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INTRODUCIÓN 
 
 

Todo canto se escriba encol do PRIMEIRO CONGRESO DA EMIGRACIÓN 
GALEGA, do seu desenrolo e dos seus acordos, da sua trascendencia 
histórica e do intrés que despertóu nas nosas coleitividades de América, nos 
meios de Galicia mesma e no resto das coleitividades estranxeiras residentes 
en Bôs Aires, eisí como nos meios sociales, políticos, periodísticos e 
inteleituales arxentinos; todo canto se escriba e se fale d’iso, non poderá 
lograr dar idea compreta da magnitude do eistraordinario acontecimento. 

 
 

Con estas palabras comezan as «verbas limiares» das actas do Primeiro Congreso da 
Emigración Galega, realizado na cidade de Bos Aires entre o 24 e o 31 de xullo de 1956, que 
pretenden xustificar a necesidade da súa publicación e que, con motivo da conmemoración en 
2006 do cincuentenario deste Congreso, reproducimos nesta edición facsimilar. O interese da 
reedición destas actas é que non se limitan soamente a reproducir os relatorios e as conclusións 
do Congreso senón que, de acordo co seu propio título Primeiro Congreso da Emigración 
Galega. Documentación. Crónicas, constitúen unha valiosa fonte sobre os preparativos e o 
desenvolvemento do Congreso. Na parte inicial, denominada documental, inclúense: Iniciativa 
do Consello de Galiza para a organización do Congreso, nomeamento da Comisión 
Organizadora, Manifesto-Convocatoria, Temario e Regulamento do Congreso, Relacións de 
institucións e personalidades asistentes, etc. Na parte central recóllense os relatorios presentados 
ás diferentes comisións do Congreso, os informes-dictames e as conclusións. E, por último, 
faise unha crónica dos actos de carácter cultural realizados paralelamente ao desenvolvemento 
do Congreso. 

Pero, a pesar da importancia deste Congreso, tiveron que transcorrer tres anos desde a súa 
celebración, até novembro de 1959, para que fosen publicadas as actas pola Editorial Nós, baixo o 
coidado de Ramón Suárez Picallo, Francisco Regueira, Rodolfo Prada e Manuel Porrúa, grazas ao 
apoio económico de diferentes personalidades da colectividade emigrada en Bos Aires. 

A comezos do ano 1956 o Consello de Galiza acorda festexar o centenario do Banquete 
de Conxo −feito relevante na elaboración do discurso galeguista, pois tende a identificarse, 
xunto coa Revolución de 1846, como unha das datas fundacionais do galeguismo−, considerado 
como un proxecto de elaboración propio dos núcleos galeguistas que estaban agromando na 
sociedade galega a mediados do século XIX. O Banquete, celebrado en 1856 nas proximidades 
de Santiago de Compostela, representaba un fito na historia do nacionalismo galego. Un 
galeguismo caracterizado pola súa pegada liberal e democrática que ao conmemorar o 
Banquete, ao que asistiron estudantes e obreiros coa participación entre outros de Aureliano 
Aguirre e Eduardo Pondal, trata de remarcar ese proxecto de unión de dous sectores: o mundo 
intelectual, representado polos universitarios, e o mundo do traballo, polos obreiros. Este 
discurso é recollido polos nacionalistas galegos en América que, ao decidir conmemorar esta 
data, destacan a importancia fundacional do Banquete na historia do civismo galego pola «súa 
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outa significazón e longa transcendencia» e porque «foi a primeira concreición coleitiva civil do 
sentimento liberal de Galiza».  

O primeiro precedente para a organización deste Congreso é unha reunión do Consello 
de Galiza que tivo lugar o día de 2 de xaneiro de 1956, na que se acorda organizar un Congreso 
con motivo do centenario do Banquete de Conxo, que tiña como obxectivo «estudar os 
problemas específicos, individuais e colectivos, dos nosos emigrados, con proieccións sobre o 
presente e o futuro de Galicia, buscándolles as posibeis e axeitadas solucións». 

