, Estremadura e Castela-A Mancha tive-
ron na primeira centuria minguaron sensiblemente, fortalecéndose rapidamente
o fluxo procedente das áreas do norte, basicamente vascos, navarros, cánta-
bros e asturianos. Da mesma maneira, pouco a pouco van desaparecendo os
individuos que de forma independente e arbitraria emprenden a viaxe, e con-
vértense en infrecuentes os traslados familiares e con iso o paso da poboación
feminina e infantil. Como consecuencia, aumenta a proporción de funciona-
rios, comerciantes e militares, é dicir, o transvasamento dunha poboación cua-
lificada que ocasionalmente facía que a acompañasen familiares ou criados.

A EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A INDIAS NA SEGUNDA METADE DO
SÉCULO XVIII

Con respecto ás centurias precedentes, a emigración do XVIII sofre impor-
tantes modificacións que terán a súa orixe principalmente en tres factores:

1) Un cambio substancial nas condicións históricas mundiais, que en pala-
bras de Pierre Vilar, explicaríanse como:

Hoy en día es cada vez más aceptada la idea de que la potencia creadora del siglo
XVIII - que afianzó el triunfo definitivo de la sociedad capitalista sobre la sociedad feu-
dal - no se manifestó solo en la Inglaterra de la revolución industrial y en la Francia de
la revolución política, sino en el conjunto de Europa y sus colonias americanas... en espe-

2. Sobre o tema da correspondencia vid. Otee, E.: Cartas privadas de emigrantes a Indias.
Sevilla, s/d; Morales, F. e Macías, Y.: Cartas desde América, 1700-1800. Sevilla, 1991; Már-
quez Macías, R.: Historias de América: la emigración española en tinta y papel. Huelva, 1994.
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cial después de 1760, una serie de constantes interacciones entre el crecimiento de las
fuerzas productoras y el aumento demográfico, unido a la disponibilidad de mano de obra
por un lado, entre la incesante expansión de la actividad comercial y la mayor seguri-
dad en la explotación de las colonias por otro, así como entre el alza general de los pre-
cios, la extracción cada vez más rentable de plata y la multiplicación de nuevos signos
monetarios por otra parte y, finalmente, el sistema mismo de ciclos e interciclos de cri-
sis agrícolas, todo ello favorecía la concentración de beneficios en manos de unas cla-
ses privilegiadas pero emprendedoras, que propiciaron las iniciativas económicas, los
inventos, las aplicaciones técnicas, impulsando así un cambio en las relaciones sociales
profundas y, por ende, las fecundas luchas sociales, las novedades políticas y las auda-
cias del ingenio; en esencia todo lo que hizo del siglo XVIII un siglo revolucionario por
excelencia, una época en la que se aceleró el ritmo de la historia3.

2) O novo sentido que as colonias comezan a ter para os gobernantes bor-
bónicos4. Desdeñando o antigo sistema que os Austrias impuxeron ós “Rei-
nos de Indias”, os ilustrados desexan unha América máis controlada pola
metrópole, co obxecto principal de que estas participen no crecemento eco-
nómico peninsular. E non só con preceptos ordenados desde Madrid, senón
tomando medidas que incidan no proceso de producción colonial americano,
facendo fincapé en áreas ata entón pouco rendibles. Enténdese que América
ademais de ouro e prata é tamén cacao e azucre, mercancías que pola espe-
cial conxuntura económica e demográfica europea son moi demandadas.

3) O outro factor que contribúe ás novas condicións sería a propia situa-
ción americana, que xa non é vista polos españois como o lugar onde atopar
unha encomenda onde facerse rico ou unha mina ou unha facenda. Ese terreo
en gran parte foi xa cuberto pola elite crioula, e o peninsular do XVIII mar-
cha a América por motivos derivados da nova realidade americana. Se durante
a primeira etapa os factores de expulsión que predominaron foron substan-
cialmente o progresivo empobrecemento da vida campesiña, a causa da pre-
sión tributaria e as continuas levas, así como o temor ás enfermidades endé-
micas, agora destacan os factores de atracción que parten da economía
colonial, como pode se-la demanda dun artesanado cualificado, o desexo de
realizar especulacións mercantís ou o desempeño dalgún cargo público. 

Existe un acordo xeral entre os investigadores sobre o feito de que a polí-
tica dos Borbóns aumentou as restriccións que desde sempre existiron acerca
do transvasamento de españois a América, quedando a emigración española
neste século composta basicamente por funcionarios, militares e comercian-
tes, ós que se unían como en séculos anteriores algúns relixiosos e uns pou-
cos aventureiros dispostos a “face-la américa”.

3. Vilar, P.: Cataluña en la España Moderna. II: Las transformaciones agrarias. Barcelona,
1987, p. 9.
4. Fontana, J. (ed. e introd.): La economía española al final del antiguo Régimen. III: Comer-
cio y Colonias. Madrid, 1982. Vid. en especial: Fontana, J.: Comercio colonial y crecimiento
económico: revisiones e hipótesis; Florescano, E. (ed.): Ensayos sobre el desarrollo econó-
mico de México y América Latina, 1500-1975. México, 1979; Brading, D.: Mineros y Comer-
ciantes en el México Borbónico. México, 1975.
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A EMIGRACIÓN ESPAÑOLA ÁS ANTILLAS ENTRE 1765-1824
Os españois que ó longo destas datas solicitan licencia á Casa de Contrata-

ción para trasladarse a América ascenden a 17.231; 11.116 emigran entre 1765
e 1800 e 6.115 fano entre 1800-1824.5 É preciso aclarar que entre estes datos
non se atopan incluídos a emigración canaria nin tampouco, por suposto, os que
atravesan o océano ilegalmente, é dicir, sen solicita-la correspondente licencia.

Agora ben, para o caso antillano nas mesmas datas temos un total de 4570
individuos, é dicir, un 26,5% do total; dos cales 1572 emigran entre 1765-
1800 e 2998 fano entre 1800-1824. Está claro, pois, que este fluxo adquire
especial significación durante o primeiro cuarto do século XIX e a razón pode
estar no comezo das guerras revolucionarias ó longo de todo o continente,
que irán dando paso ás novas nacións; mentres que, pola súa parte, a zona
caribeña segue permanecendo fiel á metrópole e recibindo maior fluxo migra-
torio. Isto queda reflectido na gráfica 1.

Gráfica I
Evolución da emigración española nas Antillas (1765-1824)

Tamén podemos observar (cadro 1) que este fluxo non foi constante ó
longo do período estudiado, e aínda que a media de emigrantes por ano
ascende a 76 individuos atopamos anos en que se supera esta cifra e outros
en que non se alcanza.

Fonte A.G.I. Elaboración propia

5. Márquez Macías, R.: La emigración española a América, 1765-1824. Oviedo, 1996.
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Estas oscilacións no fluxo responden a unha serie de factores de expul-
sión e atracción, como os denominou Magnus Mörner, que inciden a ámbo-
los lados do Atlántico e que repercuten directamente no éxodo migratorio.
Así, podemos observa-la incidencia que teñen acontecementos como a gue-
rra de independencia norteamericana (1779-83); a guerra de España contra
Francia (1791-95) ou a de España contra Inglaterra (1796-1801). A pesar des-
tas oscilacións, a tendencia xeral é alcista, conseguindo as súas cotas máis
elevadas a partir de 1810 e ata o final do período.

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795

1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824

TOTAL

47
49
33
4
39
33
37
48
41
32
23
26
49
56
32
34
25
13
29
65
87
83
49
38
88
128
70
71
40
44
55

62
10
15
15
2
14
72
52
74
3
11
11
48
93
166
199
244
142
66
93
177
220
188
263
257
110
222
63
210

4.570

CADRO 1
DISTRIBUCIÓN DA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA ÁS ANTILLAS

NÚMERO
EMIGRANTES

ANO
NÚMERO

EMIGRANTES
ANO
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Gráfica II
Distribución por sexos da emigración española nas Antillas (1765-1824)

Gráfica III
Distribución por sexos da emigración española nas Antillas (1765-1824)

Continuando coas variables demográficas, o seguinte trazo que caracte-
riza ós emigrantes españois que acoden ás Antillas é o seu claro compoñente
de masculinidade. Así, do total de emigrantes, 3596 son homes e 974 mulle-
res, é dicir, un 78,6% e un 21,3% respectivamente (Gráfica 2). Similares por-
centaxes repítense por separado nas tres illas antillanas. Así, Santo Domingo
conta con 179 homes e 54 mulleres, Porto Rico con 490 homes e 172 mulle-
res, e, por último, Cuba con 2927 homes e 748 mulleres (Gráfica 3). Este claro
compoñente de masculinidade é unha das características xerais da emigra-
ción por estas datas. Hai que ter en conta, en primeiro lugar, as maiores faci-
lidades do home para emprende-la aventura americana, sendo o primeiro que
emigra para despois mandar chamar á súa familia ó estar establecido.

Homes 76,8% 179

Homes 74,0% 490 Homes 79,6% 2927

Mulleres 20,4% 748Mulleres 23,2% 54
Mulleres 26,0% 172

Fonte A.G.I. Elaboración propia

Mulleres 974
(21%)

Homes 3596
(79%)

Fonte A.G.I. Elaboración propia
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Gráfica IV
Estado civil da emigración española nas Antillas (1765-1824)

Gráfica V
Distribución por estado civil da emigración española nas Antillas

(1765-1824)

Casados (39,4%) Solteiros (59,8%)

Viúvos (0,7%)

Casados (42,06%) Solteiros (55,4%)

Viúvos (2,5%)

Casados (31,3%) Solteiros (66%)

Viúvos (2,55%)

Fonte A.G.I. Elaboración propia

HOMES

Viúvos 12 (0,38%)

Casados 607 (19,68%) Casadas 413 (13,3%)

Solteiras 310 (10,05%)

Viúvas 310 (2,46%)

Solteiros 1.676 (54,36%)

MULLERES

Fonte A.G.I. Elaboración propia
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Polo que respecta ó estado civil, é un dato que non sempre aparece cons-
tatado nas licencias. No presente estudio só 3083 persoas declaran o seu
estado, o que representa o 67,4% do total. Deles 607 son homes casados, 1676
homes solteiros e 12 viúvos. Pola súa parte as mulleres achéganno-las seguin-
tes porcentaxes: 413 casadas, 310 son solteiras e 76 viúvas, como podemos
comprobar con máis claridade na gráfica 4.

As mesmas proporcións que no estudio por separado das tres illas que
incluímos no seguinte cadro e na gráfica 5.

Con respecto ás idades, témo-la seguinte distribución. Só 1412 emigran-
tes especifican este dato, é dicir, un 30,8%; deles 1138 son homes, o que
representa o 80,5%, e 274 son mulleres, isto é, o 19,4% (Gráfica 6). En canto
á idade dos homes, apréciase claramente que a maioría tena o grupo que
abarca de 10-30 anos, despois homes mozos en idade laboral que acoden ás
illas coa idea de mellora-la súa situación económica, fundamentalmente na
rama do comercio. As mulleres, pola súa parte, son igualmente esposas novas
que viaxan ante a chamada do marido ou ben en compañía destes ou tamén
fillas que acompañan a seus pais.

Gráfica VI
Piramide de poboación

máis

MulleresHomes

Fonte A.G.I. Elaboración propia

CADRO 2
ESTADO CIVIL DOS EMIGRANTES ESPAÑOIS NAS ANTILLAS

STO. DOMINGO PORTO RICO CUBA

CASADOS 56 167 798

SOLTEIROS 85 220 1681

VIÚVOS 1 10 65
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A orixe xeográfica dos emigrantes españois que acoden ás Antillas é
diversa. A tendencia xeral da época é que o norte peninsular colle a prima-
cía suplantando a outras áreas que ata agora a tiñan. É nesta zona do norte
onde se van conxugar toda unha gama de factores que explican o triste lide-
rado destas rexións na corrente migratoria, entre eles poderiamos destacar un
crecemento vexetativo por riba da media española, a excesiva división da pro-
piedade, o atraso industrial e o escaso valor dos xornais por debaixo da media
española. Factores que constitúen, entre outros, elementos máis que sufi-
cientes para expulsa-los seus poboadores ás terras americanas.

Da análise detallada da documentación consultada témo-los seguintes
datos. En primeiro lugar soamente especifican a súa orixe un 45% dos emi-
grantes, e deles destacan claramente os procedentes de Cataluña. Trátase dun
fluxo migratorio que, polo menos ata 1870, diríxese maioritariamente ás colo-
nias antillanas, con especial preferencia a Cuba, onde levarán a cabo tran-
saccións comerciais. Estes vínculos comerciais establecéronse solidamente
desde a liberalización do comercio con América na segunda metade do século
XVIII, diminuíndo nos primeiros vinte anos do século XIX para consolidarse
con posterioridade definitivamente. De tal xeito que a mediados de século os
comerciantes cataláns eran peza básica na engrenaxe reproductora da eco-
nomía azucreira cubana, colocándose no primeiro plano do comercio de escra-
vos, do comercio complementario con Estados Unidos e Gran Bretaña e
nunha posición avantaxada no financiamento da zafra ós facendados. Non
esquezamos tamén que os cataláns viñeron nun principio amparados polos
privilexios outorgados á Compañía de Barcelona en 1756 para comerciar coas
illas antillanas e Margarita, comezando a estreitarse deste xeito os vínculos
entre Cataluña e América. Exemplos significativos destas relacións témolos
en comentarios como o seguinte: en 1767 dise: “Me ha consignado el Inten-
dente de Cataluña 7188 vestidos de lienzo ejecutados en aquel principado para
las milicias de la isla de Cuba”6. Igualmente en 1786 escribía o Intendente
de Cuba ó Marques de Sonora: “Para que se logre el feliz progreso de las
fabricas de S.M. en el principado de Cataluña y del Reino, conforme a sus
deseos, cuidaré de promover en este territorio el cultivo del algodón y que
todo el que se acopie se remitan en las ocasiones que se proporcionan o se
haga por cuenta del comercio, como V.E se sirve prevenirme por Real Orden
de 14 de Marzo último”7. Este tipo de vínculos entre importacións autócto-
nas e paso de emigrantes -comerciantes que se colocan nos principais núcleos
de poboación para recibir, representar ou vende-los productos orixinarios da
súa terra- é absolutamente básico para entende-lo traslado de cataláns a Cuba8.

6. El Marques del Real Tesoro a Arriaga. Cádiz, 15 de setembro de 1767. Santo Domingo
1215. Archivo General de Indias (no sucesivo AGI).
7. Arriaga al Marques de Sonora. A Habana, 2 de xuño de 1786. Santo Domingo 1666. AGI. 
8. Tornero Tinajero, P.: “Comercio colonial y proyección de la población: la emigración cata-
lana a Cuba en la época del crecimiento azucarero (1790-1817)”. Boletín Americanista. Bar-
celona, 1989-90, pp. 235-264.
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Por último, por boca da Condesa de Merlin dise: “la clase media comerciante
se compone, en su mayor parte de catalanes que, llegados sin patrimonio a
la isla, acaban por hacer grandes fortunas, comienzan a prosperar por su
industria y economía y acaban por apoderarse de los más hermosos patri-
monios hereditarios, por el alto interés a que prestan su dinero”9.

O resto das áreas rexionais aparecen desigualmente representadas, pero pódese
observar como un segundo bloque ocuparíano Andalucía, Asturias, País Vasco,
Cantabria e Navarra, seguidos xa do resto con porcentaxes moito menores.

Digno de mención polo seu peso específico é o grupo ó que se lle deno-
minou americanos, constituído por emigrantes desta orixe que viaxan a
España por diversos motivos para despois regresar ó seu país. Todo iso pode-
mos comprobalo no cadro 3 e na gráfica 7.

CADRO 3
ORIXE XEOGRÁFICA DOS EMIGRANTES ESPAÑOIS NAS ANTILLAS

ORIXE XEOGRÁFICA NÚMERO

CATALUÑA 876

AMERICANOS 338

ANDALUCÍA 199

ASTURIAS 158

P. VASCO 132

CANTABRIA 114

NAVARRA 88

GALICIA 86

CAST.-LEÓN 55

A RIOXA 19

ARAGÓN 17

C. MADRID 15

C. MURCIA 13

ESTREMADURA 13

CANARIAS 12

ÁFRICA 9

BALEARES 7

CAST.-A MANCHA 7

C. VALENCIANA 5

FRANCIA 4

ITALIA 4

CEUTA 3

G. BRETAÑA 2

PORTUGAL 1

Total 2.082

9. Merlin, Condesa de: La Habana. Carta V, 1844.
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Estes emigrantes aparecen distribuídos da seguinte forma:

Polo que se refire á estructura profesional, diremos que do total de licen-
cias só especifican a súa profesión 2196 individuos, isto é, un 48%, distri-
buídos da seguinte forma:

Comerciantes.............................................................................................. 736
Militares ........................................................................................................... 679
Criados............................................................................................................... 512
Burócratas ...................................................................................................... 152
Relixiosos....................................................................................................... 117

CADRO 4
PROCEDENCIA DOS EMIGRANTES ESPAÑOIS SEGUNDO ÁREA DE DESTINO

PROCEDENCIA CUBA PORTO RICO STO. DOMINGO

CATALUÑA 715 35 25

AMERICANOS 283 35 20

ANDALUCÍA 168 21 20

ASTURIAS 150 2 6

P. VASCO 125 4 3

CANTABRIA 110 4 0

NAVARRA 84 3 1

GALICIA 74 10 6

CAST.-LEÓN 41 0 14

A RIOXA 17 2 0

ARAGÓN 14 2 1

C. MADRID 11 3 1

C. MURCIA 11 2 0

ESTREMADURA 10 3 0

CANARIAS 11 0 1

ÁFRICA 9 0 0

BALEARES 4 3 0

CAST.-A MANCHA 5 2 0

C. VALENCIANA 2 2 1

FRANCIA 2 2 0

ITALIA 2 1 1

CEUTA 2 0 1

G. BRETAÑA 2 0 0

PORTUGAL 1 0 0
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Gráfica VII
Procedencia da emigración española ás Antillas (1765-1824)

Gráfica VIII
Estructura profesional dos emigrantes españois nas Antillas (1765-1824)

Á vista dos datos, comprobamos como o grupo dos comerciantes alcanza
a maioría. Este auxe migratorio, sobre todo ó espacio colonial cubano, explí-
case pola expansión da súa economía azucreira, facilmente observable desde

Criados 512 (11,4%)

Militares 679 (15,1%)

Comerciantes 736 (16,4%)

Burócratas 152 (3,3%)

Relixiosos 117 (2,6%)

Outros S/E 2.278 (50,9%)

2.196 declaran

Fonte A.G.I. Elaboración propia

2.082 declaran a súa orixe

Cataluña (876)
Americanos (338)

Andalucía (199)
Asturias (158)

País Vasco (132)
Cantabria (114)

Navarra (88)
Galicia (86)

Catela-León (55)
A Rioxa (19)
Aragón (17)
Murcia (15)
Madrid (13)

Estremadura (13)
Canarias (12)

África (9)
Baleares (7)

Castela-A Mancha (7)
C. Valenciana (5)

Francia (4)
Italia (4)

Ceuta (3)
Gran Bretaña (2)

Portugal (1)

Fonte A.G.I. Elaboración propia
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mediados do século XVIII, ata o punto de que nos primeiros decenios do
século XIX Cuba sitúase como un dos maiores productores e exportadores
de azucre, situación que se irá consolidando de tal forma que a partir de 1834
o porto é o ámbito protexido polas novas directrices coloniais emanadas da
metrópole, que reservan este espacio económico para o grupo de comerciantes
máis vinculado politicamente a Madrid. Así, en mans de comerciantes con-
flúen o abastecemento de escravos, as operacións de comercio exterior e un
aspecto esencial como é o préstamo ó facendado, singular medio que lle per-
mitirá o posterior salto á posesión do enxeño.

O segundo lugar ocúpano os militares, e é lóxico, xa que ó se-las Antillas
lugares estratéxicos para a Coroa española fíxose preciso o envío destes para
a defensa destas prazas fronteirizas. Estes militares provenientes de España
pasarían a ocupa-los máis altos postos da xerarquía e a súa idea era máis a
dun ascenso social que a dun enriquecemento económico propiamente dito.

O número de criados encobre sempre ó grupo dos menos cualificados, é
dicir, a aqueles que deberon realiza-los oficios mecánicos, ás veces no campo
pero máis a miúdo nas cidades, onde se exercitarían na extensa gama das acti-
vidades artesáns, cando non tiveron que incorporarse efectivamente ó servi-
cio doméstico.

Na análise por separado das tres illas antillanas atopámonos cos seguin-
tes resultados: (Gráfica 9).

Gráfica IX
Estructura profesional da emigración española as Antillas (1765-1824)

Criados 24,5% 57
Criados 12,7% 72

Criados 10,4% 383

Comerciantes 7,7% 18
Comerciantes 16,5% 93

Comerciantes 17% 625

Militares 16,7% 39
Militares 27,3% 154

Militares 13,2% 486

Relixiosos 3,0% 7

Relixiosos 1,8% 10

Relixiosos 2,7% 100

Outros S/E 41,2% 96 Outros S/E 37,2% 210

Outros S/E 53,7% 1.973

Burócratas 6,9% 16
Burócratas 4,6% 26

Burócratas 3% 110

Fonte A.G.I. Elaboración propia

Paxs. 155-176  3/6/04  09:25  Página 167



Acontribución migratoria…

168 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Son os criados os que acoden na súa meirande parte á illa dominicana; ó
ser esta unha zona con escasos atractivos económicos non é estraño que emi-
gren individuos con este perfil profesional. Porto Rico, pola súa parte, como
praza forte atrae maior número de militares, mentres Cuba destaca pola che-
gada de comerciantes, marcando así o novo carácter da súa emigración. No
referente ós destinos, e dentro da área antillana á que nos estamos referindo,
os resultados son os seguintes: Cuba posúe a maioría de emigrantes con 3675
individuos, é dicir, un 80,4% do total, seguida de Porto Rico con 662, que
representa un 14,4%, e, por último, a illa de Santo Domingo con 233 emi-
grantes, isto é, un 5% (Gráfica 10).

Gráfica X
Evolución da emigración española nas Antillas (1765-1824)

O papel protagonista cubano fronte ás dúas illas antillanas é perfectamente
comprensible, xa que desde finais do século XVIII a illa de Cuba, por unha
serie de circunstancias favorables, convértese nun dos primeiros países pro-

Fonte A.G.I. Elaboración propia

CADRO 5
DISTRIBUCIÓN SOCIO-PROFESIONAL DA EMIGRACIÓN

ESPAÑOLA ÁS ANTILLAS

PROFESIÓNS STO. DOMINGO PORTO RICO CUBA

MILITARES 39 154 486

RELIXIOSOS 7 10 100

CRIADOS 57 72 383

COMERCIANTES 18 93 625

BURÓCRATAS 16 26 110

OUTROS 148 307 1971
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ductores e exportadores de azucre dentro do mercado mundial10. Isto dará
lugar á transformación da colonia como un dos puntos máis florecentes do
Imperio español. Varias consecuencias vanse derivar deste proceso de acele-
ración económica: a instauración das relacións de producción escravista, a
aparición dunha clase oligárquica, constituída polos facendados, donos dos
enxeños azucreiros, a dependencia dos mercados exteriores e a implantación
da monoproducción como método11.

Non hai dúbida de que a gran corrente migratoria cara a Cuba estivo cons-
tituída principalmente por negros escravos que compuñan a única solución
laboral para o incremento productor esixido. Este incremento nas importa-
cións de escravos reflíctese na poboación da illa, e, así, en 1774 os negros
representaban o 45,6%, mentres que en 1817 eran xa o 56,6%12. Pero xunto
a esta emigración forzosa chegou á illa un conxunto de emigrantes brancos,
principalmente cataláns e setentrionais, especializados, como se dixo, na área
mercantil. Cuba, gracias ó seu crecemento productor, coñeceu un incremento
na demanda de artigos españois e europeos en xeral, demanda cuberta polos
españois que realizan comercio coa illa. Todo isto dará lugar a unha eleva-
ción dos niveis de rendas sobre todo nas zonas urbanas, favorecendo o auxe
das cidades, lugar de asentamento destes emigrantes13.

Con respecto á illa de Porto Rico, é preciso lembrar que estivo sempre
escasamente poboada. Así, no Padrón de 1673 a cidade de San Juan contaba
con 1763 almas de máis de dez anos, destas 627 eran varóns e 1136 mulle-
res, mentres que en función da cor da pel había 792 brancos, 304 pardos e
667 negros escravos. Anos máis tarde, en 1689, data dunha grave epidemia
de varíola, a cidade de San Juan contaba tan só con 250 veciños14. Para resol-
ver estes graves problemas de poboación a Coroa intentou buscar solucións,
sendo unha delas o fomento da emigración canaria, e, así, foi ordenado en
1678 que todo navío que se despachara das Illas Canarias con froitos para as
de Barlovento tería a obriga de trasladar 5 familias e a estas concederíaselle-
lo privilexio de non pagar alcabalas en dez anos. Sen embargo, esta norma-
tiva non tivo o resultado esperado e as familias non chegaron. Ó ser Porto
Rico unha guarnición de presidio, a infantería foi o único elemento demo-
gráfico que nivelou en certo modo a falta de habitantes na illa, servindo para
compensar en parte a falta de homes15. Sen embargo, este panorama desola-
dor cambiou a raíz da segunda metade do século XVIII, sendo máis un cre-

10. Moreno Fraginals, M.: La Historia como arma. Barcelona, 1983 e Knight, F.: “Origins of
the wealth and the sugar revolution in Cuba”. H.A.H.R., vol. 52, núm. 2 (1977).
11. Tornero Tinajero, P.: “Comercio colonial y proyección de la...”, op. cit.
12. Tornero Tinajero, P.: “Emigración, población y esclavitud en Cuba”. A.E.A. XLIV (1987).
13. Tornero Tinajero, P.: “Comercio colonial y proyección de la...”, op. cit.
14. Torres Ramírez, B.: La Isla de Puerto Rico (1765-1800). Porto Rico, 1968.
15. Ibídem.
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cemento endóxeno que esóxeno16. Así, xa no século XVIII Porto Rico con-
taba en 1765 con 44.883 persoas, en 1775 con 70.260 persoas, en 1779 con
153.232 e en 1802 con 163.19217.

A pesar do pouco atractivo económico da illa emigraron principalmente
canarios ó traballo na cana de azucre, sendo esta pioneira na man de obra
libre. En 1809 o alcalde de San Juan postulaba a potenciación da emigración
da illa para promove-lo desenvolvemento azucreiro sen depender do traballo
escravo. Sen embargo, as posturas estaban divididas, os debates na Deputa-
ción Provincial amósano, de tal maneira que a expansión do azucre en Porto
Rico oscilou entre o traballo libre de inmigrantes canarios e a escravitude. O
intendente Alejandro Ramírez comezou en 1814 unha política de promoción
de man de obra libre, que culmina en 1815 coa concesión por parte de Fer-
nando VII da Real Cédula de Gracias, orientada á potenciación da poboación
branca e ó crecemento agrícola da illa, tendo esta política grande éxito18.

Xunto ós canarios chegaron tamén algúns comerciantes cataláns, como con-
secuencia dos privilexios outorgados á Compañía de Barcelona en 1756 para
comerciar con Porto Rico, Santo Domingo e Illa Margarita. Estes desempe-
ñaron un importante papel no desenvolvemento económico da illa. Ademais,
polo valor estratéxico da illa chegaron tamén militares para reforzar estas pra-
zas nunha época en que xa o Imperio amosaba síntomas de debilidade.

A partir da segunda metade do XIX Porto Rico coñece unha das etapas
de maior auxe migratorio, tal e como se observa nos traballos de Estela Cifre
de Loubriel19.

A contribución da emigración a Santo Domingo foi numericamente infe-
rior dado o escaso valor económico da illa. Desde sempre Santo Domingo
gardou unha significativa desproporción entre quilómetros cadrados e habi-
tantes. Despois de 1525, o descenso demográfico foi en aumento, acentuouse
ó longo do XVII e alcanzou a principios do XVIII a súa cota máis baixa20.
Coa entrada da dinastía borbónica iníciase unha recuperación, crecemento que
se manterá ata 1791-95 cando os sucesos na parte francesa, por un lado, e a
cesión da parte española a Francia por causa do tratado de Basilea, por outro,
provoquen un novo descenso21.

16. Sonesson, B.: “La emigración española a Puerto Rico”. En Sánchez Albornoz, N. (comp.):
Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930. Madrid, Alianza Editorial, 1988.
17. Díaz Soler, L. M.: Puerto Rico desde sus orígenes hasta el cese de la dominación espa-
ñola. Porto Rico, 1995.
18. Hernández González, M.: Canarias, la emigración. Tenerife, 1995.
19. Cifre de Loubriel, E.: La inmigración a Puerto Rico durante el siglo XIX. San Juan, 1964.
La formación del pueblo puertoriqueño. Contribución de los gallegos, asturianos y santan-
derinos. Porto Rico, 1989.
20. Gutiérrez Escudero. A.: Población y economía en Santo Domingo (1700-1746). Sevilla, 1985.
21. Ibídem.
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Igual que ocorre en Porto Rico, son os canarios os que nalgunha medida
axudan á recuperación demográfica e económica da illa, sendo esta emigra-
ción desexada pola súa laboriosidade e coñecementos agrícolas. Sen
embargo, esta inmigración canaria non supuxo para Santo Domingo o incre-
mento de poboadores que se esperaba pero si foi a base da creación dunha
serie de poboacións e a reedificación dalgunhas das abandonadas22.

Con respecto ós peninsulares que elixen Santo Domingo, a meirande parte
constitúena os criados, que, como diciamos con anterioridade, proviñan dos
estratos máis baixos, así como algúns militares e comerciantes ó amparo dos
privilexios da compañía de Barcelona.

Por último, os motivos ou argumentos que os emigrantes apuntan á hora
de decidi-lo seu traslado a América son variados. E así, partindo do feito de
que a política borbónica incrementou as restriccións que desde sempre exis-
tiron acerca do transvasamento de españois a América, ficando a emigración
neste século reducida a funcionarios, militares e comerciantes principalmente,
temos que a maioría dos motivos aducidos son exerce-lo seu cargo ou pro-
fesión, cun total de 997; o segundo lugar ocúpano as esposas, fillos e demais
parentes que acompañan ó pai de familia no éxodo migratorio, cun total de
895; a chamada familiar constituíu outro dos poderosos incentivos para via-
xar a América, e así declaran esta intención 498 emigrantes. O resto das via-
xes varían entre a idea de mellora-la fortuna, cobrar unha herdanza, cobrar
xuros, asuntos propios, etc.; ademais dos individuos que retornan ó continente
despois de pasar unha estadía en España por diversos motivos. Para mellor
comprensión achégase o seguinte cadro e a gráfica 11.

Gráfica XI
Motivos da viaxe da emigración española ás Antillas (1765-1824)

Mellorar fortuna 0,4% 15

Chamada 14,6% 498

Negocios 0,9% 32

Axudas familiares 1,1% 36

Exercer 29,3% 997

Vida marital 5,3% 181

Restitúe 10,9% 371

Asuntos propios 2,5% 86

Liquidar 5,7% 194

Reunirse 3,0% 103

Acompaña 26,3% 895

Fonte A.G.I. Elaboración propia

22. Sevilla Soler, R.: Santo Domingo. Tierra de frontera (1750-1800). Sevilla, 1980.
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CADRO 6
MOTIVOS DA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA ÁS ANTILLAS

MOTIVOS NÚM. EMIGRANTES

EXERCER 997

ACOMP. FAMILIA 895

CHAMADA FAMILIAR 498

REUNIR FAMILIA 103

LIQUIDAR ASUNTOS 194

RETORNAR 371

ASUNTOS PROPIOS 86

MELLORAR FORTUNA 15

COBRAR HERDANZA 34

NEGOCIOS 32

AXUDAR Á FAMILIA 36
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A CONTRIBUCIÓN MIGRATORIA ESPAÑOLA
ÁS ANTILLAS ENTRE 1765-1824

Rosario Márquez Macías

Resumo
Este traballo analiza o fluxo migratorio entre España e América a finais do século XVIII e comezos

do XIX. Nel estúdiase de forma exhaustiva e tomando como base as licencias de embarque do Archivo
General de Indias o transvasamento de españois atendendo ás súas variables demográficas de sexo, idade,
estado civil, profesión, lugar de nacemento, destino e motivos da viaxe, para chegar a conclusións como
que o fluxo migratorio ó Caribe e sobre todo a Cuba foi máis forte a partir de 1810, unha vez que come-
zaron as loitas de independencia no resto do continente.

Palabras clave: emigración, peninsulares, Antillas, século XVIII.

EL APORTE MIGRATORIO ESPAÑOL
A LAS ANTILLAS ENTRE 1765-1824

Rosario Márquez Macías

Resumen
El presente trabajo analiza el flujo migratorio entre España y América a finales del siglo XVIII y

comienzos del XIX. En él se estudia de forma exhaustiva y teniendo como base las licencias de embar-
que del Archivo General de Indias el trasvase de españoles atendiendo a sus variables demográficas de
sexo, edad, estado civil, profesión, lugar de nacimiento, destino y motivos del viaje, para llegar a con-
clusiones como que el flujo migratorio al Caribe y sobre todo a Cuba fue más fuerte a partir de 1810, una
vez que comenzaron las luchas de independencia en el resto del continente.

Palabras clave: emigración, peninsulares, Antillas, siglo XVIII.

L’APPORT MIGRATOIRE ESPAGNOL
AUX ANTILLES ENTRE 1765-1824

Rosario Márquez Macías

Résumé
Cette étude analyse le flux migratoire entre l’Espagne et l’Amérique vers la fin du XVIIIème Siècle

et le début du XIXème. On y recherche d’une façon exhaustive le transfert d’espagnols, ayant comme base
les permis d’embarquement des Archives Généraux des Indes et prenant en considération ses variables
démographiques de sexe, âge, état civil, profession, lieu de naissance, destin et raisons du voyage, pour
arriver à des conclusions comme que le flux migratoire au Caraïbe et sourtout à Cuba a été plus fort à
partir de 1810, une fois que les luttes d’indépendance ont commencé dans le reste du continent.

Mots clef: émigration, péninsulaires, Antilles, XVIIIème Siècle.
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THE SPANISH MIGRATORY CONTRIBUTION
TO THE ANTILLES BETWEEN 1765-1824

Rosario Márquez Macías

Abstract
This work analyses the migratory flow between Spain and America at the end of the 18th century

and start of the 19th century. Here, by using embarkation licences from the Indies General Archive as the

basis, exhaustive study is made of the movement of Spaniards with regard to the demographic variables

of sex, age, marital status, profession, place of birth, destination and reasons for travelling, in order to

draw conclusions such as the greater migratory flow to the Caribbean, and above all to Cuba from 1810

onwards, once the struggles for independence had begun in the rest of the continent.

Keywords: emigration, peninsular, Antilles, 18th century.
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VERBO DO 92º ANIVERSARIO DA UNIÓN
BARCALESA DE LA HABANA (1907-1999)

X. Amancio Liñares Giraut*

I. MODO INDICATIVO
Na bisbarra de Barcala -val do sudoeste coruñés, entre a Terra de Santiago

e o Atlántico- constátase unha dinámica migratoria ininterrompida dende o
ano 1860, se nos guiamos por cifras que parten xa dos primeiros censos de
poboación oficiais, elaborados nesa época. É verificable que a estructura rural
e atrasada da economía e a demografía comarcais foron a causa do éxodo des-
tas xentes, de modo máis ou menos intensivo, segundo o período ó que se
faga referencia. A este respecto, a segunda metade do século XIX sublíñase
como especialmente intenso, bastante máis acentuado ca no conxunto de Gali-
cia. Logo, ó longo das décadas da nosa centuria, as correntes migratorias a
América e Europa fixeron que o Val de Barcala se configure como un espa-
cio xeográfico e humano que ofrece altas cotas de man de obra ó exterior.

Na terra barcalesa (e nos espacios agrarios máis próximos: dubreses, maïáns
ou xalleiros), cumpríronse ben os ciclos ou xeiras migratorias que os especia-
listas enxergan para a totalidade do país galego na idade contemporánea1.

* Licenciado en Xeografía e Historia (especialidade Historia Contemporánea) e profesor de
Ensino Secundario e da Escola Universitaria de Traballo Social. Ten publicados numerosos
traballos de historia local de Negreira e a súa emigración. 
1. Entre as publicacións máis recentes que analizan o feito migratorio na Galicia contempo-
ránea poden verse manuais de VV.AA. (Historia de Galicia, Vigo, 1991; Nova Historia de
Galicia, A Coruña, 1996; Historia Xeral de Galicia, Vigo, 1997). Como aproximación pano-
rámica á emigración galega, ver C. SIXIREI: A emigración, Vigo, 1988; R. VILLARES: His-
toria da emigración galega a América, Santiago, 1996; X. M. NÚÑEZ SEIXAS, Emigran-
tes, caciques e indianos, Vigo, 1998; A. MAGARIÑOS: A emigración (modernización e
cambio social na Galicia contemporánea: 1900-1936), Santiago, 1999, así como varios títu-
los das coleccións “Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia” (Ed. do Castro)
e “A Nosa Diáspora. Da emigración á galeguidade” (Secretaría Xeral para as relacións coas
Comunidades Galegas-Xunta de Galicia) -nesta serie, un título moi recente é Galegos en Amé-
rica e “americanos” en Galicia, coordinado por P. CAGIAO VILA (1999)-. Obras singula-
res nesta temática son ademais: VV.AA.: Galicia & América. Cinco séculos de Historia (1992)
-Catálogo da Exposición do mesmo nome- e os dous volumes de G. ALLEGUE (coord.): Gale-
gos: as mans de América (1992). Do mesmo ano de edición e VV.AA. é tamén A emigración
galega, Consellería de Traballo e Servicios Sociais-Xunta de Galicia, 1992. Como elenco
bibliográfico de síntese, citamos: Guía Bibliográfica de emigración galega -de J.
HERNÁNDEZ BORGE e F. R. DURÁN VILLA, 1992, da Universidade de Santiago- e Reper-
torio da prensa galega da emigración (dir. de V. PEÑA SAAVEDRA, 1998, publicada polo
Consello da Cultura Galega). E como revistas especializadas, a xa desaparecida Revista da
Comisión Galega do Quinto Centenario (nacida no 1988) e esta na que agora escribimos, Estu-
dios Migratorios (n.º 1, decembro de 1995).
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En Barcala, a existencia dun movemento migratorio orientado cara a ultra-
mar, que afectou aproximadamente a 2.900 persoas entre 1900 e 1930, chega
a explica-la tendencia ó lene aumento da poboación rexistrado nesta etapa,
na que, non obstante “o crecemento natural superaba o 1%, con altas taxas
de natalidade -30‰- e mortalidade -20‰-”2.

A partir do ano 1930 as condicións demográficas varían substancialmente:
o estoupido do crack ou crise mundial do 1929 provoca o colapso da emi-
gración nos anos posteriores, e, xa cando parecía que se comezaban a resolve-
los problemas, a Guerra Civil española do 1936 contribuía a cerra-lo período
cun saldo migratorio equilibrado, o menos regresivo de todo o século.

Éntrase na década de 1940 cunha superpoboación importante nesta bis-
barra, mantida nun medio dominado polo atraso económico e co acento posto
na re-ruralización da posguerra. A emigración volverá ser un feito dramático
de inusitada actualidade cando as condicións permitan o seu completo desen-
volvemento. E, así, a máis fonda sangría da mocidade natural de Barcala, dos
concellos da Baña e Negreira, será a ocorrida dende 1950 a 1974. América
primeiro e Europa despois -a Europa que se reconstruía logo da desfeita da
Segunda Guerra Mundial-, beneficiáronse da nosa mellor man de obra.  A
década de 1950 contempla nesta comarca, como no conxunto de Galicia, un
novo pulo da emigración. Os puntos de chegada ós países americanos xa serán
tamén lugares de Venezuela, Brasil, Uruguai e a República Dominicana -alí
nun proceso alentado e organizado polo franquismo, de acordo con Trujillo-
amais dos xa tradicionais, en Cuba e Arxentina. Iniciábase unha nova xeira
emigratoria, a aventura europea, con características ben distintas á aventura
americana. E tamén as viaxes para traballar nas industrias de Madrid, Cata-
luña, Euscadi -”triángulo económico”- e Asturias.

A cambio, como efecto positivo, na vertente puramente economicista, a
zona recibiría unhas remesas de diñeiro, investidas maiormente no arranxo
das vivendas familiares, na modernización das explotacións agro-gandeiras,
na compra de inmobles na vila ou na cidade, na posta en marcha de peque-
nos negocios para o tempo do retorno ou nos estudios dos fillos.

O desarrollismo franquista español dos anos 1960 dise que se baseou sobre
todo nos cartos do investimento estranxeiro, no comercio exterior, turismo e
emigración. En Galicia en xeral, e nos concellos da Baña e Negreira en par-
ticular, só sabemos das remesas achegadas polos emigrantes -e non dos turis-
tas- na prosperidade das nosas parroquias e vilas.

“Galicia non se comprende sen América”, escribira Rafael M.ª de Labra3.
O Val de Barcala -como se di no vídeo (1996) co que a Asociación para a

2. “A nosa comarca é viveiro de emigrantes”, en ONG ALÉN MAR, Guión do vídeo Alén Mar,
un proxecto solidario, Barcala, 1996, p. 7.
3. R. VILLARES recolle a frase deste gran propagandista da emigración en “El indiano
gallego”, en Indianos-Monografías 2, de Los cuadernos del Norte, Oviedo, 1984, p. 34. Inda
que pasaron quince anos dende a súa publicación, este monográfico segue a ser material impor-
tante no estudio da emigración a América. 
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Solidariedade “Alén Mar” (ONG) quixo sensibilizar á poboación da comarca
nas campañas de axuda ós galego-cubanos agrupados na Unión Barcalesa de
La Habana- tampouco se comprende sen a realidade migratoria.

II. PRETÉRITO ANTERIOR
A Sociedade de Instrucción Unión Barcalesa de La Habana (en diante,

UB) -agora denominada Sociedade “Cultural y Benéfica”- é a máis forte ins-
titución educativa, mutual e recreativa dos emigrantes barcaleses no século
XX4. Foi creada na capital cubana o 3 de novembro de 1907 e aínda perdura
como caso singular na actualidade5.

Hai varios elementos que veñen a apuntalar esta idea primixenia: as súas
máis de nove décadas de existencia, o seu potencial económico, asociativo e
esforzos desenvolvidos, que permitiron levantar tres escolas nos concellos de
Negreira e A Baña -as de Covas, Aro e Seoane-; tamén a seriedade ou rigo-
rosidade que caracterizaron a súa vida interna -traducida na pervivencia dunha

4. Esta afirmación é así de rotunda, aínda que non esquecemos outras entidades da zona nos
países da emigración americana (Cuba e Arxentina). Só as citamos, porque a súa análise non
é o obxecto do presente traballo. Houbo sociedades de emigrantes de Bastavales, Liñaio, Brión,
A Baña, Val do Dubra, Santa Comba... Algúns nomes concretos: Sociedad de Instrucción La
Moderna de Barcala -exemplo de entidade parroquial, que levantou a escola de Liñaio, inau-
gurada no 1919-, Sociedad de Instrucción La Baña y su comarca -editou un Reglamento na
Habana no 1916; constrúen na Baña o Colegio Cuba-, Sociedad Agraria, Instructiva y Mutua
del Partido Judicial de Negreira en Buenos Aires -a única que coñecemos na Arxentina, fun-
dada no 1920, de ideario máis radical-, Sociedad Riberas del Tambre, La Primera de Barcala,
Hijos de Santa Comba de Negreira, Hijos de Santa Comba en Argentina, Calo y Viduído, Valle
de la Mahía, Santa María de Urdilde y sus Contornos -amplo estudio de C. GONZÁLEZ
PÉREZ en Estudios Migratorios, 2 (dec. 1996), Santiago, pp. 177-210-, Hijos del Ayuntamiento
de Buján -Val do Dubra-. Ningunha delas acadou a importancia da Barcalesa habaneira, nin
pola afiliación numerosa, nin pola dilatada proxección no tempo, nin polo conxunto de reali-
zacións feitas. Pero en todas elas traballaron con ilusión homes e mulleres, tronzando morri-
ñas e distancias, co pensamento posto na terra da nacencia.
5. A UB usou como domicilio social diversos lugares na cidade da Habana: Amistad, 156 (1907),
local do Orfeón Español “Ecos de Galicia” -altos do Centro Gallego, Paseo de Martí y Dra-
gones- (1908), Aguacate, 27 altos (1909), locais da terraza do edificio “Altos del Politeama”
(1915) -”con todo servicio, incluso teléfono y alumbrado eléctrico, por dos luises al mes. Loca-
les que sirven para celebrar bailes, banquetes y toda clase de actos sociales”, anuncian varios
números da publicación habaneira, promovida por Roberto Blanco Torres, La Tierra Gallega
(1915)-. Nos “Altos del Politeama” tiñan tamén domicilio naquel ano 1915, ademais da UB:
Orfeón Ecos de Galicia, Asociación protectora de la Real Academia Gallega, Ferrol y su
comarca, Vivero y su comarca, La Unión Mañonesa, Unión Orensana, Unión Lucense, Rosa-
lía Castro, Taboada, Chantada y Puertomarín (La Tierra Gallega, 2 -18/4/1915-, p. 7). Na actua-
lidade (1999) os membros da UB comparten os locais do moi ilustre palacio do Centro Galego
da Habana con outras sociedades comarcais de emigrantes galegos en Cuba. Unha vitrina garda
alí parte da súa memoria escrita, obxectos de valor documental e sentimental. 
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xeitosa documentación6- e a amplitude da súa área de acción, de carácter
comarcal (fronte ó só parroquial ou municipal), atendendo máis á realidade
do medio natural, o Val de Barcala7.

Velaquí unha panorámica de síntese sobre a longa vida da UB.
1. BASES ORGANIZATIVAS LEGAIS, NA HABANA E EN BAR-

CALA. Non puidemos localiza-los Estatutos iniciais de 1908, pero sérvenos
ben a ollada ó Reglamento General de 1938. Ábrese cunhas páxinas dedica-
das á sesión constitutiva da sociedade8. Son 83 artigos, que principian cun
primeiro no que se di que os fins da sociedade son “estrechar la unión entre
los emigrados de Barcala, avivando el espíritu de fraternidad por medio de
actos culturales y recreativos, socorro benéfico al asociado, amparo al des-
valido y estímulo a la enseñanza y a la cultura” (art.1). 

Non se aludía á construcción de escolas, porque xa foran inauguradas as
de Covas (1922), Aro (1926) e Seoane (1932)9.

Fálase no devandito Regulamento sobre os ingresos económicos (art. 5)
-procederán da recadación das cotas sociais, alugamentos, intereses de hipo-
tecas e ganancias líquidas das festas que a sociedade organice. Cota mensual

6. Puidemos manexar como fontes directas para a realización deste estudio os libros de actas
(Libro de Actas, 1907-1912 -asembleas e xuntas xerais-, Libros de Actas, 1914-1916 e 1925-
1934 -da Comisión que representa en Barcala á UB-), memorias e publicacións periódicas,
que, xunto coas referencias bibliográficas, citamos no remate deste artigo. E tamén como outras
fontes manuscritas inéditas, as relativas ás eleccións ás xuntas directivas da UB, documenta-
ción sobre o cemiterio de San Xoán de Barcala (1926) e mutualistas da Escola de Covas (1936),
correspondencia oficial da UB e privada (máis dun cento de cartas, entre 1908 e fins da década
dos anos 60), documentación sobre as escolas creadas (planos, orzamentos, pregos de condi-
cións, contratos, escrituras de propiedade), fotografías e “arquivos da palabra” ou memoria
oral de varios asociados á UB -Manuel Manteiga Villar, de Covas, Generoso Tuñas Freire, de
San Xoán de Barcala (xa falecidos)- e dos seus actuais rectores (Rolando Pérez Palmero, pre-
sidente; Concepción Suárez Morilla, secretaria). 
7. “Pour citer un exemple connu, l`association Unión Barcalesa de La Havane affirmait en 1911
qu’elle avait parmi ses adhérents 53,10% des émigrants originaires de l’arrondissement da Bar-
cala (La Corogne) résidant dans la capitale cubaine, sans compter ceux de la commune de A
Baña et de la paroisse de Liñaio, qui avaient également leurs propres sociétés de portée muni-
cipale et paroissiale à La Havane, raison pour laquelle ils étaient peu nombreux à adhérer à
une association de portée supra-communale”, en NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: “Les paroisses
d’outre-mer: Politique, leadership et associationnisme régional galicien à Buenos Aires et à
La Havane (1890-1930)”, en Exils et migrations iberiques au XXe siècle-Exils et migrations
iberiques vers L’Amerique Latine, n.º 5, Université Paris 7, 1998, pp. 161-162.
8. Ver ANEXO 1, que recolle integramente a transcrición da acta da primeira xunta da UB
(3/11/1907).
9. Só se expón a posibilidade de que, previo acordo da asemblea xeral, se poderían doar, baixo
determinadas condicións ó Estado ou ós concellos (art. 3). Despois dun tempo dilatado de
ambigüidade legal e situación confusa, efectivamente os tres colexios citados foron cedidos
pola UB ó concello de Negreira (Covas e Aro) e -contando coa aprobación do concello bañense-
á Asociación de Veciños A Barcalesa (Seoane-San Xoán de Barcala) no ano 1994.

Paxs. 177-208  3/6/04  09:28  Página 182



X. Amancio Liñares Giraut

ESTUDIOS MIGRATORIOS 183

de 25 centavos (mulleres) e 50 centavos (homes)-, as condicións dos socios
(art. 11), as responsabilidades dos directivos (arts. 18 e 19) -23 membros,
renovación cada dous anos, cargos honoríficos e gratuítos-, as comisións cre-
adas, as asembleas; dise que non se poden tratar asuntos de orde política par-
tidista. Albíscase o seu carácter democrático, asembleario e participativo (art.
28). Hai alusións específicas á organización de festas, accións de beneficen-
cia e mutualismo10 e ó Panteón Social11.

O articulado do Reglamento General de la Delegación de la Sociedad de
Instrucción UNIÓN BARCALESA DE LA HABANA en Barcala data de 192112

e dedícase a conta-las pautas de funcionamento da representación da socie-
dade en Galicia, pero tamén os riscos definitorios do profesorado, métodos
de ensino e alumnado das súas escolas. Faise unha declaración -lóxica- de
subordinación ós dictados da UB cubana. Describe, amais, os típicos labo-
res dos postos directivos -doce membros- que adoita recoller calquera texto
legal dunha entidade deste tipo. Nun longo artigo 5 deséñase a administra-
ción das escolas da UB, con plenitude de competencias e a obriga de redac-
tar e enviar a Cuba tódolos anos unha Memoria estatística, que recolla os
aspectos económicos e pedagóxicos.

2. DIRECTIVAS E PRESIDENTES. A Xunta Directiva da UB intégrana
23 membros, dos que 16 son vocais, e a presidencia vese apoiada por dúas
vicepresidencias. A renovación deste órgano de goberno producirase cada
dous anos, cambiando a metade dos seus membros anualmente. Tódolos car-
gos son honoríficos e gratuítos. Nas atribucións concretas de cada directivo
existe bastante detalle e rigor burocrático. Diversas comisións, como quedou
anotado, complementan o labor directivo (beneficencia e socorros, visita a
enfermos, de residencia -para elaborar censos de barcaleses en Cuba e orga-
nizar despedidas ou benvidas ós conterráneos-, do Panteón e de Glosa).

O primeiro mandatario da UB (30/11/1907) foi Romualdo Negreira
Gosende13. Temos contabilizados quince presidentes distintos ó longo destes

10. Nos artigos 39 e ss. establécense as comisións de “beneficencia y socorros, de visita a enfer-
mos, de residencia, del panteón y de glosa”. As festas quedan contempladas neste texto esta-
tutario.
11. Situado no Cuartel N.O., cadro 9 do impresionante cemiterio de Cristóbal Colón. Aínda
hoxe -e máis cando os afiliados á UB son xente de idade- o coidado do Panteón Social e a súa
xestión é actividade de importancia primordial no labor da entidade. Arestora, con esa pobo-
ación avellentada, póñense pexas á afiliación serodia á UB, motivada polo interese de conse-
guir un nicho no panteón social. O tema non é novo: xa no Regulamento de 1938 (art. 11) se
indicaba que para ser socio por vez primeira non podían superarse os 45 anos e non atoparse
enfermo no momento da afiliación. Para poder ser enterrado nel, haberá que ser asociado cunha
antigüidade superior a un ano e paga-los cartos das honras fúnebres (entre 14 e 38 pesos).
12. No 1938 falábase de “Sociedad Cultural y Benéfica”, pero neste texto do 21, a UB está
definida como “Sociedad de Instrucción”.
13. Nomeáronse Presidentes de Honor a Juan Neo Pensado, Víctor García Ferreiro, Jesús M.ª
Trillo e Catalina Pérez de Negreira.
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noventa e dous anos14. Nas sucesivas renovacións bianuais aparecían candi-
daturas oficiais e opositoras, sobre todo nos intres de decisións importantes
e pulo da sociedade.