Nesta mesma reunión do Consello de Galiza noméase a Comisión Organizadora, que 
estará constituída por Manuel Puente, Perfecto López, Francisco Regueira, Xosé Neira Vilas, 
Xosé B. Abraira, Antón Suárez do Pazo, Francisco Pazos, Antón Alonso Pérez, Manuel 
Martínez Lamela, Segundo Pampillón, Xosé Alfonso Reboreda, Rodolfo Prada, Cándido Rey, 
Antón Díaz e Valeriano Saco, e que, amais da organización do Congreso, tiña como obxectivos 
realizar diferentes actos de divulgación e conseguir a adhesión das principais entidades 
representativas das colectividades galegas de Bos Aires e Montevideo. 

Os integrantes da Comisión Organizadora, a pesar do pretendido carácter representativo 
desta, pertencen maioritariamente ao núcleo central do galeguismo organizado de Bos Aires, 
que posuía unha longa experiencia previa nos círculos nacionalistas e con importantes 
vinculacións coa colectividade galega emigrada e coas súas institucións. Pero tamén se constata 
a ausencia dalgunhas personalidades significativas da dirixencia do movemento galeguista en 
Arxentina, como Luís Seoane ou Eduardo Blanco Amor. Así mesmo obsérvase a ausencia de 
persoas representativas doutras ideoloxías políticas cun forte peso na colectividade galega. 
Neste sentido destaca, fóra da presenza de Antonio Alonso Pérez, a ausencia de dirixentes da 
Federación de Sociedades Gallegas ou de entidades que participaban nesta. 

Para a elaboración do programa, manifesto, temario e regulamento do Congreso, a 
Comisión Organizadora diríxese a Lois Tobío, exiliado en Uruguai. No manifesto o Congreso 
preséntase, fronte aos esforzos illados anteriores, como un intento de facer unha análise 
colectiva do conxunto da nosa emigración, para o que se pretende examinar o fenómeno 
emigratorio dun xeito integral nunha asemblea xeral en que participen representantes das máis 
importantes colectividades galegas. Considérase que neses momentos a emigración galega se 
atopa nunha delicada situación de encrucillada, polo que convén facer un alto no camiño co 
obxectivo de realizar unha reflexión colectiva e «tomar conciencia do que temos feito, do que 
facemos e do que debemos facer os galegos que andamos espallados por estas terras. Cal é a 
nosa misión, cáles as nosas obrigas, cara a Galiza, cara as terras onde vivimos e ainda cara a 
humanidade enteira». Igualmente destácase a importancia histórica da emigración galega e a 
idea de permanencia da colectividade galega no novo medio social, ao mesmo tempo que se 
nega a súa integración na sociedade de acollida.  

Pero este Congreso non é a primeira iniciativa de organización dun evento destas 
características, pois xa existían outras tentativas previas. No ano 1920 creárase unha comisión, 
presidida por Constantino Sánchez Mosquera, que pretendía a celebración dun Congreso 
Gallego-Americano, para o que conseguira o apoio de numerosas entidades galegas; este 
proxecto non chegou a materializarse e só se conserva o seu programa. Anteriormente, a Real 
Sociedad Económica de Amigos del País organizara en Santiago de Compostela, no ano 1909, 
un Congreso da Emigración, pero estaba orientado a analizar os problemas xenéricos da 
emigración española e desde unha perspectiva peninsular e non da colectividade emigrada. 

Para facilitar a participación e que esta sexa o máis ampla posible publícase un folleto 
−que recolle o manifesto, temario e regulamento do Congreso− e dous carteis −un deles da 
autoría do artista exiliado Leopoldo Nóvoa. O manifesto aparece publicado en diferentes 
xornais como A Nosa Terra, portavoz da Irmandade Galega, cuxo número 500, correspondente 
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a xullo de 1956, é un monográfico sobre o Congreso; ou en periódicos dalgunhas institucións 
como Galicia, voceiro da Federación de Sociedades Gallegas, ou Opinión Gallega, xornal 
editado conxuntamente polo Centro Pontevedrés e o Centro Orensano. Así mesmo podemos 
atopar informacións sobre o Congreso noutros xornais, principalmente da colectividade galega, 
como Galicia Emigrante, Unión, pero tamén arxentinos, como La Prensa.  

No regulamento do Congreso abórdanse temas como a participación, o 
desenvolvemento das seccións, a estrutura do debate, os sistemas para a presentación de 
relatorios ou a elaboración das conclusións. Nel garántese o carácter aberto do Congreso, coa 
posibilidade de participación de todas as sociedades galegas de América legalmente 
recoñecidas, así como de representantes de medios de comunicación, editoriais ou outras 
institucións galegas. Tamén se lles ofrece a posibilidade de estar presentes ás persoas invitadas 
pola Comisión Organizadora, en función dos seus méritos ou do seu labor destacado na 
emigración a prol dos intereses espirituais e materiais de Galicia. Pero ao mesmo tempo 
reafírmase o carácter aberto do Congreso ao garantirlles a todas as persoas que presenten 
relatorios os mesmos dereitos que aos representantes de institucións ou aos invitados. 

As primeiras actividades desenvolvidas no marco do Congreso son as Xornadas 
Galegas, organizadas tradicionalmente polo Centro Galego con motivo do Día de Galicia, nas 
que este ano participan como conferenciantes algúns dos delegados procedentes do exterior: 
Lois Tobío, Xerardo Álvarez Gallego e Emilio González López, que se complementan coas 
actividades culturais do Centro Orensano e Pontevedrés. 

Tamén se levan a cabo outros eventos paralelos, entre os que cómpre destacar a visita, o 
día 26 de xullo, dunha representación do Congreso ao presidente da República Arxentina, Pedro 
A. Aramburu, e o acto académico realizado na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade 
Nacional de Buenos Aires, coa intervención de Rodolfo Prada, R. Suárez Picallo, Julieta Gómez 
Paz, Fritz Krüger e Xerardo Álvarez Gallego. 

Estes actos compleméntanse coas tradicionais homenaxes da colectividade galega ás 
grandes figuras simbólicas de Galicia. O día 25 de xullo celébrase un acto de homenaxe a 
Castelao no Panteón do Centro Galego, no cemiterio da Chacarita. Ese mesmo día lévase a cabo 
unha ofrenda floral a Rosalía de Castro no Centro Galego. E o día 29 de xullo, na Praza 
Miserere, organízase unha homenaxe ao líder da independencia arxentina Bernardino Rivadavia, 
do que se sinala a súa estirpe galega, coa presenza do intendente da cidade de Bos Aires. 

Pero o acto máis salientable é a evocación do histórico Banquete de Conxo, que ten 
lugar o día 28 de xullo no Pazo Galicia do Centro Lucense, na localidade de Olivos, no que, 
seguindo o exemplo do anterior Banquete, Enrique Pampillón e Carlos Abraira realizan os seus 
respectivos brindes, mentres que Xosé Neira Vilas fai un brinde escrito en métrica pondaliana. 
Neste mesmo acto hai que destacar as intervencións de Marcial Fernández, Xosé Velo 
Mosquera, Xerardo Álvarez Gallego, Emilio González López, Ramón Suárez Picallo, Antonio 
Hurtado (presidente do Centro Republicano Español), Xohán Martínez Castro, Crisólogo 
Larralde (político e estadista arxentino) e Antón Alonso Ríos, que pecha o acto como máximo 
representante do Consello de Galiza. 

Na tarde do día 24 de xullo, de acordo coa programación oficial, desenvólvese na sede 
do Centro Orensano, baixo a presidencia de Manuel Puente, na súa calidade de presidente da 
Comisión, unha sesión preparatoria na que está ausente unha parte importante dos delegados do 
exterior. Nela elíxese a Mesa do Congreso, que queda finalmente constituída por Xesús 
Canabal, presidente; Xerardo Álvarez Gallego, vicepresidente 1º; Marcial Fernández, 
vicepresidente 2º; Avelino Díaz, secretario; e Xohán Martínez Castro, Enrique A. González e 
Ramón de Valenzuela, prosecretarios. 
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Tamén se acorda constituír unha presidencia honoraria e simbólica, integrada por 
Castelao, Bóveda e Antolín Faraldo, e como homenaxe á muller galega desígnanse como 
membros honorarios do Congreso: Virxinia Pereira, Álvarez de Bóveda (nai de Alexandre 
Bóveda), Gala Murguía de Castro e Manuela Sánchez. 