Algúns dos presidentes da UB -honorarios ou ordinarios- resúltannos
coñecidos: Víctor García Ferreiro (Honorario. O médico e catedrático negrei-
rés do agrarismo “ligario” conservador -1911-, moi vinculado á creación da
UB; alma mater do xornal El Barcalés, 1911), Juan Riveiro Barreiro (de San
Xoán de Barcala. Irmán do amentado Manuel Riveiro, director de La Voz de
Barcala, -publicación agrarista, 1933-), Romualdo e Manuel Negreira
Gosende (dous dos indianos nicrarienses máis potentados. Manuel fixo varias
doazóns ó concello de Negreira e levantou un impresionante edificio na vila)
e Jesús M.ª Trillo (Honorario. Oriúndo da parroquia do Barro-A Baña)15. Nas
listaxes conservadas das persoas pertencentes ás directivas da UB, achamos
concomitancias sociolóxicas determinadas no retorno á terra natal (presen-
cia nos concellos, interconexión coas sociedades agrarias, na prensa local,
potencia económica, vivendas con arquitectura de aire caribeño, etc.). 

A presidencia da Delegación en Barcala da UB exerceuna inicialmente Víc-
tor García Ferreiro (1908) e en longos períodos Jesús Magariños Pastoriza (arre-
dor de 1925) e Manuel Riveiro Barreiro, posteriormente, ata a década 197016. 

14. Os que máis tempo permaneceron no cargo, ás veces en distintas xeiras, foron: Juan Riveiro
Barreiro, José Abelenda Riveiro, Clemente Tuñas Suárez e o actual, Rolando Pérez Palmero
(dende 1969). Podemos ler na sección “Vida gallega” de La Alborada, que ten como redac-
tor-xefe a “Fray Roblanto” -Roberto Blanco Torres- (A Habana, 11/2/1912, p. 8): “Unión Bar-
calesa. Si plácemes mil merecen tantas otras sociedades de instrucción que no descansan un
instante en su bella labor por la cultura gallega, no menos los merece la ‘Unión Barcalesa’,
cuyo presidente y secretario, Sres. Manuel Suárez y Manuel Castiñeira, respectivamente, ate-
soran buen caudal de energías y entusiasmos”. A relación que coñecemos dos presidentes da
UB, así como outros datos miúdos desta sociedade, aparecen en LIÑARES GIRAUT, X. Aman-
cio: O Val de Barcala, 1900-1936. Agrarismo, vida política, emigración e cultura, Santiago,
1986, pp. 235-259 e 274-282.
15. Nas notas necrolóxicas publicadas en varios xornais cubanos o 31/12/1917 (El Mundo, El
Triunfo, La Lucha...) afírmase que Trillo era “un conocido hombre de negocios” e “miembro
preeminente de la colonia española y personalidad que gozaba de excelente posición econó-
mica”. Fora presidente do Casino Español, vicepresidente do Centro Galego da Habana e da
Asociación de Beneficencia de Naturales de Galicia, membro do Consello da Caixa de Afo-
rros e Banco Galego, concelleiro no goberno da capital cubana... No municipio de Centro
Habana confirmáronnos uns datos máis (novembro, 1997): alí hai arestora unha praza chamada
Parque Trillo, creada por el no 1910, remodelada en varias ocasións, cunha estatua -obra do
escultor cubano F. Gelabert- dedicada a Quintín Banderas, colocada no 1938. Trillo vivía nunha
casona colonial, en Aramburu, onde hoxe funciona a escola Cisneros Betancourt. 
16. Jesús Magariños viviu entre 1888 e 1957. Ex-seminarista en Compostela, fixo estudios
eclesiásticos tamén en Roma. Alcalde de Negreira (5/11/1936 a 16/4/1941). Cfr. LIÑARES
GIRAUT, X. A.: Negreira na guerra do 36, Sada, 1993, pp. 87 e ss. Neste libro tamén apa-
rece o nome de M. Riveiro Barreiro á fronte de La Voz de Barcala nos anos da II República.
No seu despacho, no domicilio do lugar do Lameiro (San Xoán de Barcala), gardouse con
esmero boa parte do mazo documental referido á UB. 
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3. A MEMORIA DOS ANOS 1908 A 191117. Período inicial da UB (¿pre-
térito pluscuamperfecto?), descrito polo miúdo neste documento de 70 páxi-
nas, publicado na Habana. Amplo resumo da xestión dos catro primeiros anos
de existencia da entidade.

Queríase “fundar una escuela en el punto más céntrico de Barcala”, xa que
“la educación e instrucción que actualmente proporciona el Estado (...), des-
pués de ser escasa es por demás defectuosa (...)”.

“Nuestra obra” é unha presentación que xustifica a necesidade de que
exista a UB baseándose nas urxentes demandas de culturización da comarca
de nacencia. O Estado “dedica una cantidad relativamente exigua para satis-
facer las atenciones de la Instrucción Pública”18.

A directiva inicial de 190719 decidiría que a primeira escola ía levantarse
en Campos (Negreira). Pero o asunto xera discrepancias, recollidas nese Libro
de Actas da UB ó que máis adiante prestaremos atención. Como resultado
dunha votación, cámbiase o lugar polo do Portelo de Xián, en Covas20.

O primeiro enlace con Barcala sería a través dunha persoa ben coñecida:
o doutor Víctor García Ferreiro, líder agrarista, quen escribirá unha carta de
once folios nesta Memoria21, con propostas didácticas fisiocráticas, rexene-

17. SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN UNIÓN BARCALESA, Memoria correspondiente a los
años de 1908, 1909, 1910 y 1911, A Habana, Imprenta de Cerdeira, 1912.
18. Por iso un bo ensino, que tamén introduza adiantos na agricultura, é obxectivo que cóm-
pre alcanzar, “pues, propagando la enseñanza, que es la base fundamental de nuestras aspira-
ciones, seremos cultos y admirados por el orbe entero; y cuidando de la agricultura, ricos y
prósperos. Porque, indudablemente, la mano pródiga de la Naturaleza derramó sobre nuestra
tierra bienes infinitos”, conclúen.
19. Integrábana Romualdo Negreira, presidente; Severiano Capeáns, vicepresidente; Juan
Riveiro, secretario; Manuel Suárez, vicesecretario; Manuel Negreira, tesoureiro; e os vocais,
Ramón Negreira, Miguel Pastoriza, Manuel Vidal, José Leis, Secundino Capeáns, José Abe-
lenda, Manuel López, Manuel Gómez, Secundino Manteiga, Benito Guerra, Antonio Sann-
martín, Antonio Cuns, Manuel Castiñeiras, José Toscano, Antonio Antelo e Francisco Barreiro.
20. Gañou con 91 votos esta proposta do lugar de Xián (Campos tería só 50 e a Taberna Nova
ningún) -Xunta Xeral da UB, 14/11/1910-. Paradoxalmente, o primeiro terreo dos barcaleses en
Cuba (o de Campos, nas aforas da vila do Cotón) sería o único dos catro que non se empregaría
nunca. Vendeuse nos anos 30, cando xa funcionaban as escolas rurais de Aro, Covas e Seoane.
21. Extractámo-lo contido da longa misiva de V. García Ferreiro no noso libro O Val de Bar-
cala, 1900-1936. Agrarismo, vida política, emigración e cultura, Santiago, 1986, p. 244. Insis-
timos en que varios dos aspectos tratados no presente estudio aparecen con maior amplitude
de detalle nesa obra, malia que agora -1999- contamos con novos datos sobre a UB, que pro-
curamos incorporar a este escrito. Son de agradecer neste sentido a achega de información
que nos facilitou o historiador Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS e mailas contribucións do artigo de
J. M. POSE ANTELO e H. PERNAS OROZA: “O desenvolvemento da política local no marco
dun concello rural. A Baña, 1900-1936”, en VV.AA.: Poder local, elites e cambio social na
Galicia non urbana (1874-1936), Santiago USC / Parlamento de Galicia, 1997.
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racionistas e rexionalistas. García Ferreiro reflicte simpatías polas ideas das
“solidariedades” catalana e galega, en auxe neses anos 1907-1908. E tamén
pola “Acción Gallega” liderada polo abade Basilio Álvarez.

Nesta xeira a UB pasou de contar con 439 socios no 1908 a só 227 no
1911. A euforia inicial semella ir minguando nestes primeiros tempos, e moito
debeu ter que ve-la cuestión do lugar onde levanta-lo primeiro colexio dos
“americanos”. Será por iso que unha nova directiva no 1911, para rematar
coas baixas e descontentos, decide que se creen varios centros de ensino
simultaneamente na comarca barcalesa. Teríase en conta o maior peso da pro-
cedencia territorial dos asociados.

Os núcleos Negreira-Logrosa, Covas-San Xoán e San Cibrán de Barcala-
Ordoeste e Broño-Aro-Zas son os de afiliación máis masiva. Alí -agás na vila,
onde o Ministerio estatal coidaba algo máis do ensino primario público- levan-
táronse as escolas22.

Hai, así mesmo, na Memoria “Nuestra proclama”, carta-manifesto de
Manuel Suárez -presidente da UB no 1911-, dirixida ós barcaleses residen-
tes en América do Sur. Sublíñase nela:

CADRO 1
MOVEMENTO DE SOCIOS NA U.B. (1908-1911)

ANO ALTAS BAIXAS TOTAL

1908 439 87 352

1909 173 183 342

1910 139 184 297

1911 167 237 227

FONTE: Elaboración propia, seguindo os datos da Memoria... 1912.

22. Unhas notas máis verbo da afiliación: parroquias como Liñaio, Ons ou A Baña, contando
con asociacións de seu, tamén tiñan presencia na UB; por outra parte, os concellos maïáns veci-
ños de Ames e Brión estiveron presentes nesta comunidade emigrante na illa de Cuba, con socios
de Agrón e Trasmonte -Ames-, Brión, Ons e Viceso -Brión-. Tamén se detecta que moitos dos
homes da UB se acharían entre as “forzas vivas” da comarca ó retornaren a Galicia. Manuel
Negreira, José M.ª Barbazán, Antonio Sanmartín, Cipriano González, José Suárez, Constan-
tino Currais, Manuel Riveiro, José Villar, Ángel Leis, Jacinto Rodríguez, José Tomé, Ángel
Tuñas, José Pensado, Antonio García, Manuel Campos... serían aquí impulsores de sociedades
agrarias e sindicatos agrícolas, colaboradores da prensa local, concelleiros, etc.  Para unha aná-
lise máis precisa sobre os asociados e movemento de tesourería -pártese dunha suma inicial
de 500 pesos e cotas iniciais de 50 centavos/mes-, vid. LIÑARES GIRAUT, X. A.: O Val de
Barcala, 1900-1936..., op. cit., 1986, pp. 245-246. 
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Os proponemos, alentados por la esperanza de que vosotros nos prestéis vuestra
valiosa cooperación, extirpar el caciquismo y libertar a nuestro país de la ignominiosa
explotación de que viene siendo víctima (...). El día que Galicia resurja de su letargo,
culta y progresista, no soportará la opresión de sus caciques ni las bajas maquinaciones
del centralismo, que es en España el verdugo de todas nuestras iniciativas (...). Que coad-
yuvéis a la realización de nuestros laudables propósitos, es lo que os piden vuestros her-
manos residentes en La Habana23.

A través desta Memoria tamén podemos coñece-lo censo de barcaleses
residentes no territorio cubano arredor de 1910: 673 emigrantes (deles, 468
non afiliados e 205 afiliados á UB). Segundo outras fontes, o número de bar-
caleses na Habana no 1910 supera os mil24.

CADRO 2
ESTATÍSTICA DOS BARCALESES RESIDENTES EN CUBA (1911)

PARROQUIA SOCIOS NON SOCIOS
N.º TOTAL

DE PROCEDENCIA U.B. U.B.

Negreira 50 37 13

Logrosa 33 9 24

Monte 54 6 48

San Cibrán de Barcala 29 9 20

San Xoán de Barcala 57 44 13

Covas 42 22 20

Ordoeste 39 13 26

A Baña 141 10 131

Broño 51 11 40

Aro 34 19 15

Zas 19 12 7

Gonte 31 8 23

Liñaio 86 2 84

Campelo 7 3 4

FONTE: Memoria... 1912, p. 55. Con menor presencia estaban as parroquias de Corneira,
Landeira, Ons, Portor, Fiopáns, Trasmonte, Agrón, Brión, Xallas e A Riba, sumando entre
estas 20 afiliados máis á U.B.

23. Memoria..., p. 50 e ss.
24. Libro de Actas da UB (1907-1912). Sesión do 12/10/1911: “según una estadística que se
sacó en mil novecientos nueve hay en La Habana más de mil barcaleses de las parroquias que
comprenden este proyecto (...)”. Refírense ás escolas e desexaban contar alomenos con 700
asociados para poder recadar pesos suficientes que permitisen a súa construcción e funciona-
mento posterior.
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4. O LIBRO DE ACTAS DE ASEMBLEAS E XUNTAS XERAIS (1907-
1912). Da lectura deste caderno manuscrito (3/11/1907 a 15/1/1912) abro-
llan outros datos, que amosan unha idea máis precisa destes anos iniciais da
UB. Resumimos algúns dos seus contidos:

- 19/12/1907: Fálase de colocar na futura escola un cadro co nome dos
socios fundadores25. Será, emporiso, unha decisión aprazada sine die.

- Sempre se terá moi presente, xa dende o 6/2/1908, a relación co doutor
e agrarista do bando conservador, Víctor García Ferreiro. Noutro lugar alu-
dimos á súa personalidade, ó seu cargo de delegado da UB en Barcala, e á
longa carta dirixida á UB. Agora hai unha rúa co seu nome en Negreira.

- 21/2/1908: Apoio a unha proposta chegada de Galicia para a creación
dun ferrocarril coa liña Bergantiños-Barcala-Santiago, interesante iniciativa
nunca materializada.

- Non se pronuncian nun principio sobre a misiva enviada á UB polo
Directorio de Teis na que se pedía a redención forzosa dos foros (8/4 e
13/5/1908). O 14/3/1909 apóiase esta reivindicación26.

- Admítese como asociado a Adelardo Novo, director do xornal El Dia-
rio Español.

- Jacinto Rodríguez Recarey está na UB. Será alcalde da Baña anos máis
tarde, durante a dictadura de Primo de Rivera. Agora tamén ten rúa dedicada
nesa localidade.

- Deséxase que “el periódico que se va a imprimir en Negreira sea órgano
oficial de la sociedad” (24/1/1909). Refírese, sen dúbida, a El Barcalés, nado
en 1911 e dirixido por García Ferreiro.

- Sen detallar máis, o 12/10/1910 dise que se acorda contestar a unha
comunicación da “Liga Barcalesa” (de creación moi recente: 13/6/1910)27.

- “Si en verdad nosotros sentimos por nuestra tierra y creemos sincera-
mente que allí hace falta la instrucción que pensamos divulgar para librarnos
del caciquismo que hoy, aprobechandose (sic) de nuestra ignorancia nos
oprime y explota, tenemos que contribuir con todas nuestras fuerzas a la rea-
lización de esta obra buscando el mejor camino para ello” (12/10/1911).

- Na sesión do 15/1/1912 o socio Antonio Casais solicita que se consti-
túan delegacións da UB en Bos Aires, Montevideo e Río de Xaneiro, dando

25. Verbo deste interese polos recoñecementos entre a colectividade emigrante, vid. X. M.
NÚÑEZ SEIXAS: Emigrantes, caciques..., op. cit., 1998, pp. 358-359.
26. Cfr. “Directorio de Teis”, en M. CABO VILLAVERDE: O agrarismo, Vigo, 1998, pp. 71
e ss.
27. Fronte ós conservadores ligarios, capitaneados por Víctor García, á marxe do poder local
nas cámaras municipais negreiresa e bañense, articúlase xa de inmediato -só tres meses des-
pois- a oficialista e liberal monterista “Federación Solidaria-Proteccionista de Negreira y Baña”
(setembro, 1910, do bando das familias Caamaño e Amigo). No 1911 contarán xa con cadan-
seu voceiro escrito: El Barcalés e La Federación, respectivamente.
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a entender que se conseguirá máis doadamente materializa-lo proxecto edu-
cativo na terra natal coa implicación e contribución pecuniaria doutros núcleos
de emigrantes barcaleses. Isto quedou só nunha declaración de intencións,
coma aquel chamamento a América do Sur que fixera o presidente da UB -
Manuel Suárez-, citado liñas atrás.

5. NOTAS SOCIOLÓXICAS. Completamos datos xa inseridos en pará-
grafos anteriores. Entre 1904 e 1919 estaban en Cuba dezasete persoas repre-
sentando a outras tantas parroquias da zona. Un deles era Antonio Sanmar-
tín, de Broño, o terceiro maior contribuínte polo concepto de “rústica”,
dándolle voz á súa parroquia na Habana. Na “Liga Barcalesa” de 1910, baixo
a presidencia de V. García Ferreiro, achábanse na directiva persoas que trou-
xeran cartos de Cuba (Antonio Trillo, Francisco Leis -cos anos tería unha
banca local en Negreira. Sogro de Magariños Pastoriza- e Jesús Turnes Lens
-despois no concello primorriverista da Baña-). Os ligarios reivindicaban en
El Barcalés o apoio da UB e adoitaban chamar socios a case tódolos india-
nos que retornaban da illa caribeña.

Entre 1919 e 1936 presiden as sociedades agrarias e sindicatos agrícolas
barcaleses -de variado abano ideolóxico: rexionalistas, conservadores, cató-
licos, liberais, da “Unión Patriótica”, republicanos, galeguistas- labregos auto-
didactas ben asesorados e habaneiros retornados. Estes aprenderan na Habana
o espírito asociativo e as arelas de modernización agraria e cultural da súa
terra. Son aqueles que se apelidan Cebey, Campos Ponte, Riveiro Barreiro,
Francisco Cuns, Antonio Luaña... No retorno optaran pola aldea, a diferen-
cia doutros ex-emigrantes rurais metidos a negociantes con taberna abaste-
cida na parroquia ou casa na localidade cabeceira da comarca: José Villar,
Celestino Capeáns, Juan Liñares, Cipriano González, Francisco Leis, Andrés
Puñal, Isolino López... Mesmo houbo varios mestres -asiduos colaboradores
de La Voz de Barcala nos anos da República- que adquiriran a súa formación
na emigración cubana: Cesáreo e José García Antelo, Manuel Parada, “Xelo
de Nela”.

A emigración estivo presente na actividade cotiá dos agrarios como algo
natural. A comarca formábana os veciños que quedaran e mailos ausentes. E
ademais comprendíase con bastante naturalidade o feito migratorio, sobre
todo nuns anos en que chegaban cartos dabondo de alén-mar. É innegable o
alento e militancia dos indianos no agrarismo barcalés, ben dende os países
de América onde traballaban, ben no tempo da volta.

Hai, en fin, un proceso de osmose ou simbiose entre a UB e o movemento
agrarista barcalés, nas súas diversas xeiras.

6. COVAS (1922), ARO (1926) E SEOANE (1932): AS TRES ESCOLAS
DA UB. Pór en funcionamento estes colexios foi o principal punto de aten-
ción, de acordos, disensións e desvelos. Traballo custou, e así se reflicte nas
devanditas actas das xuntanzas.
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Foron precisos máis de vinte anos para que este colectivo de emigrantes
contara con tres escolas de seu. E por pouco tempo serían de réxime privado,
xa que, en consonancia co acontecido no resto de Galicia, pasarían axiña a
ser reconvertidas en escolas estatais, gracias a contratos de arrendo cos con-
cellos28. Os centros levantados por La Baña y su comarca (“Colegio Cuba”)
e La Moderna de Barcala (Liñaio) seguirían o mesmo camiño29.

O edificio da escola de Covas, en Xián, foi o de mellor construcción e
dotación. Tamén onde se puido experimentar con maior fondura e tempo todo
o plan pedagóxico (horarios, materias, réxime disciplinario...) que recollía
aquel Reglamento General da Delegación da UB en Barcala, datado no 1921.
A ela, coma ós demais centros acudían gratuitamente alumnos de “todas las
clases pobres y menos acomodadas del Valle de Barcala y sus contornos,
teniendo preferencia los familiares de socios de la Unión Barcalesa” (art. 11).

Nas escolas de Covas e Seoane exerceron maxisterio dous profesionais
que deixaron un ronsel de bo facer didáctico no ensino primario da contorna,
naqueles anos vinte: Manuel Bergueiro López e Juan Garrido Eirín, respec-
tivamente30. Tamén foron mestres en Covas: Carlos Amigo Collía -director,
dunha das familias de notables da Baña e Negreira- e Mercedes Magariños
Pastoriza -irmá do presidente da Delegación da U.B., a cargo da sección de
nenas, aberta no 1926-.

7. OUTRAS CONTRIBUCIÓNS: Amais das escolas, queremos deixar
constancia doutras actividades e contribucións materiais dos habaneiros -e

28. Hai varios traballos de Antón COSTA RICO sobre o tema das “escolas de indianos” e
Sociedades de Instrucción -anos 80-, e artigos recentes de VV.AA. publicados nesta mesma
revista Estudios Migratorios. Abóndanos aquí con cita-la obra de Vicente PEÑA SAAVEDRA:
Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La impronta educativa de la emi-
gración transoceánica en Galicia, 2 vols., Santiago, 1991. Sobre a escola de Covas, lembra
Avelino POUSA ANTELO, mestre agrarista e galeguista: “foi extraordinaria, en comparanza
coas escolas públicas. Tanto o edificio, con dúas aulas, como o campo escolar (...); funcionou
durante uns anos con mestres pagados pola propia sociedade fundadora. Eu, cando pasaba cara
a Negreira (...) quedaba apampado vendo aqueles nenos, uniformados cuns mandilóns de dril
e os dous mestres. A min semellábame unha verdadeira Universidade”, en LIÑARES GIRAUT,
X. A.: Conversas con Avelino Pousa Antelo, Sada, 1991, p. 27.
29. En O Val de Barcala, 1900-1936..., op. cit., 1986, pp. 250 e ss. describimos con detalle a
xestación e funcionamento destas escolas, incluíndo material gráfico.
30. M. Bergueiro (Tabeirós-A Estrada, 1898) foi mestre, escritor e membro correspondente
da Real Academia Gallega dende 1958. Ensinou en Covas a partir de 1922. Cfr. Gran Enci-
clopedia Gallega, 3, p. 198 e A. POUSA ANTELO: “Lembranza dun mestre ilustre: Manuel
Bergueiro”, en O Norte, n.º 109, 5/12/1998, p. 20. Garrido Eirín, colaborador de La Voz de
Barcala nos anos trinta, era un recoñecido animador cultural, amais de especialista en horti-
cultura e fructicultura.
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tamén porteños neste caso- barcaleses. Non só o ensino foi exclusivo obxecto
de atención e financiamento por parte dos nosos emigrantes.

Os xornais da bisbarra recolleron as informacións e colaboracións de opi-
nión dos emigrados. Os que escribían nas columnas desta prensa, engadían-
lle ó apoio económico tradicional chegado de América para estes medios, un
segundo elemento concientizador: as reflexións sobre a realidade máis cotiá
e centradas no significado da diáspora galega. Salientamos, sobre todo, os
escritos en A Fouce, El Agrario Barcalés e La Voz de Barcala (anos 20 e 30).
Mais non faltan tampouco anteriormente no conservador El Barcalés (1911)
e no liberal-monterista La Federación de Negreira y Baña (tamén 1911)31. 

Como xa temos expresado, “a aparición do mundo migratorio nesta prensa,
case sempre se plasmaba en traballos de alento ás sociedades, comentarios
socio-políticos ou técnicos, cargando a tinta nas innovacións pedagóxicas e
agrarias. Desde a redacción non se fai ver unha liña editorial que afonde nos
porqués ou consecuencias do feito migratorio”32.

Construíronse vivendas familiares con aire caribeño (...). E en case tódolos arquivos
parroquiais da zona existen referencias de obras materializadas ou nas que participaron
con intensidade os nosos emigrantes (...). Velaquí algúns agasallos: cruceiros (...), arran-
xos nas igrexas (...), fontes e máis escolas en Bastavales, Urdilde, Os Ánxeles, Brión.
Mesmo o reloxo da Casa do Concello e os antigos bancos da Alameda dos Arcos na vila
de Negreira.

As nosas colectividades en América funcionaron como verdadeiras “parroquias de
acolá” (...)33. 

8.- O PERÍODO 1936-1990. Dende finais da década de 1930 a UB expe-
rimenta unha transformación moi lóxica: de Sociedade de Instrucción a Cul-
tural e Benéfica. Así se reflicte no Reglamento de 1938. Necesitaba a partir

31. Vid. páxinas específicas que dedicamos ás actividades do agrarismo barcalés en relación
coa emigración e a cultura -pp. 119-120-, á prensa comarcal -pp. 123 a 145- e ós xornais en
relación coa emigración -pp. 277 a 282-, en O Val de Barcala, 1900-1936..., op. cit., 1986.
Tamén nos ocupamos disto na sección “Da nova Clío”, no quincenario editado en Negreira,
O Norte (diversos artigos entre os anos 1995-1998). Para centrase máis no tema, ver X. M.
NÚÑEZ SEIXAS, Emigrantes, caciques..., op. cit., 1998, pp. 182 e ss., onde lemos: “Existe
unha correspondencia certa entre esta prensa anticaciquil de ámbito local vinculada en maior
ou menor medida ó agrarismo, ou ben ás camadas medias vilegas en pugna polo poder local,
e mais o asociacionismo galego en América”.
32. X. A. LIÑARES GIRAUT: O Val de Barcala..., op.cit., 1986, p. 277.
33. Guión de Alén Mar, un proxecto solidario, op. cit., 1996, pp. 11-13. A expresión “parro-
quias de acolá” (J. A. DURÁN) supera, por suposto, o labor estrictamente da UB. Sobre todo
de Cuba, Arxentina e Brasil chegaron doazóns pecuniarias a moitas pequenas obras puntuais
das parroquias da zona nese amplo primeiro tercio do século XX (podemos dicir, das parro-
quias de Galicia, en xeral).
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de aí cumprir un novo labor, acorde coas circunstancias do momento, sem-
pre na atención ós barcaleses inmigrantes na Habana. Pola prensa cubana da
época (Diario de la Marina, Informaciones...) sabemos que se celebraban fes-
tas nas décadas dos 40 e 50, nos salóns do Palacio do Centro Galego, nor-
malmente cadrando con datas conmemorativas ou de asembleas e renovación
dos seus órganos rectores. Por suposto, exercía funcións de mutualismo e sem-
pre se coidou -e utilizou- o Panteón Social do cemiterio de Colón.

Dende 1959, co triunfo da revolución castrista, a situación de Cuba cam-
biou diametralmente. Buscouse -búscase- un novo modelo de sociedade. E a
corrente migratoria galega dende a década anterior tiña outros países ameri-
canos como meta. Europa tamén empezaba a recibir xentes desta terra. Na
Habana non só cesara a chegada de barcaleses, senón que moitos deles vol-
vían ó seu país. Preocupaba o relevo xeracional á fronte da UB. Algúns fica-
ban aló. Deles seguiu dependendo esa arela de seguir indo polos locais do Cen-
tro Galego e o rito de renova-las directivas, rachando saudades e soidades.

Había un arrecendo a nostalxia. Nos cargos directivos abundaban os xubi-
lados. Producíase unha feble comunicación coa terra matricial e a atención
ás escolas movíase en terreos ermos, sendo difusa a súa situación legal.
Ambiente de algo periclitado. E cunha novidade no 1967, ó incorporaren
mulleres por vez primeira á xunta directiva. Nese ano había seis rectores con
máis de 70 anos e a media de idade desa directiva andaba nos 60.

Dende Galicia, tamén o apoderado Manuel Riveiro transmitía a súa decep-
ción polo acordo de entrega-los edificios escolares ó Ministerio de Educa-
ción español, cando el desexaba -e di que se fai eco dun amplo sentir- que
pasaran a un “Patronato Parroquial, constituído por agricultores, industriales
y obreros”34.

O derradeiro escrito conservado (A Habana, 31/10/1969) é desolador.
Infórmase de que o devandito Ministerio non puido facerse cargo das esco-
las “por ser de primera enseñanza”, que logo houbo negociacións co bispado
e cos concellos, e que na súa tarefa de mediador, o consulado manifestara a
imposibilidade de que as escolas fosen para as parroquias, ó careceren estas
de personalidade xurídica.

O presidente Rolando Pérez recoñecía que “nosotros en todo esto esta-
mos vencidos por los años”35. 

III. PRESENTE HABITUAL E CONTINUO
Nos últimos anos parece darse un rexurdir na vida asociativa da UB, des-

pois do ermo vivido nas décadas 1970 e 1980. Conta na actualidade con máis

34. Carta de M. Riveiro ó presidente da UB (4/5/1968).
35. Carta ós delegados da UB en Barcala (31/10/1969). Unha descrición máis ampla do perí-
odo 1936-1969 en O Val de Barcala, 1900-1936..., op. cit., 1986, pp. 257-259.
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de 350 afiliados, aínda que algúns deles xa non teñen nin sequera raíces en
Barcala. A difícil situación económica actual en Cuba fai que a xente se aso-
cie ás entidades locais ou comarcais de emigrantes, polos pequenos benefi-
cios materiais que isto poida comportar (relacións coa Xunta de Galicia ou
con colectivos de axuda humanitaria). 

Emporiso, ten a UB unha directiva dinámica e con entusiasmo (xente
maior, coa colaboración dalgunha mocidade), que respecta as canles habituais
da vida asociativa. Recentemente -1998- foille recoñecido -xunto a outras
entidades- o seu status oficial de Galeguidade polo goberno de Galicia. 

É ben certo que este agromar ten que ver coa situación delicada que está
a pasa-lo pobo cubano, sometido dende hai case 40 anos a un absurdo e abu-
sivo bloqueo por parte dos Estados Unidos de América. A situación de nece-
sidades materiais, agravada polo esfarelamento dos países do chamado blo-
que socialista do leste de Europa, provocou dende 1992 unha restra de
campañas de axuda ós emigrantes en Cuba, enviadas neste caso polos con-
cellos da comarca, a Xunta de Galicia e a Asociación para a Solidariedade
Alén Mar, creada en Barcala o 3/11/1995. Agora, os afiliados á UB poden
recibir estas doazóns, estreitar máis os lazos de unión coa bisbarra natal e
beneficiarse dalgunhas actividades de mutualismo ou do tema do Panteón
Social (non esquezámo que boa parte deste colectivo na Habana ten bastante
idade). “Agora necesítannos” é toda unha liña de acción, que continúa. Varios
dos impulsores de Alén Mar son fillos, netos ou manteñen algún grao de fami-
liaridade con aqueles habaneros barcaleses das primeiras décadas do XX.

Case un século máis tarde é ben distinta a situación da UB á dos anos da
súa creación. Ás portas do ano 2000 xa non se xustifican aquelas razóns que
lle deran vida á entidade (amplo colectivo de emigrantes na Habana, mutua-
lismo, necesidade de escolas de primeiro ensino nas parroquias de proce-
dencia, esencialmente).

Algúns exemplares do libro O Val de Barcala, 1900-1936 chegaran a direc-
tivos da UB a finais dos anos 80. Neles, os barcaleses-habaneiros vían retra-
tada parte da súa historia, que podería ter sido máis detallada se daquela eu
coñecese a documentación arquivada naqueles vellos armarios da Habana. 

“En 1992 o Concello de Negreira establece contactos coa UB e como
froito desta relación e da difícil situación de abastecemento da sociedade
cubana en xeral nace a primeira campaña de axuda, na que colaboraron, ade-
mais da veciñanza, diversas entidades de Negreira: culturais, deportivas, edu-
cativas, veciñais, etc. Froito disto foi o envío de máis de trece toneladas de
axuda humanitaria”36. Unha comisión municipal desprazouse á Illa para facer
entrega da doazón enviada. Posteriormente -outono, 1994-, o veterano pre-

36. Entrevista con Xosé Manuel López Tuñas (26/7/1996), alcalde socialista de Negreira (1983-
1995) e actual presidente de Alén Mar.
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sidente da UB -descendente de emigrantes asturianos- e a secretaria -filla dun
directivo de Liñaio e de nai andaluza-, por invitación do concello nicrariense,
viñeron a Galicia e fixeron entrega das escolas da UB ós concellos de Negreira
e A Baña. Varias homenaxes en Barcala recoñeceron o labor deste matrimo-
nio no sostemento e pulo da UB.

Houbo máis campañas de apoio material. No 1994, dende a Mancomu-
nidade do Tambre (A Baña, Brión e Negreira): 70 toneladas de alimentos,
roupa e calzado, material escolar e medicamentos. Convén subliñar, dentro
deste proceso de colaboración, a Cooperativa Feiraco cos seus numerosos
envíos de leite -uns 50.000 litros- e a concesión da medalla de ouro da enti-
dade cooperativa á UB. Máis recentemente a ONG Alén Mar (nas campañas
“agora necesítannos”, a última ata agora, materializada en xuño de 1999) e
os tres concellos mancomunados, pularon e enviaron novas remesas, partici-
pando así mesmo nos actos festivos conmemorativos do 90º Aniversario da
creación da UB (novembro-decembro, 1997). E quen isto escribe tivo a honra
e o privilexio de lles falar na Habana ás xentes da UB en dúas ocasións, recre-
ándolles episodios da súa andaina histórica, no Centro Galego: en febreiro
de 1994 -sala Lecuona- e o 3 de novembro de 1997 -sala Luís Buñuel- (atei-
gada de barcaleses-cubanos, xusto 90 anos despois da data da creación da
Barcalesa habaneira, nun serán emotivo).

O Val de Barcala -pensamos- non se comprende sen estas (e outras) rea-
lidades migratorias. Subscribimos unha das conclusións do artigo de J. M.
Pose e H. Pernas sobre A Baña, facéndoa extensiva ó conxunto barcalés: “Os
emigrantes aparecen como os verdadeiros impulsores do desenvolvemento
material e cultural do concello. A súa presencia entre os membros das cor-
poracións correspondentes á etapa da Dictadura e da República é manifesta”37.

Nestes momentos de tantas dificultades é cando se debe amosa-la solida-
riedade para quen tanto nos axudou e a quen tanto lle debemos (Cubarcala,
Barcalacuba). Temos moito que lles recoñecer e agradecer. Hoxe as palabras
e actitudes precisas son: lembranza e solidariedade.

IV. FUTURO CONDICIONAL E INDEFINIDO
“¡Magnífica obra!”, concluía exclamando un artigo -sen sinatura- titulado

“La UNIÓN BARCALESA”38. Subscribímolo: ¡magnífica obra a Unión Bar-
calesa de La Habana!

Parafraseando a coñecida canción: “¡Ten un son a nosa Cuba...!”.
A ese futuro condicional, condicionado e indefinido, non lle ha falta-lo

son galego e cubano.
Polo momento, ese porvir que soñamos futuro perfecto amosa as súas

páxinas -case- en branco (como as rosas poéticas de José Martí).

37. “O desenvolvemento da política local...”, op. cit., 1997, p. 392.
38. En Follas Novas, n.º 572, A Habana, 17/5/1908, p. 3.
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ANEXO 1: TRANSCRICIÓN LITERAL DA ACTA DA XUNTANZA
FUNDACIONAL DA “UNIÓN BARCALESA DE LA HABANA”
(3/11/1907).

En la Ciudad de La Habana y a los tres días del mes de noviembre del
año mil novecientos siete reuniéronse en sesión que más tarde resultó pre-
paratoria algunos hijos de la parroquia (SIC) ó Valle de Barcala, Galicia,
España, para deliberar acerca de los beneficios que podían proporcionar a
los naturales de allí la fundación de una sociedad, con el objeto de fundar
una escuela en el punto más céntrico de Barcala, escuela en la que se pro-
porcionará educación e instrucción a la niñez y juventud de ambos sexos.

La educación e instrucción que actualmente se le proporciona por el
Estado, en aquellos lugares, después de ser escasa es por demás defectuosa
y teniendo este mal en cuenta, los reunidos declaran considerar un deber dic-
tado por la conciencia dedicar sus esfuerzos y cooperar a la aminoración de
este mal que obstruye el engrandecimiento de aquellas parroquias y lugares
y al par el de sus hijos.

Este mal manifiéstase a la vista de nosotros, por que somos parte inte-
grante de la emigración que de aquellos pueblos sale a las américas y ya en
éstas, libres desgraciadamente de la protección y el amparo de la casa
paterna y muchas veces de familiares, comienza nuestra vida azarosa, pues,
careciendo de dotes de instrucción e ilustración y careciendo a la vez de un
oficio, profesión ó arte, por la edad unas veces y otras por falta de los cono-
cimientos de la escuela, para nuestra subsistencia y nuestra vida tenemos por
fuerza que adaptarnos a aquellos trabajos que por ser más fáciles de cono-
cer y aprender son los que menos se consideran y más mal se retribuyen,
debido a la gran cantidad que afluye a dichas ocupaciones por la misma
causa que nosotros lo hacemos.

Con este empeño, evitaremos ó aminoraremos el mal que dejamos trazado
a grandes rasgos y haremos por engrandecer el bien en el corazón de todos
aquellos que con esta obra tratamos de beneficiar, para que engrandezcan
aquellas parroquias fértiles, engrandecidas por la cultura moral e intelec-
tual de sus hijos.

Pueblos emancipados de la tutela de la ignorancia son los que progresi-
vamente unidos al carro de la ilustración pueden decir con Pelletaú, “el
mundo marcha”.

Nosotros los hijos de Barcala, que hemos transformado en colectividad
un pensamiento, vamos a dar un paso más, tan necesario como urgente, para
el que se necesita abnegación, la que nosotros, los hoy reunidos contamos,
y conducir hacia el fin la sagrada misión que la conciencia nos impone, a la
cual no podemos sustraernos. Conseguiremos lo que es de perentoria nece-
sidad: guiar la juventud hacia el bien para que ella sola después de impreg-
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nados sus sentimientos de este bien obre con amor, defienda, con razón el
derecho y la justicia.

¡Cuántos cerebros por falta de ensanchamiento y modelación, siendo
capaces por su mentalidad, se ahogan en el abismo de las tinieblas!.

Esto es lo que a todo trance deseamos desaparecer; sabemos que la ense-
ñanza y educación es la base de todo progreso y toda moral en los pueblos
y sabemos que los pueblos más ilustrados son los más grandes, los más feli-
ces: los que más pronto se acercan al futuro, preñado de dichas y lleno de
placeres.

Quizá, para los faltos de experiencia, en la lucha por la vida sea pesi-
mismo lo que les embargue, ante el corto número que hoy nos congregamos,
pero, como la sabia experiencia nos dice que el mal nunca triunfa aunque
logra prosperar en algunos ambientes, he aquí el cimiento de nuestra obra,
obra magna y altruísta a que únicamente están llamados los abnegados, para
dar cima con su perseverancia, a todas las ideas justas, nobles y de amor:
que a manera de crisol fundirá el bien, el amor, la justicia, en suma, el hom-
bre consciente y libre de la irradiante sociedad del porvenir; que desecha el
mal.

Después de una deliberación sobre la idea que había dado margen a aque-
lla reunión, se cambian impresiones, se acuerda elegir una Comisión nomi-
nadora, para que ésta a su vez elija una comisión organizadora y redacción
del proyecto de Reglamento, recayendo la presidencia en los Sres. Miguel
Pastoriza, Francisco Ferreiro y Manuel Suárez, ésta propone y son acepta-
dos para formar la segunda los señores Romualdo Negreira, Severiano Cape-
áns, Manuel Baña, Secundino Manteiga, José Leis, Manuel Castiñeiras y
Miguel Pastoriza.

Y no habiendo más de que tratar hasta que la comisión nombrada pre-
sente los proyectos de organización y Reglamento, se dió por terminada la
reunión en medio de un gran entusiasmo por parte de todos los congrega-
dos.

Habana, 3 de noviembre de 1.907. EL PRESIDENTE (Fdo./ R. Negreira),
EL SECRETARIO (Fdo./ Juan Riveiro).
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ANEXO 2: APÉNDICE GRÁFICO

A primeira páxina do Libro de Actas da U.B. (1907)
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O selo da UNIÓN BARCALESA e maila Memoria da sociedade (1908-1911)
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Directivos da UNIÓN BARCALESA nunha xuntanza celebrada no Centro Galego da Habana
(Cuba). Anos iniciais da sociedade.
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Escola de Cobas

Escola de Seoane

As escolas barcalesas de Covas e Seoane nunhas imaxes do ano 1983.
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Festas e actos sociais constituían unha ilusión grande na vida dos nosos emi-
grantes en América

Páxina de O Val de Barcala, 1900-1936
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Xunta Directiva da U.B. no bienio 1927-1929
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Recibo de cobro da cota de afiliación á U.B. (1962).
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Actos convocados pola U.B. para a celebración do seu 90º aniversario (Nov.-Dec., 1997)
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Anaco da portada do vídeo “Alén Mar”, un proxecto solidario, 1996
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O Panteón Social da U.B., no cemiterio de Colón (A Habana). Fotografía do ano 1996.
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Logotipo usado actualmente na correspondencia da U.B.
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GALEGOS NA SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS DA HABANA

Yolanda Vidal Felipe*

Dania Vázquez Matos**

Galegos na Sociedad Económica de Amigos del País da Habana é parte
dun proxecto de investigación que estamos realizando nos fondos históricos,
tanto nos Arquivos da Sociedad Económica da Habana, como se lle chamou
a partir de 1898, como no Arquivo Histórico do Centro Gallego da Habana
e no da Prensa Galega de Cuba. O traballo que presentamos a seguir pretende
salienta-las personalidades galegas que tiveron un papel sobranceiro nas dúas
institucións do noso país.

Para falar dos galegos na Sociedad Económica de Amigos del País da
Habana, entón chamada Sociedad Patriótica de La Havana, debemos remi-
tirnos ós anos da súa fundación (1793); xa que entre os homes iluminados que
iniciaron con éxito aquel 9 de xaneiro o apostolado económico da cultura, a
educación e o avivamento económico do noso país, baixo a meritoria direc-
ción de don Luís de las Casas y Aragorri como socio honorario e protector e
do ilustrísimo Luís Peñalver y de Cárdenas como director da Sociedade.

Atopamos ademais o “amigo” Antonio Robredo, tal como se lles chamaba
entón ós socios desa benemérita institución cubana. Este ilustre galego é a
quen a historia recolleu como o primeiro bibliotecario do primeiro centro cul-
tural que fundara a Sociedad Patriótica de La Havana; aínda que, segundo
consta na acta do 11 de xuño do ano da creación da citada institución, foi
José Arango y Castillo quen ocupou por breve tempo ese digno cargo, ó que
tivo que renunciar por ter que viaxar a España, onde exercería funcións na
Administración da metrópole, sendo substituído por Robredo. 

Sen embargo, é xusto recoñece-lo mérito deste decidido propagandista das
grandes ideas que se desenvolverían no seo da Sociedade, ó home que xene-
rosamente ofrecera a sala da súa casa para establece-la Biblioteca, que ini-
cialmente non era pública, como moitos aseguran, senón que ofrecía os seus

* Especialista principal do Fondo galego e do Arquivo Histórico da Sociedad Económica de
Amigos del País da Habana (Instituto de Literatura e Lingüística da Habana). Colabora na rea-
lización do Catálogo de publicacións galegas en Cuba e na Bibliografía do exilio republicano
español en Cuba.
** Especialista do Fondo galego e do Arquivo Histórico da Sociedad Económica de Amigos
del País da Habana (Instituto de Literatura e Lingüística da Habana). Colabora na realización
do Catálogo de publicacións galegas en Cuba e na Bibliografía do exilio republicano español
en Cuba. 
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servicios soamente ós membros da Sociedade e non será ata a Xunta reali-
zada o 16 de xuño de 1794 cando o seu presidente de honor don Luís de Las
Casas, manifeste que “conviniendo al progreso de la instrucción pública la
Sociedad facilitara la lectura de sus libros a toda clase de persona”. Este
acordo comezou aplicarse a partir do 12 de xullo de 1794.

Antonio Robredo puxo en mans da nacente institución a súa biblioteca
cuns catrocentos volumes, entre os que abundaban os títulos teolóxicos e
aqueles que permitían a previa censura política e eclesiástica.

A partir de entón estableceuse a primeira Biblioteca Pública de Cuba. Co
paso dos anos circulou por varias casas, situouse en 1856 en Dragones 62,
onde, por desexo manifesto do presidente da Sociedade e en homenaxe ó
insigne galego, o Salón de Sesións foi chamado Sala Robredo en honor ó ilus-
tre patricio que tanto amou esta terra e a Sociedad Patriótica.

Antonio Robredo foi secretario da Sociedade nos anos 1795-1796. Del
dixo Luís Peñalver que “era un socio de extraordinario conocimiento y acre-
ditado interés por los adelantos de la ciudad”. Debemos recoñecer neste home
ó xornalista e escritor, fundador do xornal La Aurora (1800) e autor do Pri-
mer Almanaque Cubano (1802), ó eficaz colaborador das publicacións cre-
adas pola Sociedade, así como ó investigador incansable que conxuntamente
con outros ilustres “amigos” estiveron presentes en todas aquelas indagacións
que reclamaban a atención desa institución, como consta nas actas e memo-
rias desde o seu 1º Informe de la Biblioteca (1794) e o seu plan para fran-
queárlle-la entrada ás persoas que quixesen visita-la Biblioteca. Realizou
investigacións con respecto á lonxitude e latitude, as fases da lúa, as eclip-
ses, así como os informes dos traballos que producen as primeiras clases de
ciencias e artes. Outros sobre o estado da poboación da Habana e os seus
barrios encargado polo gobernador e o superintendente xeral correspondente
ó ano 1817. 

Robredo realizou, en unión de Luís Peñalver, Pablo Baloix, José F. O’Fa-
rrill, Nicolás Calvo, Rafael Montalvo, Rafael González e Juan F. de Aliden
y Arriola (1794), un informe acerca dos medios de fomenta-la parte oriental
da Illa de Cuba e outros acerca dunha nova Tahora, informe que elaborara
xunto con Rafael O’Farrill (1794).

Así mesmo aparece este insigne home entre as personalidades da aristo-
cracia e intelectualidade da illa que atenderon e ofreceron múltiples atencións
e proveitosa información ó Barón de Humboldt, que visitou a illa en 1800,
visita da que este ano celebrámo-lo bicentenario.

Robredo, finalmente, foi tamén un daqueles homes namorados da nosa
campiña engalanada con diversas árbores, entre os cales destaca a garrida
palma, polo ambiente diáfano e puro desta terra. “La máis fermosa que ojos
humanos vieron”, como dixera Colón.

SALVADOR JOSÉ ZAPATA (1781-1854). Naceu en Santa María de Guí-
samo (Betanzos, A Coruña), chegou a Cuba sendo un neno. A vista da
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Habana, coroada de rocha ó leste do porto, foi para o viaxeiro una fermosa
e pintoresca postal, que admirarían os seus ollos cheos de nostalxia e inte-
rrogantes dun mundo novo e descoñecido para el.

Co toque de diana espertaba a cidade e abríanse as portas da muralla para
inicia-la trasfega de carretas coas súas distintas cargas para os peiraos.

Nas grandes mansións espertaban os señores e os escravos, e todo parece
sinalar que foi nunha delas onde o noso protagonista debeu chegar co fardo ó
ombro. Por indagacións que realizamos no seu testamento, témo-la certeza que
esa casa foi a da Marquesa dona María de las Nieves e a súa filla Juana, dado
o especial recordo e gratitude expresado no artigo sexto do seu testamento.

O seu primeiro emprego na nosa cidade foi o de dependente de farmacia,
e isto marcaría naquel mozo emigrante a súa vida e a súa vocación futura,
meta que alcanzou con éxito. Con esforzo e tesón obtén en 1813 o título de
Doutor en Farmacia, destacando a partir de entón como catedrático da Uni-
versidade da Habana, e polos grandes beneficios materiais e intelectuais pres-
tados á clase farmacéutica de Cuba. Dende a súa farmacia, situada no barrio
de Dragones, puido constatar con canta angustia e dor vivían os homes e
mulleres marxinados pola fortuna, brancos e negros.  Por iso, ó redacta-lo
seu testamento o 2 de decembro de 1846 non esquece aqueles que durante a
súa vida o serviron, dándolle a liberación, despois dun ano da súa morte, ós
seus escravos, e polo artigo sétimo do seu legado pon en mans da Real Socie-
dad Económica, da que era Socio e membro da súa Sección de Educación
Primaria, unha gran parte da súa fortuna para que recibiran educación nenos
e nenas pobres, en especial aqueles do seu barrio e parroquia.

Por ese nobre e desinteresado xesto a Real Sociedad Económica, por
acordo do 13 de maio de 1879, declárao socio permanente, e o Concello da
Habana, asociándose ó desexo da Sociedade de perpetua-la súa memoria,
acordou que levara o seu nome a rúa que franquea o acceso ó cemiterio Cris-
tóbal Colón, así mesmo levantouse na necrópole de Colón un monumento,
sinxelo na forma, pero grandioso no significado, á memoria do modesto filán-
tropo, ante o cal tanto o Centro Gallego da Habana como a SEAP e as súas
escolas irían en respectuosa homenaxe, e ó que, segundo consta nas memo-
rias de 1883 da mencionada institución, a xuventude bendicía porque gracias
á súa doazón recibía diariamente a ensinanza que o seu legado mantiña.

A Habana acolleu con beneplácito a aquel galego, que chegara cheo de
amor, ó home que traballou e estudiou con perseveranza e decisión para rea-
liza-los seus soños. A Habana garda os seus restos para sempre, baixo o noso
ceo azul. 

JOSÉ MARÍA CADAVAL Y CORREA naceu o 28 de outubro de 1784
na súa casa grande de San Cristóbal de Goián, preto de Tui. Descende por
súa nai dos Duques de Cadaval, de Portugal, e é neto, por parte de súa nai,
dos marqueses de Mos, grandes de España de primeira clase. En 1800 ini-
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ciouse na vida militar como cadete, en 1802 xa era subtenente e cinco anos
máis tarde entrou en Portugal como axudante do xeneral Taranco.

Chegou á Habana o 3 de marzo de 1821 (maio segundo Calcagno) como
coronel de infantería e axudante do xeneral Nicolás Mahi, quen se fixo cargo
ese mesmo ano da Capitanía Xeneral. Neses tempos a prensa empezaba a
reflecti-la oposición entre a minoría peninsular e a maioría crioula, e os rou-
bos a man armada tiñan alarmada á veciñanza. Mahi apoiouse na clase crioula
rica e Cadaval foi o seu instrumento para refrea-los comentarios da prensa,
aplaca-las rivalidades entre os líderes políticos e limpa-las milicias nacionais
de elementos corruptos. En xullo de 1822 faleceu o seu amigo Mahi e a Capi-
tanía Xeral pasou a mans de Sebastián Kindelán. 

As rivalidades entre crioulos e peninsulares agudizáronse aínda máis,
houbo desacatos, desafíos e libelos, escoitouse por primeira vez o berro de
“¡Viva a Independencia!” e a colonia interveu con man dura temendo perde-
lo seu poderío. Segundo as crónicas da época, a mesurada e cauta interven-
ción de Cadaval, quen foi visto cabalgar dun cuartel a outro para entrar en
razoamentos coas tropas e dado o prestixio de que gozaba entre eles, os dis-
turbios disipáronse sen derramamento de sangue e o 7 de decembro de 1822
A Habana quedou novamente en calma. 

A mediados de 1823 asume a Capitanía Xeneral Dionisio Vives, que adop-
tou unha postura de aparente tolerancia ante as diferentes tendencias e aso-
ciacións secretas da época, mentres infiltraba a individuos da súa confianza
no seu interior. Deste xeito, fixo aborta-la conspiración dos “Soles y Rayos
de Bolívar” e os seus promotores foron detidos e xulgados. Neste proceso
participou Cadaval, polo que promocionou a brigadier de infantería.

A súa activa vida militar non foi obstáculo para o desenvolvemento da súa
vida persoal. En 1823 casou coa cubana dona Luisa Chacón y Calvo, neta
dos condes de Casa Baiona, introducindo así o seu apelido na nosa terra no
seo dunha familia moi ilustre.

A Real Orde de 28 de maio de 1825 outorgou ó Capitán Xeral da Illa pre-
rrogativas pertinentes a gobernadores de prazas asediadas, co que se lles supri-
miron os dereitos civís e cidadáns ós habitantes de Cuba. En xuño dese
mesmo ano foi nomeado Cadaval presidente da Comisión Militar permanente
para intervir en delictos de deslealdade, roubos e asasinatos, cumpríndose
dese modo a promesa que lle fixera o monarca ó despedirse en Madrid de
que “quedaba satisfecho de su leal conducta y que oportunamente sería pre-
miado”. A dita “famosa” Comisión erixiuse fundamentalmente como orga-
nismo de represión política seguindo os propósitos do restablecido monarca
absoluto de extermina-lo liberalismo nas súas raíces e recupera-lo dominio
das súas colonias de ultramar.

Cadaval foi a man recta e dura para levar a cabo eses obxectivos na Illa e
a súa ascendente carreira militar así o confirma: en febreiro de 1830 foi maris-
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cal de campo, en outubro de 1834 chegou a ser II cabo e subinspector das
tropas da Illa, e aínda que se fala sempre do seu afable trato, tacto e cautela,
non podemos esquecer que como militar cabal e fiel ó seu rei tomou deci-
sións que tiveron que afectar ós cubanos que dun modo ou outro loitaban pola
independencia da nosa patria.