Por proposta da Comisión Organizadora, que actúa como Mesa do Congreso, elíxense 
os integrantes das diferentes comisións fixadas no Regulamento para o debate do temario do 
Consello. 

Na xornada seguinte, o Día de Galicia, realízase a sesión solemne inaugural no Teatro 
Solís, engalanado coas bandeiras arxentina e galega. O acto está presidido polos integrantes do 
Comisión Organizadora, da Mesa do Congreso e do Consello de Galiza, e están tamén 
representadas autoridades arxentinas, como o director e o secretario de Migracións arxentinos. 
Tras as intervencións protocolarias do presidente da Comisión Organizadora e do presidente da 
Mesa do Congreso, interveñen o delegado por México, Francisco Comesaña, cun discurso sobre 
Concepción Arenal; o delegado por Uruguai, Xohán Martínez Castro, que aborda a temática da 
emigración galega e os seus problemas; o delegado por Venezuela, Xosé Velo, cunha 
conferencia sobre Galicia e os emigrados; e, por último, Ramón Suárez Picallo, delegado por 
Chile, que clausura a sesión cun discurso en que traza as liñas xerais do Congreso. 

Nos días seguintes reúnense separadamente as diferentes comisións internas do 
Congreso. A primeira en constituírse é a Comisión A ou de credenciais, á que lle corresponde 
analizar as credenciais presentadas polas delegacións que asisten.  

A pesar do escaso tempo desde a convocatoria do Congreso até o seu comezo, rexístrase 
unha importante participación, xa que asisten un total de 134 delegados e están representadas 60 
sociedades. A case totalidade das sociedades participantes son entidades dos países do Río da 
Prata, cunha moita menor participación e relevancia das sociedades doutros ámbitos xeográficos 
pois, do total de entidades adheridas, 45 son institucións galegas con sede en Arxentina e 
Uruguai1.  

A Comisión Organizadora consegue garantir a participación das principais sociedades 
da colectividade galega en Arxentina, sobre todo de Bos Aires; están presentes delegacións do 
Centro Gallego e da totalidade das agrupacións electorais internas (Agrupación A Terra, 
Agrupación Galicia e Agrupación Unión Gallega), dos diferentes centros provinciais (Centro 
Orensano, Centro Lucense, Centro Pontevedrés e Centro Coruñés), da Federación de 
Sociedades Gallegas e dalgunhas das principais entidades comarcais (Centro Betanzos, ABC de 
Corcubión, Centro Villamarín-Perojano, etc.); así como das institucións procedentes de 
localidades do interior arxentino como Mar del Plata, Comodoro Ribadavia, Mendoza ou 
Rosario.  

Unha participación importante obsérvase na delegación de Uruguai, na que están 
representadas as dúas grandes institucións da colectividade: Casa de Galicia e Centro Gallego, 
xunto a outras entidades como Banco de Galicia, Centro Orensano, Casa Compostelana ou a 
audición radial Sempre en Galicia. 

O contraste do nivel de representatividade das colectividades galegas da área 
riopratense e os outros países confírmase na procedencia dos delegados participantes no 
Congreso, pois moitas das institucións están representadas por emigrantes residentes en 
Arxentina. Por exemplo Xosé Velo, único delegado procedente de Venezuela, mentres que 
Avelino Díaz e Manuel Pedreira, residentes en Arxentina, figuran como delegados de 
institucións venezolanas. Tampouco existe unha participación presencial de delegados 

                                                 
1. A distribución xeográfica das sociedades representadas no Congreso é: Arxentina (36), Estados Unidos (1), Chile 
(3), Uruguai (9), México (4), Venezuela (3), Cuba (5) e Brasil (1). 
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procedentes de Galicia aínda que, malia as importantes diferenzas políticas existentes entre o 
galeguismo do exterior e do interior, destacan as adhesións ao Congreso de R. Otero Pedrayo e 
Domingo García Sabell, así como a participación mediante o envío de  diferentes relatorios de 
personalidades como Ramón Piñeiro, Xaime Isla Couto, Manuel Beiras, Uxío e Luís Carré, 
Ricardo Carvalho Calero, etc. 

A pesar do escaso número das delegacións procedentes do exterior á área do Río da 
Prata, é preciso sinalar a súa importancia e relevancia pois, xunto ao xa citado Xosé Velo 
(Venezuela), figuran Ramón Suárez Picallo (Chile), Xerardo Álvarez Gallego e Maximino 
Matalobos (Cuba), Emilio González López (Estados Unidos), Marcial Fernández, Francisco 
Comesaña e Roxelio Rodríguez de Bretaña (México). 

O Congreso estrutúrase en tres grandes seccións temáticas: 
 
A. O pasado da emigración galega 
B. O presente da emigración galega 
C. O futuro da emigración galega. Fitos e camiños 
 
De acordo con esta estrutura e co Regulamento aprobado, celébranse as xuntanzas das 

diferentes comisións para analizar e debater os diferentes relatorios (53) presentados ao 
Congreso e para elaborar os informes-dictames que serán debatidos posteriormente na sesión 
plenaria. 
 

- A Comisión B reúnese o día 26 de xullo no Centro Betanzos, co obxectivo de estudar 
os relatorios dedicados ao pasado da emigración. Presentan textos a Federación de Sociedades 
Gallegas, o Centro Orensano, Antón Santamarina, Adolfo. V. Calveiro, o Centro Gallego de 
Montevideo e Carlos Pereira Amil. 

- A Comisión C, na que se aborda o tema do presente da emigración galega, reúnese o 
26 de xullo na sede do Centro Pontevedrés, onde se debaten os relatorios presentados polo 
Centro Coruñés, Avelino Díaz, Antón Alonso Pérez, Uxío Carré, a Comisión de Popularización 
do Congreso (Galiza Ceibe) de Montevideo, Ramón Piñeiro, o Patronato de Cultura Galega de 
México (asinado por Luís Soto), Francisco Graña, José Añón e Adolfo V. Calveiro (Coral 
Saudade da Habana). 
 

A Sección C, na que se analiza o futuro da emigración galega, subdivídese en 4 mesas 
ou comisións, o que mostra a relevancia concedida a este temática. 

- Na sede da Irmandade Galega ten lugar a reunión da Comisión D, na que presentan os 
relatorios relativos ao problema do emigrado galego Avelino Díaz, o Centro Gallego de 
Montevideo, Hijos del Valle de Oro en Buenos Aires, o Centro Gallego de Punta Arenas, a 
Federación de Sociedades Gallegas, o Hogar Gallego para Ancianos, Carlos Pereira Amil, Xosé 
Neira Vilas e Luis A. Cortiñas. 

- A Comisión E estuda os aspectos referentes á emigración galega na vida social e nas 
entidades mutualistas, con relatorios asinados por R. Suárez Picallo, a Irmandade Galega de 
Buenos Aires, a Agrupación Galicia do Centro Gallego, o Centro Gallego de Buenos Aires, a 
Casa de Galicia de Montevideo, Maximino Matalobos, a Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, a Asociación (Hijas) de Galicia de La Habana, a Unión Barcalesa de La Habana, 
Vivero y su Comarca (A Habana) e Naturales de Ortigueira. 

- Os integrantes da Comisión F, que analiza a emigración galega na vida económica, 
reúnense o día 26 de xullo na sede do Centro Coruñés para debater os escritos remitidos por 
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Xaime Isla Couto, Manuel Puente e Xosé Abraira, Juan Rodríguez López, Lino Pérez, Carlos 
Pereira Amil, Luís Carré Alvarellos e a Juventud Republicana Federada. 