Ó ser relevado inesperadamente o xeneral Tacón polo II cabo Joaquín de
Ezpeleta (en abril de 1838) Cadaval foi destituído do seu cargo. Desde entón
retirouse á súa casa na vila de Guanabacoa, onde decidiu vivir coa súa xa
ampla familia. Resúltanos dubidoso aceptar que un home de tal vitalidade ata
ese momento e con só 53 anos acepte o retiro con pasividade. Non achamos
na nosa investigación nada verbo disto, pero si é notoria a súa decisión de
permanecer en Cuba, terra onde permaneceu ata a súa morte.

Ás nove da mañá do 31 de maio de 1854 faleceu o xeneral Cadaval. Ganara
a Gran Cruz da Orde Militar de San Hermenexildo, a de San Fernando, a da
Toma de Vilafranca do Bierzo e o Escudo da Fidelidade, era xentilhome da
Cámara do Rei. Acerca da súa actividade dentro da Sociedad Económica só
puidemos constatar que foi Individuo de Honor e que nas Memorias da
mesma do ano 1854 apareceu publicado o seu eloxio fúnebre. Supoñemos
que sendo un home de activa vida puido ligarse no seu retiro á Delegación
Territorial de Guanabacoa. Os seus restos descansan no cemiterio de Colón.

RAMÓN DIONISIO JOSÉ DE LA SAGRA Y PERIZ naceu o 8 de abril
de 1798 na Coruña, onde transcorreu a súa infancia e mocidade. Espírito
inquieto, matriculouse en Matemáticas na Universidade de Santiago (1816-
1817) e ó ano seguinte pasou a Medicina. Durante os seus anos de estudiante
tivo problemas coa Inquisición polas súa ideas liberais, leu a Rosseau e pro-
pagou a filosofía de Kant. En 1820 fundou en Madrid o xornal El Conser-
vador e foi Deputado a Cortes Españolas pola súa provincia natal.

Por eses anos Fernando VII concibiu o proxecto de reorganización da
antiga Factoría de Tabacos da Habana, co fin de conserva-lo monopolio do
tabaco na península. A Factoría protexería o cultivo, ós vegueros, estimula-
ría os adiantos e comprendía as melloras na elaboración do rapé que se rea-
lizaba defectuosamente na Illa, outorgándolle prioridades ó uso do tabaco rapé
francés, non pola súa calidade senón polo máis adecuado método de fabri-
cación deste

Para iso o Rei nomeou a D. Agustín Rodríguez y Fernández, co cal La
Sagra mantiña relacións de amizade e remoto parentesco. Confiando nos seus
coñecementos científicos a pesar da súa corta idade, este fíxoo partícipe de
tal proxecto. Partiron cara a Francia para estudiar en Bordeus e Tolosa os pro-
cedementos de fabricación do rapé e do picado de cigarros. De Bordeus saí-
ron rumbo á Habana cos encargos de máquinas e utensilios necesarios para
introduci-la reforma. Aquí chegaron a principios de 1821. Logo de varios

Paxs. 209-230  3/6/04  09:29  Página 213



Galegos na sociedad…

214 ESTUDIOS MIGRATORIOS

meses de arduo traballo nas proximidades de Matanzas e na aba do Castelo
do Príncipe, o Ministro de Facenda, D. José Canga, que apoiara o proxecto,
mandou suprimir tódolos traballos comezados. Foi este o motivo da súa pri-
meira estadía no noso país, especialmente en Matanzas. 

Por Real Orde do 16 de novembro de 1822 foi nomeado para desempeñar
na Habana unha cátedra de Historia Natural, algo do que temos constancia na
publicación das súas Observaciones físicas hechas en el Océano Atlántico
durante su viaje de Coruña a La Habana, que atopamos na Memoria da Socie-
dad Económica de outubro de 1823. Na Xunta xeral do 20 de decembro dese
mesmo ano, presidida polo gobernador e capitán xeneral D. Dionisio Vives,
consta que foi admitido como Socio Numerario da citada sociedade. Só dous
anos máis tarde a Sociedad Económica encomendoulle a dirección do Xar-
dín Botánico da Habana. Confeccionou o Regulamento Provisional para este
en abril, que foi publicado na Memoria de outubro de 1824. Neses días, con-
cretamente o 10 de outubro, pronunciou alí o Discurso de Apertura da céle-
bre Cátedra de Botánica Agrícola. Dentro dela realizou estudios acerca da pro-
piedade fosfórica do feldespato, observacións meteorolóxicas, a distribución
científica que debe te-lo Xardín, entre outras. Como director do Xardín publi-
cou anualmente un Informe das tarefas realizadas nel.

Non é nosa intención afondar no incidente entre La Ossa e La Sagra. A
iso refírese o propio autor obxecto do noso estudio cando expresa: “Si a mi
llegada a La Habana -en agosto de 1823– se encontrase de Director del Jar-
dín el Sr. de La Ossa, que he sabido estimar como merecía, jamás hubiera yo
aceptado el puesto que él ocupase”. O naturalista cubano Felipe Poey
emprende con el, por este motivo, unha forte disputa que se prolongaría moi-
tísimos anos, cando o Diario de la Marina publicou nas súas páxinas cartas
cruzadas de ámbolos científicos.

O certo é que a Real Orde enviouno á Illa para crear unha Cátedra de His-
toria Natural e a Sociedad Económica encomendoulle logo o ensino da Botá-
nica vinculada á agricultura; inaugurou a Cátedra no Xardín e comezou a diri-
xilo seguramente ante o abandono do Sr. La Ossa, con toda razón molesto.

Nos seus Anales de Ciencias, Agricultura, Comercio y Artes publicou La
Sagra a finais de 1828 unha intencionada crítica literaria das poesías de José
María Heredia, representante da rebeldía cubana. Sendo el un funcionario
español foi tomado pola xuventude cubana como contrario e interveu entón
o polemista por excelencia e erudito cubano Xosé A. Saco. Sobre esta cues-
tión di M. Moreno Fraginals no prólogo a unha das edicións da súa obra: “Esta
infortunada polémica dejó un amargo recuerdo de La Sagra: se había enfren-
tardo a los más altos símbolos de la cubanía, Heredia y Saco. Desde enton-
ces se le ha de juzgar como anticubano”. Nada máis afastado do seu verda-
deiro espírito e xulguémo-la súa propia reflexión cando anos máis tarde, lonxe
xa do fervor da discusión, fai referencia a ela na súa Historia Física: “tuve
la desgracia de sostener con él una polémica literaria... En los artículos de
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mi adversario me herían más que todo, las alusiones contrarias a mi afecto
al país y a su juventud, lo cual engendró entonces prevenciones hostiles que
acibararon mi existencia” e, máis adiante, facendo alusión ós beneméritos
cubanos que lle prestaron apoio (Conde de Fernandina, O´Farrill, J. Santos
Suárez) afirma “... cuando un hombre, después de una larga carrera, llena de
vicisitudes e infortunios puede mostrarse rodeado del aprecio de tales ami-
gos, la calumnia y la perversidad deben avergonzarse de haberle maltratado”.

La Sagra non tivo unha postura hostil nin distante coa realidade cubana,
integrouse nela e uniuse ó esforzo de impulsa-lo seu desenvolvemento eco-
nómico, realizando estudios de moi diverso tipo, pero non debemos esque-
cer que foi o Goberno español quen o enviou ó noso país por primeira vez e
que en diante regresou polas súas ansias de investigación e estudio. Por iso
comenta que “... sólo por medio de una excursión a aquel bello país, podría
yo comprender debidamente, el estado en que se hallaba y la importancia de
los adelantos obtenidos en el largo período de veinte y cuatro años después
de mi ausencia transcurridos”.

Así, arriba novamente ás praias cubanas en agosto de 1859. É esta a súa
última estadía no noso país, o seu infatigable espírito acompaña a un corpo
de 61 anos, manifesta o seu amor ó noso chan, a súa segunda patria cando
comenta: “En mis paseos por las campiñas cubanas, cuando recorría las ricas
y esplendorosas comarcas de Trinidad y Sancti Spiritu, al contemplar aque-
lla naturaleza brotando vida y abundancia, y recordando al cielo invernal de
Europa, he caído de rodillas alabando y bendiciendo la providencia divina”.

Neste curto período de a penas un ano foi acollido na casa de Rafael Tori-
ces. Realizou un percorrido a través de case toda a Illa, visitou a súa dese-
xada Matanzas, Cienfuegos, Trinidad -onde propuxo colocar un busto e unha
inscrición en lembranza do científico alemán Alexandre de Humboldt que non
tivo boa acollida-, Villa Clara, Sagua La Grande e Colón, na orde en que o
mencionamos con algúns regresos á Habana.

Estableceu amizade con importantes personalidades como Tomás Gener,
Alejandro Ramírez, Ildefonso Estrada y Zenea, entre outros. Coñeceu a céle-
bre poetisa cubana dona Gertrudis Gómez de Avellaneda, da que fai un fer-
moso e interesante eloxio digno dunha reflexión máis detallada. Chegou a
gaba-lo “... porvenir intelectual de un país cuyo bello sexo ofrece ya una nota-
ble pléyade de talentos distinguidos”. Tamén lle impresionou o enxeño da srta.
Felicia Auber -a quen as nosas colegas e sempre para min mestras Marlen e
Ana María dedican un digno estudio da súa obra-, filla do seu amigo Ale-
jandro Auber, antigo compañeiro de excursións botánicas, ó que lle encar-
gou as tarefas do Xardín cando partiu en 1835.

Nas súas viaxes fixo infinidade de apuntamentos e estudios incesantes
acerca do movemento intelectual, a fecundidade dos matrimonios, datos esta-
tísticos e económicos, sorprendeulle e agradoulle a musicalidade da décima
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crioula, sentiu a desaparición da especie botánica Castilloa elástica (máis
coñecida como “árbol del ule”), da que multiplicou e repartiu exemplares no
Xardín Botánico, feito que comprobou mediante unha desesperada busca que
realizou nas Memorias da Sociedad dos anos da súa ausencia.

Todo isto serviu para a publicación da súa obra Historia Física... Rela-
ción del último viaje del autor, obra de madurez da que tomamos tódalas
reflexións citadas. Resumindo a súa viaxe expresou “No sabré decir dónde
se habían verificado mayores cambios, si en el alma y los principios del via-
jero, o si en el estado material y moral del país recorrido”.

En xuño de 1860 abandonou con dor A Habana de volta a Europa. Once
anos máis tarde, o 25 de maio de 1871 morreu en Neuchâtel, deixou escrita
unha valiosísima e extensa obra, na que os estudios sobre Cuba ocupan o lugar
máis importante e na que deixou plasmados os entrañables lazos que o uni-
ron a esta terra.

JOSE RUIBAL Y NIETO. Foi coñecido polo seus conterráneos como o
pai dos galegos de Cuba. Naceu na Coruña en 1830 -algúns sinalan que en
1834- e chegou a Cuba nos primeiros meses de 1849.

A súa primeira estadía foi en Jaruco, onde realizou traballos na tenda de
don Andrés Carreras y Pero; cando este faleceu, o seu herdeiro “tuvo a bien
mandarlo a paseo o cargarme la galleta” como graficamente dicían entón,
segundo expresión do propio Ruibal no seu artigo titulado “Para terminar”
publicado en La Tierra Gallega de 1895.

Foi Ruibal Nieto un galego que destacou en Cuba polo seu empeño e tena-
cidade, empeño que o situará axiña tanto na dirección das máis altas institu-
cións galegas como foron o Centro Gallego da Habana e a Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Galicia, como na vida intelectual, económica e
política de “La siempre fiel Isla de Cuba”, como era chamada entón polas
autoridades españolas.

Segundo un artigo publicado na revista Galicia de 1903 realizou estudios
en Cuba de contabilidade de libros, dedicouse a partir de entón ó comercio
e á administración, na que pon de relevo o seu talento e simpatía. Sobresae,
ademais, polos seus artigos na prensa galega de Cuba, onde combate os pro-
blemas da colonia galega, loita tenaz á cal dedicou non só a súa etapa como
presidente senón toda a súa vida, con tacto, elegancia e moderación.

A súa figura estivo presente na dirección do Centro Gallego, primeiro
como presidente efectivo durante catro anos (1882-1885) e 1890. Durante este
último mandato aprobou entregar unha pensión mensual a Manuel Murguía
e a subvención para levar a cabo a publicación da súa Historia de Galicia. A
revista Galicia (1903) expón que foron cinco os mandatos. Polo seu traballo
foi elixido Socio de Mérito por acordo do 12 de febreiro de 1882. Despois
como presidente honorario (acordo da Xunta Xeral do 15 de febreiro de 1885).
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Segundo a prensa da época, exerceu o seu mandato con celo e entusiasmo,
polo que se decidiu a colocación nos salóns da institución dun gran retrato ó
óleo que perpetuara a súa memoria (1885). A revista El Eco de Galicia, da
que foi director durante 10 meses en 1888, expón que: “Ruibal fue uno de los
gallegos al cual más deberá Galicia en América”; xunto a Rivero Peón, Adolfo
Lenzano e outros formaron comisións para debater problemas fundamentais
da institución maior dos galegos en Cuba.

Ó mesmo tempo realizou un labor entusiasta e efectivo dentro do orfeón
“El Eco de Galicia”, do que é nomeado Primeiro Presidente Honorario pola
dirección, obsequiándoo cun distintivo de ouro macizo da Asociación, artis-
ticamente cicelado. 

O noso persoeiro pertenceu ademais á Beneficencia de Naturales de Gali-
cia, da que foi elixido subdirector (1897) xunto a Adolfo Lenzano y Mojardin.

Como todo español relevante foi membro do Casino Español da Habana
e da Real Sociedad Económica de Amigos del País da Habana, onde aparece
nas súas memorias co número de rexistro xeral 2292 no bienio 1882-1883,
así mesmo aparece presente nesa institución na Xunta Extraordinaria do 10
de xullo de 1882, e na Sección Solemne expositiva das tarefas da Sociedad.
Realiza innumerables tarefas, entre as que citarémo-la investigación realizada
acerca do Proxecto de lei sobre créditos agrícolas -informe emitido pola
Comisión, que integraron ademais os tamén socios José A. Cueto e Alfredo
Zayas (1896)-, así como o Proxecto presentado por D. Antonio Andrade para
establecer un monte de piedade e caixa de aforros, onde José Ruibal e M. R.
Angulo expoñen os estudios realizados por eles para que os analice a insti-
tución, aprobados nunha xunta o 15 de outubro de 1895. Entre as distincións
honoríficas outorgadas a Ruibal pola Sociedad Económica de Amigos del País
da Habana sinalarémo-la de Socio de Mérito, por acordo tomado en Xunta
Xeral o 9 de febreiro de 1890, e ser membro da Xunta de Goberno como
adxunto desde 1892 a 1897.

A súa vida profesional foi fecunda, sobresaíndo como administrador e con-
table da acreditada casa de José Baró, Conde de la Diana, como apoderado
xeral dos citados señores en tódolos seus negocios e vapores ata 1872, data
en que pasou a dirixi-los negocios de Leandro Soler. O 4 de xullo de 1885
foi nomeado administrador da empresa de Almacenes de Depósito de la
Habana, renunciando daquela ó cargo de administrador dos Ferrocarrís de
Sabatina. En xuño de 1885 o Goberno Civil da provincia da Habana noméao
para formar parte nunha comisión na Real Casa de Beneficencia y Materni-
dad. O 12 de xullo de 1885 ofrecéronlle a dirección da compañía de Alma-
cenes de Depósito de La Habana, cargo que aceptou. En 1886, sendo vocal
da Xunta Xeral de Comercio da Habana, expón un informe referente á cir-
culación monetaria desta Illa. Ruibal foi tamén proposto para o cargo de admi-
nistrador dos ferrocarrís de Cárdenas a Jaruco, cargo que non aceptou por
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estar á fronte doutros postos de importancia. Así mesmo o goberno de Madrid
ofreceulle a alcaldía da Habana, honor que tampouco aceptou.

Durante nove anos foi xefe da Sección de Impostos do Banco Español,
merecendo polo seu traballo o título de Xefe da Administración Civil e tra-
tamento de Ilustrísimo.

Como tódolos españois comprometidos coas súas ideas na dirección colo-
nial pertenceu á institución de voluntarios co grao de comandante fiscal do
20 Batallón de Lixeiros, corpo militar de triste lembranza para os cubanos.
Ocupou, ademais, a presidencia do Comité do Centro para o fomento da
Mariña de Guerra Española, cargo que consta en actas do Centro de 1897.

Da súa vida privada só podemos comunicar que casou en 1880 coa coru-
ñesa dona Dolores Miramonte y Moreira, con quen tivo catro fillos cubanos,
dúas mulleres e dous varóns.

Despois de expostos todos estes apuntamentos fagamos unha breve aná-
lise daqueles anos, anos terribles para Cuba e para España, na cal non pode-
mos obvia-la fatídica reconcentración de triste recordo.

Situemos a Roibal neste escenario histórico, sinxelo e sensible ante os pro-
blemas humanos como destaca a prensa da súa época, home íntegro que viviu
para o Centro e para resalta-la galeguidade, ve toda a súa obra nunha aguda
crise, crise económica e moral, que afectou a tódalas institucións coloniais.
Funcionario como era do Banco Español puido valorar mellor que ninguén
o que representaba economicamente para España o chamado polos historia-
dores desastre do 98, polo que, abatido polos anos e polos acontecementos
políticos e militares que xa se albiscaban, e tal vez pensando o peor para os
fillos de España, puxo fin á súa vida o 26 de novembro de 1897. A prensa
galega da época fíxose eco da súa morte e das honras fúnebres que se lle
outorgaron. A Sociedad Económica estivo representada polo vicepresidente
da mesma Marqués de Esteban, xa que Rafael Montoro, daquela presi-
dente,estivo ausente no funeral por estar enfermo, de Ruibal dixo Montoro
en Xunta do 20 de xaneiro de 1898:

Fue uno de los amigos del país más distinguido por sus servicios, por su notable
desinterés y por el vivo anhelo de progreso en que supo inspirarse constantemente. 

Por último incluímos un breve fragmento da carta enviada por Fernán
Minero a Waldo Álvarez Insua na que di que: “el finado dejó 50 cartas a sus
más íntimos, de ellas en nuestro fondo solo aparece la escrita al Centro, donde
solicita se proteja a su hijo mayor pagándole los gastos de sus estudios mili-
tares”. Esta petición foi outorgada na xunta do 19 de decembro de 1897, pola
que o Centro Gallego da Habana acordou custear cos seus fondos a carreira
de armas do fillo maior, José Ruibal Miramonte, que cursou estudios en
Madrid.

Inxustamente este ilustre fillo de Galicia non aparece mencionado na Gran
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Enciclopedia Gallega, polo que nós, con este traballo, queremos honralo
humildemente hoxe.

LAUREANO RODRÍGUEZ. Naceu na Guarda (Pontevedra) en 1839,
estudiou filosofía no seminario de Tui, estudios que abandonou en 1859 por
outro máis práctico e fructífero, o comercio.

Por esa data chega a Cuba, onde adquire en pouco tempo renome e posi-
ción dada a súa sólida cultura.

Anos máis tarde reside por un período de catro anos en México. Eran os
anos do goberno de Maximiliano de Habsburgo, Emperador de México (1864-
1867). Desenvolve nesa época tarefas económicas nese sistema de goberno.
Co triunfo de Juárez, e sen ter dificultades coa Administración, segundo
informa a prensa da época, regresa a Cuba, onde continuou sobresaíndo na
rama da economía e a política.

Foi coñecido polo seu gran saber en dereito mercantil, en materia arance-
laria, e en tratados de comercio. A prensa galega da época faise eco da súa desig-
nación como presidente da Liga de Comerciantes, Industriales y Agricultores
de la Isla de Cuba, e da súa actuación nas deliberacións para as reformas de
aranceis de Cuba, como vocal da Xunta citada polo ministro de Ultramar.

A súa vida nas institucións rexionais foi breve, como o amosa unha carta
dirixida ó tamén membro da Sociedad Económica e primeiro presidente do
Centro Gallego da Habana Nicolás Villageliú, datada o 28 de novembro de
1879. Nela o autor rexeita a proposición para vocal do centro, e noutra pide
a súa baixa nesa institución o 16 de marzo de 1880, carta esta que se atopa
nos nosos fondos. A revista Galicia de 1903 expón o seu pesar porque esta
personalidade galega vivira afastada das institucións rexionais. Mais non por
iso se esqueceu de Galicia, como podemos constatar nos artigos publicados
en El Eco de Galicia de 1878-1885. Nese sentido témo-la certeza de que Lau-
reano Rodríguez quixo estar afastado dos problemas que xa daquela come-
zaba a te-la institución maior dos galegos en Cuba. 

Atopámo-lo noso persoeiro como Socio de Mérito da Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País da Habana. Formou parte, ademais, xunto a José
Ruibal e outros membros da Comisión encargada de dar conta na Xunta sobre
a valoración dos aranceis dispostos por Real Orde o 18 de marzo de 1893.

En 1894 exerce funcións xornalísticas e publica o seu artigo titulado “A
las cortes”, do 10 de maio de 1894.

Foron anos duros aqueles de finais do século XIX, para Cuba e para
España. A historia marcouno con dor e morte para os dous pobos, o noso per-
soeiro estivo neles presente como figura relevante, na economía, no xorna-
lismo, na política e na cultura cubana; os seus ollos recreáronse nunha Habana
que derribaba as súas murallas (1863) e estendía os seus límites.

Foi testemuña do florecemento e a crise das institucións españolas que
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viron a luz arredor do Paseo de Isabel II ou Paseo del Prado como se deno-
mina actualmente. Coñeceu a guerra do 68, os dolorosos sucesos que tive-
ron lugar nesta cidade nos desafortunados días do ano 71, a guerra do 95, a
fatídica política de reconcentración Valeriano Weyler. Estivo tamén presente
o noso persoeiro cando a perda para España da súa máis rica colonia era mili-
tar e politicamente inevitable. A Administración española probou a concede-
lo que había máis de medio século se solicitaba. E é nesta etapa (1898) cando
Laureano Rodríguez desempeña o seu papel máis importante, como Secre-
tario da agricultura, industria e comercio. Neste sistema de goberno traballa
xunto ós tamén membros da Sociedad Económica de Amigos del País da
Habana José María Gálvez, Rafael Montoro, Francisco Zayas e Antonio
Govín, xa que nesa época esta institución gobernamental estaba liderada por
personalidades autonomistas. Debemos salientar que a pesar desa situación,
tamén existiron nese alto centro da cultura cubana simpatizantes e membros
activos independentistas, algúns dos cales loitaron e caeron na manigua reden-
tora, como foi por exemplo Juan Bruno Zayas; pero debemos recoñecer que
estes últimos non foron maioría nesa etapa.

O tardío goberno autonómico non debilitou a loita nos campos de batalla
mentres que na capital, o descontento e a amargura dos integristas provoca-
ron disturbios, a “tea incendiaria” e as tropas de mambís percorrían os cam-
pos; a metade da illa estaba en mans dos insurrectos e a poboación da outra
metade sufriu os efectos da reconcentración, a peste e a guerra. Por riba, o
15 de febreiro estoupou na baía da Habana o cruceiro acoirazado norteame-
ricano Maine e con iso un estalido de ira colectiva nos EE.UU., que serviu
de pretexto para a coñecida guerra hispano-cubano-americana, e, máis tarde,
para o Tratado de París e a intervención norteamericana en Cuba.

Laureano Rodríguez non abandona a illa, como fixeron entón moitos espa-
ñois; estivo presente segundo a revista Galicia de 1903 e os seus coñece-
mentos foron empregados ademais nos primeiros anos da república mediati-
zada, tanto polos presidentes como polos secretarios de Facenda e Estado nun
estudio sobre reformas arancelarias, nun proxecto de Tratado de Reciproci-
dade cos Estados Unidos, así como na Secretaría do Centro de Comercian-
tes e Industriales.

Faleceu na nosa capital en 1915.
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MANUSCRITO DE 1923 LIDO POR MANUEL
NOVO NA FESTA DOS PEREIRIÑOS NO

CONCELLO DA ESTRADA
Marisa Pazos*

Nos tempos dos nosos abós e hastra de nosos pais, os nenos eran considerados como
fulastriños que había que criar por que Dio-los daba. Cando se fixo a escola de Rubin,
conta o Mayestro qu’hoxe temos que viu él xente que s’ademiraba vendo facer un ede-
ficio tan bo ¡para meter rapaces dentro¡1.

Con oitenta e tres anos Manuel Novo Fondevila emocionaba ós seus fillos
e netos declamando, sen esquecer nin una palabra, o discurso que pronun-
ciou setenta anos atrás na Carballeira dos Pereiriños para inaugura-lo Cer-
tame Escolar do 8 de xullo de 19232. Como parte dunha historia familiar, as
pequenas páxinas en que o alumno Manuel Novo escribiu a exposición foron
conservadas polos seus descendentes e hoxe son memoria viva dunha histo-
ria local que é necesario custodiar, coñecer e difundir. Aínda que a letra do
documento é dun neno de trece anos, o seu autor foi o recordado mestre
Manuel García Barros, que naqueles anos exercía como docente na Escola
de Rubín3. O seu contido reflicte fielmente o sentimento de dúas xeracións
que vían unidos, pola celebración dos Pereiriños, os desexos do emigrante,
a educación do seu fillo e o desexo de moitos dos nenos aí reunidos, bus-
cando unha explicación á ausencia da figura paterna.

Reflexionar e dar a coñecer este tipo de documentación permite confor-
mar un acervo histórico local que axudará a mante-la memoria dos pobos que
viviron unha separación física, tan importante e durante períodos extrema-
damente longos, situación que impediu a rexións enteiras compartir un des-

* Profesora axudante de Historia de América da USC. Actualmente colabora no proxecto de
catalogación temática dos fondos da Biblioteca América da USC e no proxecto “A emigra-
ción americana na comarca de Tabeirós-Terra de Montes.”
1. Este fragmento forma parte do discurso de 1923, escrito por García Barros; o orixinal é
propiedade de dona Manolita Novo Fondevila, que actualmente reside na cidade de Vigo (Pon-
tevedra). Esta documentación foi recompilada no marco dun proxecto de investigación sobre
a emigración nos Pereiriños que realiza o Departamento de Historia Contemporánea e de Amé-
rica da Universidade de Santiago de Compostela e coa colaboración na Estrada de Marisé Gar-
cía Hermida.
2. A Carballeira dos Pereiriños está situada no lugar de Pousada, na parroquia de Curantes (A
Estrada).
3. Garrido Couceiro, Xoán Carlos: Manuel García Barros. Loitando sempre. Lugo, Fouce,
1995, pp. 143-154. 
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tino común, que por consanguinidade e “paisanaje” lles correspondía. Este
foi o caso das aldeas que pertencen á bisbarra de Pardemarín e Terra de Mon-
tes, pois a súa poboación viviu un constante proceso de emigración ó longo
do século XX. Para construír esta microhistoria é necesario recorrer a fontes
paralelas de información que dan unha visión en conxunto das vidas que se
desenvolven a ámbolos lados do Océano sen perde-lo contacto, manténdose
unidas na distancia. Recupera-la documentación que se garda no seo de moi-
tas familias e conseguir novas fontes permitirá pecha-lo círculo da emigra-
ción e achegarnos así a un maior coñecemento destes movementos sociais e
dos individuos que foron os seus protagonistas.

De aí a importancia de sinala-la situación persoal de Manuel Novo, fillo
de Pedro Novo Budiño, emigrante na Habana, dende onde sustentou e diri-
xiu a vida da súa familia. Da súa biografía coñécense algúns sucesos gracias
á documentación gardada pola súa neta4. Desta maneira sabemos que Pedro
naceu o 16 de outubro de 1875 na parroquia de San Martiño de Calvos de
Sobrecamiño, do concello de Arzúa, na Coruña. Os seus pais foron José Novo
Tojo e Ramona Budiño Carreras. Emigrou rumbo á Habana á idade de 16
anos, en 1891, e oito anos despois, precisamente na mesma data da inde-
pendencia de Cuba, regresou a Galicia, pero cambiou de rexión ó casar con
Dolores Fondevila na bisbarra de Santa María de Rubín5.

Na capital cubana tivo dous tipos de empregos: á súa chegada e durante
catorce anos traballou como conserxe no Colexio de Belén e foi chofer e home
de confianza no bufete do licenciado Óscar Bonachea, situado na rúa de Agua-
cate n.º 128, tamén na Habana. Estes empregos permitíronlle soste-la súa
familia na parroquia de Rubín. Mentres el traballaba en América, a súa muller
compraba bens e terras para acrecenta-lo patrimonio do fogar familiar, “A
Casa do Gurrucho”, crecendo así o patrimonio dos Novo-Fondevila ata alcan-
zar un prezo moi alto. Tivo que vivir separado dos seus durante toda a súa
vida, salvo cinco estadías en que volveu esporadicamente a Galicia por espa-
cio duns meses6.

Sobre a súa vida na Habana existe información de que participou, como
outros galegos do seu tempo, nas Sociedades de Instrucción, colaborando eco-
nomicamente na construcción da Escola de Rubín, e tamén foi membro do

4. Estes datos foron tirados dun documento que a súa neta conserva, un borrador, escrito coa
asesoría dos avogados no bufete en que traballaba. Pedro Novo fixo unha relación detallada
das súas entradas e saídas á Habana, pois dáballe a posibilidade ó emigrado de obte-la nacio-
nalidade cubana. Todos estes documentos pertencen a Manolita Novo, citada anteriormente.
5. Nacida o 24 de xuño de 1875, era filla de José Benito Fondevila e Manuela Torres Agrelo.
O seu pai tamén fora emigrante en Cuba.
6. Segundo consta no documento anteriormente citado, Pedro Novo viaxou á Habana en 1891,
1900, 1910, 1917 e 1921, e realizou algunha viaxe máis pero non existe referencia escrita
sobre el.
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Centro Galego da Habana7. Pedro Novo obtivo para os seus fillos a naciona-
lidade cubana, co obxecto de facilitarlles unha posible emigración o día de
mañá ou, tal vez, protexelos de calquera continxencia debido á inestable situa-
ción política que se vivía en España. As súas previsións fixéronse efectivas.
En 1937 reuniuse con el na Habana o seu fillo Manuel, evitando con esta viaxe
verse involucrado na Guerra Civil, e alí permaneceu ata o final da contenda8. 

Esta forma de vivi-la emigración era frecuente en moitas familias da bis-
barra; o autor deste documento, Manuel García Barros, soubo reflectir con gran
sensibilidade no discurso dos Pereiriños a realidade vivida pola maioría dos
seus alumnos na escola de Rubín. Con eles formou un coro, no que partici-
pou tamén Manuel Novo, e ese mesmo ano el e os seus compañeiros entoa-
ron o himno galego e escoitaron o cubano, sucesos que coñecemos actualmente
polo artigo e referencias que deste Certame facía tódolos anos en El Emigrado
García Barros, co seu nome ou baixo o pseudónimo de Ken-Keirades9. 

A Festa dos Pereiriños, como foi coñecida no seu tempo, formou parte
dunha serie de manifestacións pedagóxicas e culturais frecuentes nas pri-
meiras décadas do século XX, que xurdiron por iniciativa das asociacións for-
madas por emigrantes galegos en América e tiñan como principal obxectivo
a construcción de escolas para os fillos, parentes e paisanos que deixaron na
súa terra. Nos últimos anos as sociedades de instrucción e as escolas de ame-
ricanos foron amplamente estudiadas por autores como Vicente Peña Saave-
dra, Antón Costa Rico e Xosé M. Núñez Seixas10. Estas adoitaban ter enla-
ces con algún tipo de organización local e, no caso dos Pereiriños, a comisión
encargada de realizar todo o referente á festa era o Sindicato Agrario de Par-
demarín, integrado polas parroquias de Curantes, Olives, Rubín, Lamas e Par-
demarín, que, coas súas respectivas escolas, participaron sempre na festa11.

7. A familia conservou tamén o rexistro do seu ingreso no Centro Galego da Habana, reco-
llido nun recibo que sinala que Pedro Novo Budiño pagara a cota anual o 1º de marzo de 1916.
Número de rexistro: 2617. Consérvase un recibo no que hai constancia de que Pedro Novo
foi membro da Sociedade de Instrucción Unión de Rubín. Propiedade de Manolita Novo.
8. José Rodríguez Valdés, cónsul de Cuba en Vigo, entregou un certificado de nacionalidade
cubana a Manuel Novo o 8 de setembro de 1928. Como tal consta no rexistro de estranxeiros
do concello da Estrada, o 11 de decembro dese mesmo ano.
9. Sobre a relación de Manuel García Barros e os Pereiriños fai unha interesante análise X.
C. Garrido Couceiro: op. cit., pp. 43 a 154; e El Emigrado, n.º 97 (16 de xullo de 1923).
10. Peña Saavedra, Vicente: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La
impronta educativa de la acción transoceánica en Galicia. Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 1991, 2 vols.; Costa Rico, Antón: “As sociedades dos <Americanos> e a educación en
Galicia”. En Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, n.º 5 (1990), A Coruña, pp.
89-140; Núñez Seixas, X. M.: Emigrantes, caciques e indianos. Vigo, Xerais, 1998, p. 220. 
11. “Nada unha Sociedade de Instrucción, unha vez que se dotaba de regulamento, estatutos
e cargos, enlazaba con veciños que permanecían en Galicia invitándoos a formaliza-la dele-
gación (parroquial, do concello ou comarcal), da Sociedade de Instrucción, tamén co seu regu-
lamento e os seus responsables, vindo pois a se-la encargada de operativizar, canalizar e mate-
rializa-las propostas dos emigrantes, cara ó lugar concreto de actuación en Galicia, así como
de recolle-las inquedanzas dos veciños para ser trasladadas a Sociedade...” (Costa Rico, Antón,
op. cit., p. 193).
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A importancia do Sindicato e o seu arraigamento na bisbarra déronlle a
este certame un interesante nivel de politización. Os principais promotores
da festa eran os seus membros, ligados desde a súa fundación ós emigrantes
de Cuba, Arxentina, Estados Unidos e México, e, aínda que maioritariamente
participaban os dous primeiros países, a contribución dos outros dous é sem-
pre sinalada pola comisión encargada do certame12.

Na forma en que se desenvolvía o Certame Escolar é evidente a relación
entre os emigrados, o sindicato e as autoridades locais; aínda que adoitaba
realizarse tódolos anos de maneira similar, explicaremos como se desenvol-
veu o 8 de xullo de 192313.

Ás seis da mañá dábase aviso con varios foguetes do inicio da celebración
e dende cada escola os nenos dirixíanse ata a casa que ocupaba o Sindicato de
Pardemarín. Ademais das cinco parroquias antes sinaladas, participaron tamén
as escolas do Foxo e Liripio, e sobre esta última García Barros menciona que
a mestra se atopaba no lugar da reunión. Dúas horas despois iniciábase o tras-
lado formal dos nenos á Carballeira, acompañados pola banda municipal de
Ribeira. Desfilando coas bandeiras de Cuba, Arxentina e Costa Rica, en repre-
sentación dos países dos emigrantes cooperantes, levaban tamén a bandeira
galega, a española e a do Sindicato. No camiño adoitaban atoparse con algunha
autoridade oficial e en 1923, por exemplo, asistiu o alcalde da Estrada.

Na Carballeira léronse discursos e cantáronse algúns himnos- o español
e o galego-e escoitáronse os de Cuba, Estados Unidos e Arxentina. As fami-
lias dispersáronse logo polo campo da festa para comer; había viño e ros-
quillas vendidos pola comisión de festas, que ese ano comeu, incluíndo a Gar-
cía Barros, arroz con polo e pescada. Pola tarde, despois dalgúns bailes,
facíanse os honores ás autoridades pertinentes, como o inspector de ensino
da zona, o presidente da Xunta local de ensino e o alcalde.

O repartimento de premios ós nenos que destacaran nos seus estudios era
un dos momentos máis esperados. A quince -tres por cada escola- adoitaban
regalarlles utensilios escolares: un estoxo de lapis, regras e útiles de costura para
as nenas e outros materiais que, naqueles anos, estaban fóra do alcance de moi-
tos presupostos familiares. Manuel Novo foi un alumno premiado pola súa apli-
cación na escola de Rubín. Rematou a festa co sorteo dun pano da cabeza de
muller e un arado de ferro, que axudarían a paga-los gastos do Certame14.

12. Sobre as relacións entre o agrarismo e os emigrantes na Estrada ver Núñez Seixas, op. cit.,
pp. 215-220; Cabo Villaverde, Miguel: O Agrarismo. Vigo, A Nosa Terra, 1998.
13. Considerada decana das festas do Concello da Estrada polos seus contemporáneos. 
Desde as revistas rexionais alentábase e apoiábase a celebración destas festas, como pode com-
probarse no artigo escrito por Manuel Brea Abades: “Desde la Estrada”. Galicia, Ano XIX,
N.º 34 (21 de agosto de 1920), A Habana. 
14. No xornal El Emigrado, de 1923, faise referencia en varios números a este certame. Empre-
gáronse para este relato os seguintes: n.º 95 (do 24 de xuño de 1923) e n.º 96 (do 24 de xullo
de 1923). 
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Na crónica escrita do día dos Pereiriños, Manuel Barros refírese modes-
tamente ó discurso lido por Manuel Novo como: “el discursito en gallego de
un niño de Rubín”. Ó mes seguinte publicouse no xornal que el dirixía, enga-
dindo unhas liñas finais:

... na fertuna ou na desgracia, na ledicia ou no abatimento, o noso berro sera sempre o
do poeta: Galicia e sempre Galicia. ¡Terra a Nosa15.

Por iniciativa de Olimpio Arca Caldas16 e co entusiasmo de Marisé García
Hermida e Valentín García Gómez volveuse organizar en 1998 o Certame dos
Pereiriños na Carballeira antes mencionada, como un recordo ás xeracións de
emigrantes, renovando así a memoria histórica das actuais xeracións que deben
recoñece-lo esforzo das súas antecesoras, cheas de forza e espírito de progreso.
Deste xeito, contribúese a renova-lo desexo expresado en 1923:

Todos, emigrados, mayestros, autoridades, comisión, e persoalidades e
demais xente, contrebuyen a temprar as nosas almas pr’á loita pol-a terra; pra
ser bos fillos dos nosos pais e bos fillos de Galicia.

15. Discurso publicado en El Emigrado, n.º 97 (16 de xullo de 1923).
16. Vid. Arca Caldas, O.: Certame Escolar dos Pereiriños, precedentes, memoria e actuali-
dade. Colectivo Pereiriños, 2000. Este libro foi presentado no decurso da IV Romaría inter-
xeneracional, Certame Escolar dos Pereiriños.
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Galegos en América e americanos en Galicia.
As colectividades inmigrantes en América e a súa
impronta na sociedade galega. Séculos XIX-XX.

Cagiao Vila, P. (comp.). Santiago de Compostela,
Xunta de Galicia, 1999. 335 p.

Os investigadores especializados adoitan diferencia-la corrente emigrato-
ria da sociedade industrial europea que cruzou masivamente o Atlántico, prin-
cipalmente entre 1880 e 1914, á procura de mellores oportunidades de tra-
ballo e ascenso económico e social, do éxodo político e cultural que chegou
a América fuxindo das persecucións que sufrían os líderes e militantes des-
tacados das organizacións obreiras no vello continente e que aumentou nota-
blemente na década dos trinta como consecuencia da Guerra Civil española.
Dezanove dos vintedous millóns de europeos que emigraron ó continente
americano no século pasado instaláronse en Estados Unidos, recibiron algo
máis de dous millóns Arxentina e Brasil e o millón restante repartiuse entre
as provincias españolas de alén-mar e o resto das repúblicas latinoamerica-
nas (Eiras Roel, 1998: 72). Existen outros estados europeos cunha “vocación
migratoria” superior á de España, que só ocupa o quinto lugar en emigración
relativa por cada mil habitantes, precedido polo Reino Unido, Italia, Noruega
e Portugal. Pero a emigración de retorno a Latinoamérica constitúe un fenó-
meno central na historia contemporánea da macrorrexión atlántica á que per-
tence Galicia, á hora de explica-lo resto dos procesos de modernización eco-
nómica e cambio sociopolítico que aconteceron na nosa terra alomenos ata
1936. O seu estudio liberouse xa hai anos da visión pesimista herdada do
Galeguismo, que interpretaba que o galego que collía a maleta renunciaba a
loitar, para xerar unha morea de investigacións sobre as súas causas e carac-
terísticas xerais (Sánchez Alonso, 1995; Villares e Fernández, 1996), as súas
dimensións macroestructurais (Moya, 1990; Rodríguez Galdo, 1995), as rela-
cións económicas que del se derivaron (Losada, 1995), a importante acción
educativa das sociedades étnicas nas parroquias de orixe (Peña, 1991) ou sobre
a participación serodia e menor da muller nese proceso (Brettell, 1991; Cagiao
Vila, 1997).

A existencia dunha estructura agraria baseada na pequena propiedade
familiar potencia a emigración de retorno a través das cadeas migratorias, que
son auténticas redes microsociais polas que circulan informacións, diñeiros,
fotografías familiares, lembranzas epistolares e, sobre todo, parentes ou veci-
ños entre ámbalas dúas beiras do mar. Esto explica que o fenómeno do retorno
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tivera máis forza entre os donos de minifundios do Piemonte ou Galicia que
se van para voltar ou envían os seus aforros á familia que lle financiara a
viaxe, mentres que os braceiros dos latifundios de Calabria ou Andalucía só
podían emigrar con viaxes subvencionadas polos países de destino e botaban
raíces nas sociedades de adopción como aconteceu no sur de Brasil. A difu-
sión da navegación a vapor e mesmo a existencia de familiares e coñecidos
nas cidades de destino reduciu o desarraigamento do emigrado e fíxolle máis
doado o retorno definitivo ou temporal no caso cubano pois abundan os casos
de homes que foron ata catro veces á perla das Antillas.

Unha persoa da rúa podería preguntarnos para que serve todo eso, reto-
mando así o incómodo asunto da cuestionada utilidade social da Historia,
auténtica espada de Damocles que ameaza as conciencias de tódolos que
invisten o seu tempo e esforzos na pescuda do noso pasado colectivo como
pobo. O obxectivo ideal sería que esa recuperación da memoria histórica
axude a fornecer unha identidade colectiva que nos proxecte cara a adiante.
Para acadalo resulta imprescindible que o gran público coñeza e se deleite
coa lectura dos relatos historiográficos que producen os investigadores pero
que, desgraciadamente, fican confinados as máis das veces no círculo redu-
cido da propia tribo. Este non debería se-lo destino da obra compilada por
Pilar Cagiao, que nos ofrece unha visión tan seria e amena como completa
da migración laboral dos galegos a Latinoamérica dende as décadas finais do
século pasado ata os anos setenta deste que estamos a rematar. 

As diferentes contribucións que integran o libro presentan algúns ele-
mentos comúns que cómpre salientar debidamente porque poucas veces coin-
ciden nun mesmo traballo. Todas elas descobren esa faceta humana que lle
confire ás narracións historiográficas o emprego de fontes cualitativas cons-
tituídas polas experiencias e lembranzas das mulleres e dos homes que cru-
zaron o mar para aprender novos xeitos de traballar, pensar e vivir en Cuba,
Arxentina, Chile, Porto Rico ou Uruguai. E as sucesivas análises desenvól-
vense cun notable dinamismo narrativo que engancha ás veces como se dunha
novela histórica se tratase. Os autores tiveron o acerto de evita-lo exceso de
aparato crítico que sempre dificulta a lectura facendo outro discurso parello
nas notas a pé, pero achegan as necesarias referencias bibliográficas de xeito
que resulta un traballo idóneo para o lector que só sinta curiosidade por un
tema ó que se sente vinculado emocionalmente por ter antepasados ou paren-
tes alén do mar, e imprescindible para os estudiosos que desexen profundar
nos guieiros dos estudios migratorios. A propia estructura da obra axuda a
introducirnos no tema porque se inicia con catro perspectivas xerais ben dife-
rentes pero complementarias que versan sobre a alimentación dos emigran-
tes durante a viaxe, as dimensións e características xerais da emigración a
Latinoamérica durante a segunda metade do noso século, as fontes docu-
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mentais existentes nos arquivos municipais susceptibles de seren emprega-
das para este tipo de estudios e, finalmente, unha análise polo miúdo da vida
cotiá dos inmigrantes galegos nas sociedades de acollida, para centrarse logo
en casos específicos que veremos máis adiante. 

Pilar Cagiao ofrécenos un excelente estado da cuestión sobre a vida cotiá
dos galegos inmigrados a América, proporcionando unha bibliografía rica e
actualizada e interesantes perspectivas de pescuda e debate historiográfico.
A decisión de emigrar asumindo o custo persoal que esta comporta, a elec-
ción de destino dependendo da información e dos contactos que fornecían as
cadeas migratorias, a chegada a América -que representaba para moitos gale-
gos o primeiro contacto co mundo urbano- a integración sociolaboral no país
de acollida e a progresiva formación dunha identidade cultural propia que
reforza os vínculos étnicos son algúns dos temas que a autora vai analizando
a partir das memorias de vida de emigrados e retornados. Esta documenta-
ción oral foi gravada por ela mesma e o seu equipo no decurso dos anos e
hoxe integra o Fondo de Historia Oral de Galicia do Arquivo Histórico da
USC, que constitúe un material fundamental para coñece-lo esforzo colec-
tivo das xentes sen historia desta Galicia nosa no século que estamos a piques
de rematar. Tamén subliña a importancia das dificultades económicas da longa
posguerra como factor de expulsión da corrente migratoria que seguiu diri-
xíndose a Latinoamérica dende os anos cincuenta ata os setenta (p. 116). Esa
fame neghra dos anos corenta explica que só as persoas que fixeron a viaxe
naquelas datas gardasen un recordo positivo dos menús dos barcos, que ata
incluían “pan branco” como apunta Xabier Castro na páxina 38 do libro.

Esta autora apunta a sobreexplotación e a dependencia que sufrían os
empregados nos negocios familiares dos seus conterráneos como principal
efecto negativo desas redes microsociais que atraían ós paisanos e ofrecían-
lles un traballo no que logo a penas ganaban para malvivir (pp. 124-125). Esta
cara escura dos ananos constatouse para o caso dos galegos emigrados en
Bahía (Bacelar, 1994; Leal Braga, 1995) e aparece tamén nas pescudas sobre
os galegos emigrados en Porto Rico, Puebla ou Chile, que integran a segunda
parte da obra que nos ocupa.

O orixinal traballo de X. Castro parte do estudio do cambio obrigado dos
costumes gastronómicos dos migrantes para achegarse a tódalas incomodi-
dades e miserias da viaxe nos cortellos de terceira clase daqueles vapores que
levaban ós galegos alén do mar como vimos na película Titanic. As protes-
tas polo trato e a alimentación recibida fixeron que estes fosen mellorando
de xeito que as únicas lembranzas positivas que recolle Castro Pérez son as
daqueles que fixeron a viaxe durante os anos corenta fuxindo dunha longa
posguerra de medo e fame neghra. O autor combina con acerto a documen-
tación convencional de arquivo coas lembranzas dos propios viaxeiros (reco-
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llidas para o fondo HISTORGA ou publicadas xa no caso da biografía de Car-
men Cornes) con dúas obras literarias moi coñecidas: Gallego do etnógrafo
cubano M. Barnet (1981) e Estebo (1927) de X. Lesta Meis, que viviu direc-
tamente a viaxe ultramarina. O recurso á chamada literatura documental de
autores coetáneos está moi de moda no gremio dos historiadores aínda que
presenta varios problemas que limitan a súa representatividade. Trátase de
noticias tan impresionistas como subxectivas porque nos contaxian coa súa
visión ideoloxizada da realidade porque inciden na pobreza e autosuficien-
cia económica ou no carácter socialmente igualitario da Galicia rural como
estratexia defensiva das elites rurais para evita-lo intervencionismo do Estado
liberal, maximizador de homes e trabucos. Lembremos por exemplo as inter-
pretacións diferentes pero igualmente pesimistas de Castelao e de seu irmán
Risco respecto ó fenómeno migratorio como atranco da revolta social ou
como revulsivo da pax fidalga nas parroquias rurais. D. Vicente Risco afir-
maba categórico ó analiza-lo problema político de Galicia que “América nos
ha mandado la irreligión, el quebrantamiento de los lazos familiares, la falta
de respeto, el trato cruel a los ancianos, la frecuencia del adulterio, las prác-
ticas anticonceptivas y el aborto provocado, los placeres contra natura, los
narcóticos y estupefacientes, la falta de pudor en las mujeres, la falta de escrú-
pulos en los negocios, el desprecio de la vida agrícola, la despoblación del
campo...”. E todo iso porque os americanos retornados gabábanse de ser anti-
clericais e republicanos e desafiaban dende as directivas das organizacións
agrarias o vello monopolio político e social dos señores da terra cos que se
identificaban os Irmandiños de Ourense. 

O traballo de Mª. Teresa García Domínguez emprega a documentación
existente na delegación coruñesa do Instituto Español de Emigración para
cuantificar e tipifica-la atracción migratoria que mantiveron os países lati-
noamericanos de destino tradicional (Arxentina, Brasil...) xunto con outros
que ofrecían recursos novos como a pesca en Perú ou o petróleo en Vene-
zuela, competindo cos estados centroeuropeos polos motores de sangue gale-
gos dende os anos corenta ata os oitenta. Os datos empíricos que achega Gar-
cía Domínguez cuestionan o tópico carácter “técnico” e altamente cualificado
desa man de obra chegada ós países latinoamericanos na década dos cincuenta
e sesenta co exemplo da migración a Venezuela, na que predominan as mulle-
res para o servicio doméstico (p. 73, 79-80 e 83), e das declaracións de ofi-
cio dos propios emigrantes (nota 30 na p. 82). Abundan os testemuños orais
que indican a facilidade de declararse profesional dun dos oficios artesáns
ou obreiros máis requiridos no país de destino, falseando a realidade como
fan, por exemplo, as mulleres de obreiros que atenden a súa casa na cidade
e cotizan ó Réxime Especial Agrario para dispoñeren da correspondente xubi-
lación polas hortas que cultivan os sábados. 

Paxs. 245-272  3/6/04  09:32  Página 250



Recensión

ESTUDIOS MIGRATORIOS 251

A autora suxire, finalmente, a oportunidade de comezar a estudia-la actua-
ción económica e sociopolítica dos retornados de América e Europa nos anos
setenta e oitenta. Trátase dunha cuestión en que a historiografía a penas se
aventurou, aínda que se multiplican os casos de explotacións familiares que
se mecanizaron e especializaron na producción láctea cos marcos e francos
remitidos polo fillo ou marido que emigraran a Europa, que participaron nos
sindicatos labregos e nas protestas contra a cota empresarial agraria cando
voltaron (Iturra, 1988; Cardesín, 1992), rabuñando así na tona mítica dos cha-
lés con billas de ouro e jets privados de Beariz ou Avión.

O traballo de Manuel Souto López ten unha grande utilidade como guía
para os investigadores que cheguen a un arquivo municipal á procura de docu-
mentos convencionais cos que reconstruí-la emigración de retorno dos seus
naturais cara ó Eldorado americano. Os datos que nos fornecen os Expe-
dientes Xerais de Quintas coas respectivas Actas de Declaración e Clasifica-
ción de Soldados, os Padróns quinquenais de habitantes que conteñen ás veces
o cobizado Censo de Ausentes, os censos electorais e da poboación de feito,
os expedientes de Contribución Territorial de Rústica e Urbana e os libros de
nacementos, casamentos e defuncións, permítennos coñece-los niveis de celi-
bato e alfabetización formal da poboación, a súa estructura socioeconómica,
de xénero e idade e cuantifica-la existencia de prófugos e ausentes. Se con-
tamos ademais cos regulamentos, memorias de actividades, proxectos de
escolas, correspondencia e demais documentación xerada e enviada polas aso-
ciacións microterritoriais ós respectivos concellos podemos analiza-la súa
actuación socioeducativa nas parroquias de orixe. Souto López demostra nou-
tro lugar coa documentación da Sociedad Naturales del Ayuntamiento de
Puentes de García Rodríguez que os ponteses emigrados na Habana finan-
ciaron a construcción de grupos escolares, do novo cemiterio e mesmo as fes-
tas patronais da vila.

O artigo de Vicente Peña Saavedra céntrase nos proxectos e actividades
docentes do Centro Galego da Habana a partir de fontes hemerográficas e da
documentación xerada pola propia asociación no decurso das súas activida-
des benéficas, mutualistas e educativas que reforzaron a solidariedade inte-
rétnica dos galegos dende 1879. Peña Saavedra destaca a importancia que lle
conferían nos programas de estudios ás materias técnicas que terían unha apli-
cación práctica na vida profesional do inmigrante e o salto cualitativo que
experimentou a institución baixo a tutela de Vicente Fraiz Andón.