- Na Comisión G presentan os relatorios referentes á emigración galega e á cultura o 
Centro Pontevedrés, Leandro Carré, Ramón de Valenzuela, Francisco Fernández del Riego, 
Uxío Carré, o Centro Coruñés, a Irmandade Galega, Manuel Beiras, José Mosquera, José R. 
Vázquez, o Centro Gallego de Montevideo, o Centro Lucense, Ramón Cabanillas, Ramón Otero 
Pedrayo, J. Rof Carballo, Domingo García Sabell, Ricardo Carballo Calero, Celestino de la 
Vega, Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto, Ramón Piñeiro, o Patronato da Cultura 
Galega de México, Xesús Bal y Gay, AGUEA, Carlos Velo, o Centro Orensano, Gervasio 
Vázquez e Gumersindo d`Entenza. 

 
Na tarde do día 28 de xullo celébrase na sede do Centro Pontevedrés a sesión de 

clausura do Congreso. Esta reunión comeza coas intervencións das delegacións do exterior que 
estiveran ausentes nas sesións previas e de Lois Tobío como redactor do regulamento, manifesto 
e temario. Posteriormente debátense e sométense a votación os ditames das diferentes comisións 
para elaborar as conclusións do Congreso.  

Ramón Suárez Picallo presenta unha declaración, elaborada conxuntamente co delegado 
por México Marcial Fernández, referente á posición política de Galicia como unha democracia 
política, económica e espiritual, de carácter cristián e humanístico, contraria a toda ditadura, e 
realiza un chamamento a todos os emigrados para loitar pola liberdade dos galegos. Esta 
declaración é aprobada por aclamación de todos os presentes. 

Tamén son aprobadas dúas declaracións verbais presentadas por Rodríguez de Bretaña e 
Xosé Velo, nas que se propón a creación dunha oficina de información entre as institucións da 
colectividade galega e dunha comisión para facer efectivos os acordos adoptados no Congreso. 

Neste mesmo sentido, Xesús Canabal, como presidente da Mesa do Congreso, propón a 
formación dunha comisión especial permanente para facer realidade os acordos do Congreso, 
que tamén é aprobada por unanimidade. 
 A pesar da unanimidade das votacións pódense observar algunhas diferenzas de criterio 
importantes nalgún dos debates de aprobación das conclusións, como as referentes aos aspectos 
culturais ou ás causas da emigración en Galicia. 

Esta situación de enfrontamento agravarase ao concluír o Congreso, cando se volven 
reproducir as importantes diverxencias políticas existentes xa anteriormente na dirixencia da 
colectividade e das entidades galegas. 

Existe unha confrontación aberta entre as entidades galeguistas e aqueloutras 
maioritariamente lideradas por dirixentes vinculados ao Partido Comunista sobre a liña política 
da colectividade galega e o seu papel na loita antifranquista. Algunhas entidades, como a 
Federación de Sociedades Gallegas, a pesar de apoiar o Congreso, manifestan a necesidade de 
darlle outra orientación −modificando os temas de debate− e de garantir unha maior 
participación da colectividade; o que non impedirá a súa intervención activa durante o 
desenvolvemento do Congreso. Pero ao seu remate este conflito entre as dúas orientacións 
políticas recrúase, principalmente pola situación e polo liderado da Federación de Sociedades 
Gallegas. Enfrontamentos que tamén se producen no seo do sector galeguista, impulsor deste 
Congreso, pois desde os primeiros preparativos constátase a ausencia dalgúns dirixentes na 
organización e desenvolvemento deste, a causa do enfrontamento entre o grupo que estaba á 
fronte da Irmandade Galega e o sector dos intelectuais, que estaban a constituír a Asociación 
Galega de Universitarios, Escritores e Artistas (AGUEA), na que tiñan un papel protagonista 
Eduardo Blanco Amor, Luís Seoane e Antonio Baltar. Esta situación provoca que AGUEA 
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intente boicotear o Congreso, para o que busca o apoio das delegacións do exterior, que coa súa 
mediación finalmente logran que a asociación participe na sesión de clausura do Congreso2. 