A contribución de Miguel Villa Álvarez sobre o protagonismo mercantil
e financeiro dos emigrantes da Guarda en Porto Rico entre 1880 e 1930 pre-
senta semellanzas coas estratexias de atracción de man de obra e progresiva
incorporación ó negocio familiar que desenvolveron os seus veciños de Ponte-
Caldelas, Pazos de Borbén e A Lama radicados en Salvador de Bahía (Bace-
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lar, 1994). Os emigrantes chegaban con 16 anos para integrarse como depen-
dente nunha das 86 empresas comerciais de participación guardesa que abas-
tecían de víveres, roupa e maquinaria ós cultivadores de caña e café existen-
tes na illa. O traballo abnegado podía convertelos sucesivamente en viaxante
a comisión ou socio xestor da compañía chegando incluso a independizarse
da sociedade orixinal co apoio do patrón para controla-la demanda nas novas
zonas urbanas que ían xurdindo.

Marcelino Fernández Santiago analiza a problemática da integración social
e laboral dos nosos paisanos na Arxentina revisando os estereotipos sobre o
inmigrante galego que aparecen na literatura popular, como o sainete crioulo,
e na prensa porteña nun momento histórico en que as elites arxentinas pre-
tendían articular un discurso nacional de arxentinidade que receaba do
aumento demográfico debido á continua chegada de europeos, que vincula-
ban coa emerxencia das loitas sociais, e se debatían entre o odio a antiga
metrópole decadente e a reivindicación da herdanza cultural española. As aso-
ciacións étnicas combateron esa imaxe tópica do gallego que tamén chegara
de España como prototipo de ignorante, bruto e miserable, mantendo fre-
cuentes controversias e boicots nos medios de comunicación e incentivando
a producción de obras teatrais que dignificasen a consideración social dos
inmigrantes galegos e históricas que destacasen o potencial económico e
social dos galegos residentes na Arxentina.

Tense insistido moito en que a experiencia migratoria foi a principal forxa
de rebeldes na Galicia de antes da guerra ó coñeceren as novas ideoloxías e
os repertorios de estratexias de conflicto e consenso que manexaban as orga-
nización obreiras das cidades de alén-mar. Pois ben, Dolores Vieites Torreiro
demostra que a arribada de obreiros conscientes italianos e españois con ideas
socialistas e anarquistas acelerou a formación das organizacións obreiras e
das protestas sociais na Arxentina de comezos do século XX, así como a
importancia dos intercambios de militantes e escritos xornalísticos entre os
sindicalistas de ámbalas dúas beiras do mar, sempre vixiados polas autori-
dades españolas que, nembargante, vían nesa emigración forzada unha vál-
vula de seguridade que exportaba ás ex-colonias as tensións sociais internas
(p. 233). Predominaron os andaluces e cataláns entre os inmigrantes expul-
sados por ese activismo social contrario ás leis de Residencia (1902) e de
Defensa Social (1910), pero tamén foron deportados como anarquistas moi-
tos galegos que traballaban de estibadores ou choferes e se incorporaron á
loita a prol dunha sociedade máis xusta nas cidades españolas ou nos seus
lugares de orixe como fixeron Severino Estévez Arraz e Manuel Hermida
espallando as ideas libertarias nas bisbarras de Tui e Meirás. Lembremos
tamén que o retornado M. Martínez Pérez creou a efémera Unión Campe-
siña para mobiliza-los labregos coruñeses arredor do ideal ácrata co apoio
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da facción monterista do partido liberal, que o propio Losada Diéguez e seu
pai romperon o monopolio político dos riestristas na Estrada cunha rede de
sindicatos católicos afíns a Solidaridad Gallega e liderados polo habaneiro
M. Torres Agrelo, que o “arxentino” Severino Fernández Fuentes impulsou
a Sociedade de Agricultores e Oficios Varios do Irixo e tivo que fuxir no verán
do trinta e seis, ou que a famosa rebelión da Patagonia en 1920 e 1921 estivo
dirixida polo ferrolán Antonio Soto. 

O traballo da antropóloga uruguaia Cristina Samuelle céntrase no mante-
mento da lingua galega nas familias inmigradas na área do Prata, explicando
a súa perda na segunda xeración polo esforzo consciente de integración dos
pais para que os seus fillos se asemellen ós naturais do país de adopción. Sería
recomendable suprimirlle as páxinas introductorias nas que a autora pretende
analizar “os diferentes aspectos que conforman a realidade galega” (p. 255)
definíndoa coas “características das sociedades rurais: conservadora, cerrada
e volcada na súa comunidade” (p. 263) e ofrecéndonos unha manchea de
interpretacións tópicas do “grupo social dominante que vive no medio urbano
e marca as regras do xogo, dá as costas á realidade galega, cunha falta total
de solidariedade para co campesiño e cunha dependencia total do poder cen-
tral español...” (p. 257). Esa parte está chea de victimismos autoexculpato-
rios e culpables alleos do propio atraso que seguramente axudan a manter
aceso o lume sacro da galeguidade nas comunidades galegas do exterior -
entendida aquela no sentido politicamente correcto de “exaltación e cultivo
dos valores culturais da identidade galega” que se nos amosa na p. 265-, pero
que xa están moi superadas na Galicia de acó. Resulta moi interesante, sen
embargo, a análise que desenvolve sobre a interinfluencia entre o escenario
social, o medio xeográfico e a lingua que se emprega así mesmo para trans-
miti-los valores e as pautas culturais propias da sociedade coa que se identi-
fica o falante, producíndose así as situacións de bilingüismo diglósico e de
non transmisión do galego ós fillos de emigrantes provocadas polo autoodio
idiomático.

Elixio Villaverde achéganos á presencia de galegos en Puebla a partir das
fichas de galegos do Rexistro Nacional de Estranxeiros, demostrando unha
empatía co tema, coas xentes e cos lugares que analiza só superada pola bri-
llantez do seu estilo narrativo inzado de digresións e reflexións que nos lem-
bran a saga dos Carou creada por Alfredo Conde. Aparecen de novo as cadeas
migratorias marcando o destino nesa “longa marcha da emigración galega”
de tres xeracións que parten das localidades ourensás de Avión, Beariz e
Nogueira de Ramuín para traballar nos comercios e fábricas téxtiles que tiñan
os seus parentes e veciños en Puebla (pp. 276, 294 e seguintes). Villaverde
apunta unha hipótese que se reflicte nos epistolarios dos propios emigrantes
aínda que non está estudiada dabondo: a illa de Cuba puido funcionar como
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país de tránsito e retorno cara a México dependendo das conxunturas políti-
cas e do éxito persoal de cada un (p. 304).

José Ramón Rodríguez Lago demostra coa súa achega sobre a inmigra-
ción galega en Chile que as bolsas de estadía no estranxeiro producen os froi-
tos agardados cando recaen en persoas que son quen de combina-lo enri-
quecemento cultural que producen as actividades turísticas coas ganas de
traballar. O autor preséntanos unha bibliografía actualizada que cobre o
baleiro historiográfico sobre este tema pero realiza ademais un estudio modé-
lico que combina as fontes de nivel macro (arquivísticas e hemerográficas
existentes no Instituto de Estudios Avanzados de Santiago, fichas de afilia-
ción á Sociedade Española de Socorros Mutuos da capital chilena e rexistros
do Consulado de Valparaíso) coa perspectiva micro da memoria oral dos pro-
tagonistas do proceso. A pequena e mediana industria, o comercio e máis tarde
a pesca foron a principal dedicación profesional dos galegos emigrados ó país
andino que procedían maioritariamente dalgunhas parroquias de Pontevedra
e Ourense que concentra o 79% dos chegados despois de 1936. Sería moi inte-
resante completar esta excelente contribución cunha investigación de campo
nas parroquias de máis saída para recupera-la memoria oral dos retornados
e a correspondencia e fotografías remitidas polos familiares emigrados a Cha-
guazoso no concello de Mezquita e Carracedo no da Peroxa.

Suponse que quen se arrisca a facer unha recensión dunha obra allea debe
cumprir coa ingrata tarefa de avogado do demo subliñando non só os acer-
tos e guieiros novos que nos ofrece senón tamén os baleiros e debates que
deixe sen resolver. A lectura deste resulta tan gratificante que a penas nos
decatamos de que só se cumpren parcialmente as expectativas creadas no
título con respecto ás consecuencias derivadas da actuación sociopolítica
deses americanos nas súas parroquias de orixe, pois a única contribución que
alude a esta cuestión é a de Dolores Vieites no caso dos anarquistas retorna-
dos a Galicia. Esta ausencia tampouco ten excesiva importancia, considerando
que dispomos das achegas que realizaron no seu día Ramón Villares (1984)
e X. R. Barreiro (1984) e, sobre todo, do recente estudio monográfico de X.
M. Núñez Seixas (1998), de xeito que podemos afirmar que “máis se perdeu
en Cuba e todos voltaron cantando” segundo dicía o refrán.

A definición que mellor lle acae a este libro lévanos a parafrasear a Que-
vedo afirmando que “lo bien hecho si es útil y ameno, dos veces bueno”. Un
utilitarismo que reflicte, en definitiva, as motivacións primarias das mulleres
e dos homes desta Galicia nosa que cruzaron o mar para retornar e, mentres,
aprenderon alá novos xeitos de traballar, de convivir e de loitar. Fixérono
seguramente movidos por obxectivos semellantes ós daquel labrego polaco
que nos legou a súa autobiografía no libro clásico de W. Thomas e F. Zna-
niekci (1958: 2203-2204) e que repetía a si mesmo: “alí, alén do océano, gaña-
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rei abondo para mante-la miña propia panadería. Daquela voltarei; e se non
gaño, non volvo”. 

Raúl Soutelo Vázquez
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A emigración. Modernización e cambio social na
Galicia contemporánea: 1900-1936. 

Magariños, Alfonso. Santiago de Compostela,
Ed. Laiovento, 1999, (col. Ensaio). 429 p.

Na historiografía española e galega que trata a emigración como un fenó-
meno esencial no noso devir histórico prevalecen as achegas desde diversas
metodoloxías e experiencias, centrando moitas veces o seu estudio en aspec-
tos puntuais como a importancia cuantitativa do fenómeno, a pegada dos emi-
grantes na sociedade de acollida pero tamén na súa terra natal desde o punto
de vista demográfico, cultural, económico e mesmo social, etc. A obra de
Alfonso Magariños pretende dar a coñece-lo fenómeno migratorio galego
dunha maneira xenérica, encadrándoo nun período moi concreto, o primeiro
tercio do século XX, a etapa da emigración masiva, e amosando diversos
aspectos da emigración cara a América, sen esquecer un episodio moi carac-
terístico como foi a emigración estacional dos segadores galegos a Castela.
Empregando gran cantidade de fontes bibliográficas e hemerográficas, intenta
dárno-las claves das causas e consecuencias que tivo a emigración para a nosa
terra, abordando diversos aspectos como o retorno dos indianos e a súa
influencia na Galicia de principios de século, o papel dos emigrantes nas acti-
vidades políticas e culturais tanto na Galicia do momento como en América,
a importancia das remesas de capitais na industrialización do noso país, o
papel das sociedades de emigrantes na alfabetización dos galegos coas cha-
madas “escolas de emigrantes” ou o papel da muller galega “viúva de vivos”
non só como motor da economía familiar senón tamén como emigrante.

No título do libro, A emigración. Modernización e cambio social na Gali-
cia Contemporánea, 1900-1936, xa nos amosa a forte repercusión que tive-
ron os emigrantes como colectivo no desenvolvemento da sociedade galega,
pasando de ser rural e ancorada no pasado a da-los primeiros pasos na súa
modernización. Magariños opta por dar unha perspectiva xenérica da emi-
gración, sempre desde o punto de vista dos galegos, e case non recolle tex-
tos ou mencións a autores que estudian o fenómeno desde o punto de vista
americano, sen analiza-la chegada dos emigrantes ou a súa pegada na nova
sociedade e centrando a análise na repercusión que teñen na sociedade galega
do momento.

A obra está estructurada en dúas partes moi claras: unha introducción, na
que se fai unha visión panorámica das características básicas da emigración,
abordando as causas e consecuencias que o fenómeno migratorio tivo para
Galicia nos diversos aspectos da súa vida social, pero tamén política e cul-
tural, sinalando tamén a existencia de diferentes iniciativas xurdidas na emi-
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gración tanto a nivel económico como político. Para isto emprega unha abun-
dante bibliografía, tanto de obras producidas no período estudiado como de
autores actuais. Hai unha segunda parte, que conta con preto de cen textos
tomados de documentos de prensa, arquivos e libros publicados e que serven
para aseverar moitas das afirmacións da primeira parte (de feito a introduc-
ción remítenos por medio duns números ó texto que o autor escolleu para
exemplifica-las súas afirmacións); textos que van precedidos dunha pequena
introducción a modo de reflexión ou explicación sobre o autor destes ou sobre
as circunstancias en que se escribiron. Cada un deles está perfectamente
citado, dando o nome do autor, o título, a editorial ou revista, o ano de publi-
cación, etc. Xa na contracuberta do seu libro, o autor declara a súa intención
de “… poñer en mans de estudiantes e afeccionados á Historia os documen-
tos básicos para a adecuada interpretación e comprensión da historia máis
recente de Galicia…”, e como tal consegue os seus obxectivos.

Para exemplifica-las causas da emigración é interesante a relación de tex-
tos tomados da obra de autores clásicos como Ramón Castro López, Vale-
riano Villanueva, Vicente Risco, M. Marfil, Antonio Cerviño González, Ama-
dor Montenegro Saavedra, etc. que a principios de século, e a través da prensa
ou de monografías, defendían a súa postura sobre a conveniencia ou non de
permiti-la emigración e sobre as causas que motivaban o fenómeno. A maior
parte considerábana como un mal necesario e endémico, unha das poucas saí-
das que tiña o labrego galego para escapar da miseria en que vivía, nunha
realidade en que predominaba o minifundismo e un forte desequilibrio entre
recursos e poboación. Mencionan, ademais, a expansión portuaria galega e
as actividades propagandísticas das compañías navais e dos “ganchos” para
incita-los campesiños a emigrar. Acusan ós indianos, emigrantes enriqueci-
dos que voltan á súa terra, de propagar falacias sobre a realidade americana,
claramente distorsionada. Hai autores, que como Risco, acusan ás escolas de
instrucción financiadas desde América como “… preparatorias para a emi-
gración” e polo tanto totalmente negativas para Galicia.

Desde finais do século XIX existiu un forte debate na sociedade galega
sobre a emigración considerada como obstáculo estructural para o desenvol-
vemento de Galicia e as solucións que se debían tomar para frea-la afluen-
cia, cada vez máis crecente, de galegos que marchaban alén mar. As solu-
cións eran escasas e pouco factibles, aínda que si houbo numerosas chamadas
á opinión pública e ós Gobernos para que aprobasen leis para frea-las saídas
ou para aproveita-los beneficios económicos pola chegada de cartos ameri-
canos a Galicia. Divisas que debían ser investidas no noso país para logra-la
prosperidade do pobo galego e evitar, así, a saída masiva dos seus habitan-
tes. Estes envíos, tal e como estudiou Ramón Villares, serviron non só para
o sustento familiar, senón tamén para a compra de terras, a redención de foros
ou a compra de valores americanos. Propoñen, desde o principio, a necesi-
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dade de crear unha organización bancaria propiamente galega que orientase
estes cartos para a creación de empresas en Galicia e a explotación dos recur-
sos naturais do país. Destacan sobre todo as consecuencias negativas, subli-
ñando o envellecemento demográfico da poboación galega, a dependencia da
nosa economía das remesas americanas e, incluso, aspectos morais como a
irrelixiosidade que se vivía nestes países e que os retornados expandían aquí,
a disgregación da familia ou a deterioración da imaxe colectiva de Galicia,
amosando a figura do galego analfabeto e miserable que aínda hoxe perma-
nece na mitoloxía popular dalgúns países. 

Magariños recolle as claves do matriarcado galego, e analiza o papel que
a emigración tivo na realidade feminina galega, tanto na súa faceta de muller
traballadora que queda aquí a cargo da economía familiar (non esquezamos
que predominaba a emigración dos varóns adultos en idade de traballar),
como na de emigrante. Seguindo a autores como M.ª Xosé Queizán, derruba
o mito do “matriarcado galego”, pois a consideración social da muller cam-
pesiña non mellorou nin tampouco as súas posibilidades de independencia
ou de acceso ó ensino. 

Unha parte moi importante da obra describe o asociacionismo dos emi-
grantes e a súa actividade política en Galicia, esbozando algúns dos seus prin-
cipais acontecementos. As asociacións creadas polos galegos desempeñaron
un dobre papel: de axuda mutua ó emigrante que chegaba e como mecanismo
de integración na sociedade de acollida, destacando este autor tres grandes
tipos: os grandes Centros Gallegos, de carácter máis xeral, que axudaban ó
emigrante na súa atención médica ou en actividades mutualitas e culturais;
as sociedades comarcais, que agrupaban ós emigrantes dunha zona determi-
nada de Galicia e que polo seu gran número eran cualificadas de “minifun-
dismo asociativo” tal e como aparece na obra de Castelao Sempre en Galiza
(1943), onde preconizaba a “necesidade de unir todas as entidades pequenas
e crear un patrimonio común”; e as Federacións, que englobaban a diversas
sociedades para conseguir exercer máis presión nas súas reivindicacións. A
través destas asociacións os galegos de alén mar tomaron parte activa nos
movementos e acontecementos políticos e sociais máis significativos de Gali-
cia: elaborando un novo discurso político desde a intelectualidade emigrada
e financiando e apoiando diversos movementos políticos como o agrarismo
(textos de Basilio Álvarez), que defendía a loita pola redención dos foros e
a creación de sindicatos agrarios en Galicia; reivindicación que obtivo un
grande apoio económico desde América. Tamén aparecen manifestacións de
repulsa por feitos puntuais como os fusilamentos de Guillarei, etc. Colabo-
ran enviando axudas económicas ás familias ou publicando escritos defen-
dendo posturas progresistas e a prol dos campesiños galegos. 

Seguindo a Núñez Seixas, aborda a interacción política entre Galicia e os
emigrantes en América, subliñando os feitos máis salientables destas inter-
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vencións na loita polo galeguismo e pola autonomía galega. Trala chegada
da República, a ORGA crea unha sección en Bos Aires que tivo unha tra-
xectoria moitas veces máis reivindicativa en prol da autonomía que o grupo
matriz. É o momento en que destacan líderes da emigración como Alonso
Ríos, P. Campos Couceiro ou Suárez Picallo, que regresan a España para loi-
tar pola República e pola autonomía galega, expandindo as súas ideas por toda
Galicia e recibindo cartos desde América para financiar mitins, facer propa-
ganda das ideas galeguistas, mantendo economicamente actividades do Par-
tido Galeguista ou de Sindicatos Agrarios, etc.

Para rematar podemos dicir que nos atopamos ante unha obra interesante,
sobre todo pola súa visión global e xeneralizada do fenómeno migratorio;
recolle no libro moitas das conclusións de autores recoñecidos, expertos no
estudio da emigración galega, aínda que, precisamente por isto, botamos en
falta unha contribución máis persoal e, polo tanto, innovadora do autor, pois
predomina claramente a recompilación bibliográfica. En función disto con-
sideramos que é unha boa obra de consulta para os que se inician no estudio
desta área de coñecemento da realidade histórica galega, tanto pola minu-
ciosidade nos datos como polo interese dos textos elixidos. En canto á biblio-
grafía empregada salientámo-la súa recoñecida valía, pero apreciámo-la falta
dalgunhas das últimas novidades que se publicaron sobre o tema, o que sen
dúbida repercute no resultado final.

M.ª Teresa García Domínguez
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Galegos que loitaron pola independencia de Cuba.

Neira Vilas, X. Sada, Ediciós do Castro, 1998. 241 p.

Con motivo da conmemoración do centenario da Guerra de Independen-
cia cubana e, o que vén a se-lo mesmo, da perda por parte de España da súa
última posesión colonial no continente americano, foron numerosos os auto-
res, tanto deste lado do océano como dende alén, que puxeron a súa ollada
na interpretación das causas e consecuencias que este episodio histórico tivo
para ámbalas marxes do Atlántico, revisando as teorías tradicionais e inves-
tigando aspectos que ata o momento permanecían esquecidos e pouco aten-
didos ou que precisaban dunha revisión. Dende o afundimento do Maine ata
o estudio do Rexeneracionismo, dende o impacto da guerra nos intelectuais
españois ata o efecto da independencia na venda de tabaco cubano, son múl-
tiples os estudios que aproveitaron esta efeméride para ve-la luz e, con iso,
aclarar “o significado do 98”.

É dentro desta corrente de estudios onde debe encadrarse o libro de Xosé
Neira Vilas. Este autor centra o seu interese nos combatentes da Guerra de
Independencia, en concreto, na participación dos galegos no Exército Libe-
rador. Este traballo do autor supón un acercamento máis dos que el xa ten
feito á vida dos galegos que emigraran a Cuba interesándose, desta vez, por
achegarse a aqueles que optaran por arrimarse ás trincheiras nas que se loi-
taba pola independencia de Cuba respecto da metrópole española. Debullando
neste aspecto temático da procura de galegos combatentes, o autor segue o
fío temporal ata chegar ó século XX, no que tamén rastrexa a presencia de
galegos e galegas que loitaron de diferentes xeitos nos conflictos que se xera-
ron na Cuba contemporánea.

A primeira parte do libro compóñena uns breves apuntamentos sobre a
guerra de 1868, onde Neira Vilas destaca a situación de opresión que vivía a
Cuba colonial, e sobre o conflicto de 1895-98, onde relata a insurrección
cubana con Martí á fronte e as decisións que os políticos españois tomaron
para facerlle fronte, ademais de entrar a valora-la intervención dos Estados
Unidos no conflicto. Tras esta pequena introducción atópase o que é o corpo
central do libro, a procura dos galegos mambís, é dicir, dos galegos que loi-
taron co Exército Liberador cubano na Guerra de Independencia. O autor
aproxímase ó seu coñecemento de xeito xeral nun primeiro momento para,
máis tarde, centrarse naqueles que acadaron un meirande renome como com-
batentes pola causa independentista.

A fonte documental empregada por Neira Vilas para rastrexa-las identi-
dades destes combatentes galegos foron os rexistros de tropas dos diferentes
corpos do Exército Liberador, sendo a meirande parte pertencentes ó Arquivo
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de Carlos Roloff, un fondo existente no Arquivo Nacional de Cuba na Habana.
Tralo baleirado desta fonte Neira Vilas atopa un total de 109 galegos que loi-
taban pola independencia da entón colonia nas filas do exército cubano. Neira
Vilas presenta a información como fichas homoxéneas nas que aparece o ape-
lido e o nome do combatente seguido do seu lugar de procedencia, o estado
civil, a súa profesión, os nomes dos seus proxenitores, as datas de alta no
Exército Liberador e, de habela, a data en que foi baixa neste. Ás veces apa-
rece tamén o corpo do exército e o rexemento ó que pertencían, ademais da
zona xeográfica onde esta operaba e a gradación obtida polo combatente. Esta
información é seguida polas referencias e sinaturas coas que o Arquivo Nacio-
nal da Habana clasifica esta información. 

A preocupación de diferentes estudiosos polo tema da participación de
estranxeiros no Exército Liberador Cubano xa se viña manifestando con ante-
rioridade a este traballo de Neira Vilas, e dos estudios dalgúns deles pódense
tirar cifras de galegos combatentes ó lado dos mambís que non acaban de
casar exactamente coas que este autor nos mostra. A cifra final de galegos
mambís que recolle Neira Vilas, un total de 109, varía da que outros autores
estimaron e que van dende os 76 que computa M.ª Dolores Domingo Ace-
brón ata os 120 que atopa Coralia Alonso Valdés1. Esta falta de concordan-
cia vén dada polo emprego de fontes documentais diferentes por parte de cada
autor. Coralia Alonso baséase nos expedientes de combatentes non cubanos
que se atopan no Fondo “Comisión Revisora y Liquidadora de Haberes del
Ejército Libertador” mentres M.ª Dolores Domingo analiza o fondo Arquivo
Carlos Roloff, o mesmo que emprega como documentación central Neira
Vilas, pero este aumenta a súa pescuda a outros rexistros de combatentes. A
metodoloxía empregada á hora de recolle-la información tamén está na base
destes diferentes resultados finais. Neira Vilas optou por dar prioridade a un
aspecto que non parece rebatible, o do lugar de nacemento, é dicir, foron tidos
en conta por parte do autor para facer esta relación aqueles casos en que a
información sobre a súa orixe galega constaba de xeito explícito. O problema
que se presenta, e que o mesmo Neira Vilas sinala, é que son máis os que por
diferentes aspectos, sobre todo seguindo criterios como o dos apelidos con
clara orixe galega, se poderían contar como galegos mambís.

A grande vantaxe que presenta o traballo de Neira Vilas sobre outros exis-
tentes é o feito de que o autor non se centra de xeito único en dar cifras e
números senón que, ó transcribi-la fonte documental orixinal, a cantidade de

1. Domingo Acebrón, M.ª D.: “ Los españoles en Cuba y su participación en la Guerra de Inde-
pendencia”, en Naranjo Orovio, C. et al. (ed.): La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Fili-
pinas ante el 98. Actas del Congreso Internacional celebrado en Aranjuez en 1995, Madrid,
1996, pp. 647-661. Alonso Valdés, C.: “Caracterización sociodemográfica dos combatentes
españois no exército cubano 1895-1898”, Estudios Migratorios, n.º 2 (decembro 1996), San-
tiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, pp. 211-227.
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datos e aspectos que nos amosa son numerosos e moi valiosos. Non só aca-
bamos sabendo que foron máis dunha centena de emigrantes galegos a Cuba
os que loitaron pola independencia da Illa da metrópole española, senón que
foron Xoán Coto da Coruña, Xulio Cruz de Celanova, Xosé Álvarez de
Lugo..., algo que sen dúbida é unha maneira de achegarse ó estudio dos gale-
gos mambís e, por suposto, a un aspecto do estudio da emigración galega,
moitos menos fría e ríxida que as estatísticas. Pero, evidentemente, isto non
impide que despois de ler atentamente a relación que presenta Neira Vilas
bótase en falta un tratamento máis polo miúdo da información alí reflectida.
É dicir, a partir dos datos vitais que de cada combatente galego ofrece a fonte
documental empregada polo autor. Este podería presentarnos de maneira
explícita información sobre todo o conxunto. Pódense coñecer asuntos tales
como as tendencias de cando se incorporaron os galegos ó exército inde-
pendentista, cales eran as profesións maioritarias que tiñan estes antes da gue-
rra, cal era o estado civil da maioría, en que espacios xeográficos loitaron,
que grao posuíron no Exército Liberador, cal era a súa idade media, cantos
morreron durante o acontecemento bélico, cantos eran desertores do Exér-
cito español, etc. É moita a información que se podería extrapolar dos datos
que ofrece Neira Vilas e que posibilitarían a caracterización dos galegos mam-
bís como colectivo social e reforzarían a información que xa posuímos sobre
o conxunto dos emigrantes galegos a Cuba. 

Como xa se mencionou, esta primeira parte do libro contén unha sección
dedicada a uns cantos combatentes mambís de orixe galega que, por diferentes
motivos, acadaron unha meirande relevancia posibilitando que se coñecera
máis sobre as súas vidas, ou cando menos, sobre algúns episodios puntuais
destas. Para achegarse a figuras como a do afamado xeneral Álvarez Villa-
mil, que combateu na guerra dos Dez Anos, a vidas como a de Caetano Váz-
quez ou ás peripecias de Félix de los Ríos, o autor válese tanto da fonte oral
como de traballos aínda inéditos como é o caso de Memorias de un gallego
mambí. É preciso resalta-la importancia nestes casos da fonte oral que se
amosa como a única forma de poder achegarnos ó coñecemento de galegos
que doutro xeito seguirían a ser descoñecidos e de recupera-las súas viven-
cias e impresións. Neira Vila relata aspectos ás veces relevantes e ás veces
anecdóticos das vidas de sete combatentes mambís galegos, información que
ten a virtude de descubrirnos, ó mesmo tempo, episodios e aspectos da pro-
pia Guerra de Independencia mantida contra España dende 1895 e, incluso,
algunha vez pódense percorrer diferentes episodios da historia contemporá-
nea de Cuba seguindo a historia vital dalgún destes homes, como é o caso
do coronel X. Álvarez Pérez, un mambí retirado que participou na conspira-
ción contra o presidente Machado.

Unha das cuestións que espertan maior interese e que Neira Vilas deixa
albiscar a través dos relatos das vicisitudes dalgún destes galegos que apoia-
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ron a causa dos mambís é o tratar de responder á cuestión de por qué estes
galegos se uniron ás filas do Exército Liberador en contra do que as autori-
dades españolas esperaban que estes emigrantes fixeran e que non era máis
que unirse ás forzas españolas que loitaban por manter a Cuba baixo o domi-
nio da metrópole. Este autor sinala como factores causantes desta decisión
os ideais de liberdade e independencia que estes tiñan e a constatación de estar
sendo presa do constante abuso por parte da administración colonial espa-
ñola e das propias tropas coloniais. A esta apreciación engádese tamén a cons-
tatación dunha forte identificación por parte destes galegos mambís coa idea
de Cuba como patria, considerábanse galegos e cubanos pero non sentían que
deberan nada a España como Estado. Esta é a conclusión que tira Neira Vilas
das conversas que mantivo con algún destes combatentes e que está avalada
polas conclusións que dan outros autores como M.ª Dolores Domingo, que
empregan fontes diferentes para chegar á mesma conclusión.

Sen dúbida, na creación deste sentimento nacional cubano e na implan-
tación da idea dunha Cuba independente o labor de José Martí foi decisivo
e é cun apéndice dedicado á súa persoa co que Neira Vilas comeza o que é a
segunda parte do seu libro Galegos que loitaron pola independencia de Cuba.
Nesta segunda parte, que corresponde co que autor coloca baixo o título de
Apéndices, ademais desta referencia ó gran ideólogo da independencia
cubana, o autor céntrase en buscar aqueles galegos que participaran en con-
flictos que tiveron lugar na Cuba do século XX.

Antes de comezar esta segunda parte e trala indagación máis minuciosa
na vida dalgúns galegos mambís, Neira Vilas insire un epígrafe moi curioso
que titula “Noticias sobre a vida cotiá (1890-1898)” no cal o autor fai unha
pequena reflexión sobre diferentes aspectos da Cuba destes anos a partir da
mención dunha palabra clave como azucre, carruaxes, enfermeiras ou xea-
dos, conseguindo darlle ó lector unha imaxe nidia de como debía de se-la vida
diaria dos habitantes da Illa e dá conta dalgúns aspectos do episodio bélico
que deu como resultado a independencia de Cuba.

Á figura de José Martí dedica Neira Vilas un capítulo do seu libro, que
comeza cunha breve biografía do autor intelectual da guerra de 1895 e que
ten como finalidade amosa-las referencias que a Galicia e a algúns lugares
aparecen nos escritos de Martí, maioritariamente nos artigos que este publi-
cou na prensa. Neira Vilas atopa referencias a personaxes como Rosalía de
Castro, a Bella Otero, Concepción Arenal, o Padre Feixoo ou Emilia Pardo
Bazán nestes escritos de Martí e dá conta de artigos dedicados a dous gale-
gos que apoiaron de xeito destacado a causa martiana e morreron no nome
dela, José Martínez e Pablo Ínsua, artigos que son transcritos polo autor.
Como remate deste capítulo Neira Vilas trata de describi-la influencia que
José Martí tivo en Galicia a través dos monumentos que foron levantados na
súa honra por toda a xeografía galega.
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Se na primeira parte do libro Neira Vilas recupera do anonimato os gale-
gos que loitaron pola causa dos mambís, nesta segunda o que fai é recupera-
los testemuños de emigrantes de orixe galega que vivían na Illa e que loita-
ron polos seus ideais durante o século XX. O autor recolle dende galegos que
foron dos primeiros líderes sindicais en Cuba, como Claudio Bouzón ou
Manuel Porto Dapena, ata activos colaboradores na Revolución de 1959 como
Felisindo Paz ou David Gómez Pliedo, facendo unha sección especial para
nomear aqueles casos, como o de Xosefa Yáñez ou María Araúxo, nos que
eses emigrantes activistas eran mulleres. 

Son historias de vida o que reflicte a obra de Neira Vilas, historias que
por seren individuais non perden nin unha migalla do seu interese, xa que é
con estas pequenas areas co que se fai unha montaña, unha historia cada vez
máis completa sobre a emigración galega a Cuba. O coñecemento destas his-
torias vitais é o que permite realizar estudios que nos aproximan ó coñece-
mento dos “emigrantes tipo” e elaborar teorías sobre o conxunto dos emi-
grantes galegos. 

Na miña opinión, este é o grande valor que ten o libro de Neira Vilas, que,
xa sexa no caso de galegos mambís ou de galegos que loitaron polos seus
ideais na Cuba do século XX, o que fai é recuperar historias de vida dos gale-
gos en Cuba, vidas que son contadas co talento propio do famoso escritor.
Trátase de abrangue-lo estudio dos emigrantes galegos en Cuba dun xeito qui-
zais máis humano, dando preferencia ás súas peripecias vitais por riba da súa
condición de parte dun movemento social superior e de peza nunha estatís-
tica. 

Ana Cabana Iglesia
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Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX.

Naranjo Orovio, C. e García González, A. Aranjuez,
Doce Calles, 1996. 236 p.

Esta obra realiza unha análise da situación racial en Cuba e as políticas
de fomento da inmigración branca nos finais do século XIX. Os autores ache-
gan ó lector a realidade vivida por unha sociedade que se ve ante a necesi-
dade de tomar decisións concretas relacionadas coa súa poboación, vista esta
como principal elemento de identidade nacional. Un dos contidos principais
abordados no libro é o problema da escravitude e a súa abolición, como unha
cuestión latente na sociedade cubana do século XIX, e como un fenómeno
de orde non só económica senón tamén social, política e cultural. 

O seu contido estructúrase en sete capítulos, cunha selección de docu-
mentos sumamente interesantes que constitúen os apéndices e que apoian
moita da información achegada polos autores, ademais conta cunha completa
bibliografía. Pero non imos falar aquí do que abarca cada un deses sete capí-
tulos, simplemente tocaremos de forma xeral aqueles puntos máis sobresa-
íntes, de maneira que o lector poida ter unha imaxe global do que os autores
nos presentan a través da súa obra.

No prólogo do libro, Josef Opatrny ofrécenos unha visión xeral do pano-
rama demográfico e social na illa de Cuba. Fálanos da estructura demográfica
da Illa e a súa evolución, do sistema de producción tradicional e a introduc-
ción de novos métodos, das estratexias gobernamentais para reduci-la pro-
porción de poboación negra fronte á branca, así como, tamén, da incorpora-
ción de novos grupos étnicos, relacións raciais e reflexións sobre o proceso
de formación da identidade cubana. Destacan tamén as figuras de Francisco
Arango y Parreño, José Antonio Saco y José Martí, como tres representantes
da sociedade cubana do século XIX, expoñendo e comparando a postura de
cada un destes personaxes en relación coa poboación branca e de cor.

A presión exercida polo forte crecemento económico que Cuba estaba a
experimentar dende os últimos anos do século XVIII, xunto a outros facto-
res como son: a aproximación da abolición do tráfico de escravos de forma,
aínda que tardía, inminente, os temores de sublevación por parte da poboa-
ción negra, e a ineludible competencia europea relacionada coa industria azu-
creira, supuxo a transformación do sistema agrícola cubano. Todo isto levou
a desencadear unha nova organización do traballo, na que a man de obra libre
adquiriría protagonismo, pasando o sistema escravista a un segundo plano,
ata chegar a unha erradicación “total”, polo menos de maneira formal. 

A medida que imos avanzando na nosa lectura, podemos observar como
van aparecendo en escena os seguidores das distintas correntes de pensa-
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mento. Temos, pois, dende os reformistas, partidarios da abolición da escra-
vitude, ata os máis conservadores, persistentes nas súas ideas de preserva-
ción dun sistema que nada ten que ver co contacto directo das novas tecno-
loxías que afectarían ó sistema económico, e, polo tanto, tamén ó político,
social e cultural. 

En realidade, trátase dunha sociedade que, tras unha crise manifesta na
que se ve afectado o seu sistema agrícola –sistema de monocultivo no que a
man de obra escrava tiña o principal protagonismo–, debería formular outro
tipo de organización do traballo. Isto implicaba tamén facer unha reestruc-
turación do sistema social mantido ata o momento.

As posturas de cada grupo son expostas a través da presentación dos dis-
tintos representantes, por dicilo dalgún xeito, encaixados cronoloxicamente,
de maneira que se realiza un asentamento conciso de cada etapa evolutiva,
superada ou non, polo fenómeno, eixo central desta monografía.

As teorías que conforman, neses momentos, os piares da ciencia a nivel
internacional son utilizadas polos sectores de poder na argumentación de cer-
tas conductas racistas. Ideas de autores como Samuel George Morton, Zes-
termann, James Kenedy ou J. F. Blumenbach, son expostas en traballos dados
a coñecer por institucións como a Sociedad Económica de Amigos del País
da Habana. Así, temos ante nós unha idea xeral do panorama imperante no
ámbito científico da época. Deste xeito, as características de carácter moral,
intelectual, fisiolóxico, etc. son expostas a través de cadros comparativos con
resultados claramente manifestos a favor do home branco.

Representantes de distintos ámbitos de coñecemento científico, intelec-
tuais, propietarios de facendas e burgueses con certo poder na sociedade, asis-
tían a debates cargados de “boas intencións”, nos que se expoñían as refle-
xións sobre o tipo de poboación ideal que reunira tódolos elementos
necesarios e suficientes para unha constitución sólida da identidade nacio-
nal.

Moitas das ideas racistas dos estudios e discusións dos antropólogos, médi-
cos, etc. cubanos resultan ser un fiel reflexo das manifestacións feitas por figu-
ras internacionais estranxeiras procedentes, sobre todo, de Francia, Inglate-
rra e Norteamérica. Cabería destacar aquí ese denominador común presente
nas distintas vertentes ideolóxicas vixentes, e que fai referencia directa ó des-
prazamento, taxativo case sempre, do “home negro” como elemento confi-
gurador da base de identidade nacional. 

A partir da segunda metade do século XIX, as novas teorías evolucionistas
falan da diversidade da especie humana en termos de superioridade e inferio-
ridade. Institucións como a Real Sociedad de Amigos del País da Habana -com-
posta por un grupo heteroxéneo formado por intelectuais, comerciantes, gran-
des terratenientes, naturalistas, avogados, médicos, etc.-, que dende a súa
fundación acolleu e protexeu os proxectos sobre diversificación agrícola e colo-
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nización branca, servían de punto de encontro de personalidades académicas.
Ademais, incluía nas súas Memorias traballos científicos de grandes naturalistas
da época, de distintas procedencias. Deste xeito, xustifícanse as tendencias exis-
tentes relativas ó problema da inmigración en Cuba. 

Personaxes da importancia de Francisco de Arango y Parreño, Andrés e
Felipe Poey, José Antonio Saco, Álvaro Reynoso, Antonio Bachiller y Mora-
les, Francisco de Frías y Jacott canalizaron a través da sección desta Sociedade
unha serie de artigos en publicacións como Papel Periódico de la Habana, Dia-
rio de la Habana e as Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País,
fundadas e patrocinadas pola institución da que estamos a falar. 

Amósanse aquí –a través da presentación de distintos proxectos expostos
por uns e outros– os intentos de deseña-lo perfil desa poboación ideal á que
estabamos a referirnos en liñas anteriores. Non imos afondar neses proxec-
tos de colonización e traída de traballadores blancos elevados á Xunta de
Fomento, só imos destaca-lo papel desenvolvido pola importación de traba-
lladores peninsulares e, máis concretamente, canarios, como os candidatos
perfectos, presentes nas distintas ordes dictadas polo goberno. Así, podemos
contempla-los cambios que van experimentando as concepcións sobre a colo-
nización, reflectidos nas distintas etapas da política inmigratoria.

Cabe sinalar, que o rol de promotor da colonización branca en Cuba non
foi exercido só pola chamada Xunta de Poboación Branca, cos seus poderes
traspasados logo á Xunta de Fomento, senón que a iniciativa privada tamén
desempeñou o seu papel. 

Vemos, pois, como vai evolucionando a política poboacionista dirixida
dende o Estado, a través da posta en marcha dos proxectos que contemplan
a fundación de novas colonias formadas por familias, traídas fundamental-
mente de Canarias, como medio para controla-lo crecemento da poboación
negra, entre outros obxectivos.

A escravitude atopa a súa xustificación moral a través de argumentacións
diferentes en función dos intereses de cada grupo, segundo estivesen a favor
ou en contra do sistema tradicional escravista. Así, tanto as “virtudes” como
“defectos” dos negros saen á luz en discusións e debates. Por unha banda,
resáltase a súa fortaleza física para o traballo e ante as enfermidades tropi-
cais, sobre todo, por parte dos facendados, partidarios da preservación do sis-
tema agrícola tradicional e defensores dos seus intereses económicos. Por
outra banda, están os partidarios do “branqueamento” da poboación como
principal obxectivo, con tódalas connotacións que acompañan a este último
termo e que se encargan de recalca-la súa condición inferior a nivel intelec-
tual, moral, conductual e biolóxica. Estes últimos, a favor da, paulatina ou
repentina, abolición do sistema escravista.

Os autores dedican un capítulo que ten como protagonistas a represen-
tantes do movemento reformista, pioneiro no intento de establece-las bases
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demográficas e culturais, que servirían de sustento desa identidade tan bus-
cada na Cuba do século XIX. O interese dos autores, como eles moi ben des-
tacan, céntrase no proxecto social e económico desenvolvido polos refor-
mistas: José Antonio Saco, Ramón de La Sagra e Francisco de Frías y Jacott,
Conde de Pozos Dulces. Con distintos matices, os programas abolicionistas
destes reformistas expoñen vías de canalización dunha transformación eco-
nómica e social da Illa. Así, podemos observa-los proxectos de inmigración
branca de cada un deles, nos que se distinguen claramente as características
comúns e as diferenciais. 

Tamén se pode apreciar como os cambios experimentados polas institu-
cións encargadas de levar a cabo o fomento da poboación branca se ven reflec-
tidos a través de convocatorias de premios e exposicións públicas de productos
agrícolas e industriais. Trala abolición do comercio de escravos en 1835 puxé-
ronse en marcha novos proxectos de colonización e traída de traballadores
libres, de maneira que, pouco a pouco, as modificacións experimentadas polas
esferas económica e social ían tomando forma. 

Obsérvanse, ademais, os xiros producidos nas formulacións de coloniza-
ción, así como tamén nas políticas de inmigración. Os autores amosan as dis-
tintas estratexias propostas por uns e outros, plasmadas nos informes eleva-
dos á Xunta de Fomento, aqueles proxectos que son aprobados, o réxime en
que se fan as contratacións dos traballadores libres, a descrición detallada das
condicións e promesas especificadas nos contratos, e a súa contrastación con
testemuños dos propios traballadores. 

Logo de expoñer, de maneira xeral, os contidos básicos deste traballo de
investigación, podemos concluír dicindo que se trata dunha obra de sumo inte-
rese, que constitúe un elo máis cara ó esclarecemento das numerosas lagoas
existentes aínda no estudio da historia das relacións interraciais. 

Carolina García Borrazás
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Ferroláns en Cuba.

Llorca Freire, G. Ferrol, Émbora, 1997. 195 p.

Unha obra máis dentro das varias publicadas polo profesor e investigador
ferrolán Guillermo Llorca Freire, centrada neste caso na emigración, un dos
seus principais temas de investigación.

Co título de Ferroláns en Cuba, o autor vai presentarnos ó longo da obra
a importancia da presencia de naturais de Ferrol na illa e amosárno-lo papel
tanto de persoeiros como de moitos emigrantes anónimos que achegaron o
seu gran de area para seren protagonistas da historia contemporánea de Cuba.
O autor consegue, desta maneira, demostra-la eterna relación da Cidade
Departamental coa Habana durante os séculos XVIII ó XX, unidas entre
outras cousas por seren ámbalas poboacións “lugares estratéxicos privile-
xiados, pois a Cidade Departamental como base militar protexía a zona norte
das comunicacións con América e a capital cubana tamén era o punto de
retorno das flotas da “Carreira de Indias”.

O libro está estructurado en nove capítulos pero podemos dividilo en tres
partes claramente diferenciadas: unha primeira, que se corresponde co capí-
tulo primeiro, onde pasa revista á emigración dende Ferrol a Cuba nos últi-
mos dous séculos; unha segunda parte (capítulos segundo ó quinto) que se
dedica a recoller biografías de persoeiros ilustres ferroláns que tiveron unha
actividade destacada na illa como escritores, xornalistas, arquitectos, etc.; a
última parte comprende os capítulos sexto ó noveno e recolle historias con-
cretas sobre distintos aspectos desa eterna relación: o ronsel de Concepción
Arenal en Cuba, a Guerra Colonial, a historia da Sociedade “Ferrol y
Comarca”, etc.

Facendo unha análise máis detallada do libro e fixándonos en aspectos
como os contidos tratados, as fontes ou a metodoloxía utilizada, podemos dicir
que o capítulo primeiro amósano-lo marco xenérico da emigración de ferro-
láns a Cuba dende o século XVIII. Recolle as causas da emigración como as
malas condicións económicas da Galicia da época, a saída para evita-lo ser-
vicio militar, etc., e fíxase tamén nos factores de atracción que determinan
que Cuba fose un país receptor de emigrantes como son as boas condicións
económicas da illa e da súa capital, que fan que necesite man de obra. Estu-
dia tamén a lexislación emigratoria española do período para concluír que co
R.D. de 1853, que autorizaba a emigrar, déuselle un pulo importante a unha
emigración que xa dende había anos era un feito. Máis adiante e utilizando
como fonte principal a prensa da época presenta a actividade das compañías
navais e dos “ganchos” como recrutadores de mozos para embarcar. As mes-
mas fontes sérvenlle para contarnos como se produce a chegada e a integra-
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ción dos emigrantes na vida social e económica a través da actividade de aso-
ciacións por eles creadas e dos traballos que comunmente realizaban.

Bótase en falta aquí, e tendo en conta que se trata dun estudio microhis-
tórico por centrarse na emigración dende unha cidade, algunha análise dunha
cadea migratoria que puidera reconstruír todo o percorrido Ferrol-Cuba. Isto
axudaríanos a explicar con maior profundidade o proceso de emigración e
de inmigración e a posterior integración dos emigrantes ferroláns na socie-
dade e na economía habaneiras. Quizais por falta de fontes cualificadas o
autor decidiu non reconstruír unha cadea de emigrantes que constitúe actual-
mente un dos instrumentos máis utilizados pola historiografía da historia da
emigración.

A segunda parte comeza co capítulo dous, que nos ofrece unha biografía
do destacado escritor e “dinamizador do galeguismo” José Fontenla Leal.
Descríbenos cal foi o seu papel na creación da “Asociación Iniciadora e Pro-
tectora da Real Academia Galega” e as súas relacións con escritores da impor-
tancia de Curros Enríquez ou Ramón Cabanillas.

O capítulo terceiro descóbreno-la vida e obra dun ornitólogo e naturalista
nacido en Ferrol que se chama Juan Lembeye Lartaud, quen desenvolveu
parte da súa vida na illa.

O cuarto ensínano-la obra de Calixto Loira Cardoso, un arquitecto que foi
o autor do monumental Cemiterio de Colón na Habana. Contén unhas boas
ilustracións do citado cemiterio e do panteón da sociedade “Ferrol y Comarca”.

O capítulo quinto está dedicado a “protagonistas nos medios de comuni-
cación”. Para este estudio serviuse da análise de máis de cincuenta cabecei-
ras de xornais de Cuba. Consegue, así, atopar unha gran cantidade de xor-
nalistas, directores de prensa, escritores, colaboradores, etc. que tiñan como
elemento común a súa cidade natal. Entre eles están os directores de prensa
Guillermo Cedrón, Juan Vicente Martínez Quelle, Victorino Novo y García,
Adelardo Novo y Brocas...; colaboradores como Concepción Arenal, Fran-
cisco Cabo Pastor, Joaquín Arévalo Rodríguez, Bartolomé Crespo y Borbón,
Xosé María Pérez Parallé... Estudia a súa vida, as súas publicacións, a súa
actividade profesional como escritores e o traballo realizado en prol da colec-
tividade galega durante os anos que viviron en Cuba.

Máis adiante recupera persoeiros ferroláns, imaxes e noticias de Ferrol que
ocupan o día a día nas páxinas da prensa cubana como son José Canalejas,
Ramón Franco Baamonde, Francisco Iglesias Brage....

É importante subliña-lo gran número de fotografías, ilustracións con cabe-
ceiras de xornais ou do interior das súas páxinas que clarifica e axuda a enten-
der mellor a importancia e a relación de Ferrol e as súas xentes con Cuba e,
máis concretamente, coa súa capital, A Habana.

O capítulo sexto revisa a influencia de Concepción Arenal na colectivi-
dade galega exemplificado na denominación do centro de ensino do Centro
Galego chamado “Concepción Arenal”. 
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No capítulo sete podemos atopa-la participación de soldados ferroláns na
Guerra de Cuba, a volta dos combatentes e as consecuencias da derrota na
cidade. 

O seguinte capítulo dedícase a darnos unha visión da viaxe do Nautilus,
buque-escola ferrolán a Cuba no ano 1909.

Remata a obra cunha terceira parte, onde fai unha análise da sociedade
“Ferrol y Comarca”, na que repasa a súa historia. Tendo como fonte princi-
pal os libros de actas, regulamentos e o boletín Ferrol y su comarca, órgano
oficial editado pola sociedade que lle dá nome, reconstrúe a súa creación, as
actividades e obras realizadas na illa (festas anuais, panteón no cemiterio de
Colón, etc.) ou en Ferrol e a súa comarca (escola de Moeche, etc.).

Paréceme un acerto a saída á luz desta obra que se enmarca dentro dos
estudios de historia local de Ferrol, os cales son imprescindibles para com-
prender mellor a historia xeral de Galicia e particularmente de Ferrol debido
á súa permanente relación co mar, con Cuba e en xeral con América.

O libro está magnificamente elaborado e presenta un conxunto de máis
de cen ilustracións e documentos que fan que a súa lectura sexa máis amena
e sirvan de explicación e demostración do escrito. Importante é, sen dubida,
a cantidade de fontes utilizadas, destacando a prensa escrita, para o cal o autor
visitou arquivos e bibliotecas cubanas como o Instituto de Literatura e Lin-
güística da Academia de Ciencias de Cuba, onde o escritor Xosé Neira Vilas
traballou moitos anos recompilando libros, revistas e prensa da colectividade
galega na Habana.

Este traballo completa outras publicacións do autor que teñen como punto
de referencia Ferrol e Cuba como son: “Concepción Arenal e Hispanoamé-
rica: Pegadas dunha presencia”, Cadernos do Ateneo Ferrolán, n.º 9 (1993),
Ferrol; “Ferrolterranos na emigración a América: O seu papel na educación
escolar”, Cadernos do Ateneo Ferrolán, n.º 10 (1994), Ferrol; “Ferrolterra-
nos en Cuba”, Ferrol Diario, Ferrol, 10-XII-1979; “A Guerra de Cuba”, El
Correo Gallego, Ferrol, 4, 11-VIII-1996.

Manuel Souto
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no, e-mail e un breve currículum. Acompañarase tamén dun resumo (Abstract), non
superior a 100 palabras, que reflicta claramente o contido e os resultado do traballo.
En cada caso acompañarase dun máximo de 5 palabras claves (Key words).

3. Para as referencias bibliográficas os autores poderán optar pola inclusión en nota dos
datos completos da obra, ou pola mención en texto do apelido do autor, data e páxi-
na, con remisión a unha bibliografía final das obras citadas.
3.1. Se se opta pola primeira fórmula deberán incluírse os datos de localización

completa de cada publicación ou documento citado por vez primeira. Exem-
plos:
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): Título do libro. Lugar de edición,
editorial, ano, pp. ás que se fai referencia.
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): “Título do artigo”. Título da Re-
vista. Volume, número (ano), páxinas.
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): “Título do capítulo”. En APELI-
DOS, Nome do autor/a (se existise): Titulo do libro. Lugar de edición, edito-
rial, ano, pp. ás que se fai referencia.
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): “Título do documento” (se o ten).
Data. Nome da colección: número de caixa e/ou atado. Centro de documenta-
ción no que se atopa.
As remisións sucesivas a esas mesmas obras faranse de forma abreviada se-
gundo as normas comúns.

3.2. Para o segundo sistema utilizaranse as parénteses no texto na seguinte orde:
(APELIDO, ano, páxina ou páxinas das que se trate). Acompañarase, neste ca-
so, dunha lista bibliográfica final, por orde alfabética). Cando as obras dun au-
tor/a aparezan no mesmo ano, engadirase á data unha letra (a, b, c, etc.).

3.3. As referencias arquivísticas serán o máis completas posible.

4. Os orixinais enviados a ESTUDIOS MIGRATORIOS serán sometidos a revisión, can-
do menos, de dous avaliadores, seleccionados polo Equipo Editorial en función dos
seus coñecementos sobre a materia de que trata o traballo, garantíndose o anonimato
tanto do autor ou autores como dos avaliadores. A aceptación definitiva dos materiais
depende do Equipo Editorial da revista.

5. Os traballos deberán enviarse a:
Estudios Migratorios. Arquivo da Emigración Galega.
Consello da Cultura Galega
Apartado de Correos, 773
15705 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 569 020                 Fax: 981 588 699
E-mail: aeg.ccg@xunta.es
http//ccga.xunta.es/aeg/migrator.htlm
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