A pesar das conclusións e declaracións aprobadas e da repercusión pública do Congreso 
non se chega a constituír ningunha comisión para facer efectivas as conclusións. Pero a súa 
celebración provocou que as autoridades franquistas, debido ao seu continuo intervencionismo 
nas asociacións emigrantes e preocupadas pola mobilización política da colectividade, decidan 
convocar en 1959, en Santiago de Compostela, o Congreso de la Emigración Española a 
Ultramar3. 

 
 
 

Marcelino Fernández Santiago 
Arquivo da Emigración Galega 

                                                 
2. Lois Tobío: As décadas de T. L., Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1994, pp. 591-593 e F. Fernández del Riego: 
Cartas de Luís Seoane desde o exilio, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 2002, pp. 107-111 (Cartas de Luís Seoane 
a Francisco Fernández del Riego, 7-9-1956 e 24-10-1956).  
3. Nese mesmo ano reúnese en Bos Aires a Conferencia das Irmandades Galegas da Arxentina e do Uruguai, que 
reafirma, fronte á celebración deste Congreso, a validez dos acordos do Primeiro Congreso da Emigración Galega e 
condena este pseudo Congreso. Posteriormente, en 1965, celébrase o Congreso Regional de la Emigración Gallega e, 
en 1971, o Congreso Mundial de la Emigración Gallega. 
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ANEXO BIOGRÁFICO* 
 

 
Autores: Prudencio Viveiro Mogo e Emilia García López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Este anexo inclúe as biografías dalgúns dos participantes no Primeiro Congreso da Emigración Galega. 

Os datos están tomados do Dicionario da Emigración Galega en Cuba e do Dicionario da Emigración 

Galega no Río da Prata, en proceso de elaboración no Arquivo da Emigración Galega. 



 



 
Abraira, José Bieito 

Naceu en Meira o 31 de xullo de 1904. Comerciante. 

Chegou á Arxentina o 14 de xuño de 1922. Comezou a 

traballar como dependente na tenda de roupa Los 

Petisos, propiedade duns emigrantes betanceiros. 

Pasou máis tarde a traballar como dependente nunha 

tenda de chapeus, propiedade duns emigrantes 

cataláns. Casou en 1930 con Mercedes Cela. 

Finalmente, estableceuse pola súa conta cunha tenda 

de roupa, que desde 1934 tivo como enderezo a rúa 

Federico Lacroze 4086, no barrio da Chacarita. Foi 

membro do coro Lembranzas de Ultreia, dirixido por 

Manuel Prieto Marcos (vid.); membro da agrupación 

política Terra do Centro Gallego de Bos Aires; entre 

1954 e 1958 foi vogal da xunta directiva do Centro 

Gallego e colaborou nas comisións de Cultura e 

Acción Social. En 1956 foi secretario do Primeiro 

Congreso da Emigración Galega, onde presentou, en 

colaboración con Manuel Puente, o relatorio «Encol 

dun plan de industrialización de Galicia», dentro da 

Comisión F (A emigración galega na vida económica). 

En 1984 acompañou os restos de Castelao no seu 

retorno a Galiza. Faleceu o 5 de setembro de 1987. 

 

Alonso Pérez, Antón 

Naceu en Nogueira de Ramuín o 20 de decembro de 

1898. Xoieiro. O seu negocio estaba instalado na rúa 

Brasil 1182 (máis tarde trasladouse á Avenida Caseros 

2960). En 1918 participou na fundación do Centro 

Cultural de Nogueira de Ramuín. Posteriormente 

tamén participou na constitución da Sociedad Fede-

rada de Nogueira de Ramuín, entidade da que foi 

presidente en 1935. Estivo entre os creadores da 

Central Galega de Axuda á República e foi un dos 

inspiradores da Coordinadora de Organismos 

Españoles Republicanos. Sen dúbida, o labor máis 

destacado de Alonso Pérez foi o de presidente da 

Federación de Sociedades Gallegas. Durante a súa 

presidencia a entidade adquiriu a sede social de 

Chacabuco 955 e creouse a editora Alborada. 

Integrante da directiva do Centro Gallego de Bos 

Aires, pertenceu á Irmandade Galega e ao Consello de 

Galiza. Foi secretario da comisión fundadora do 

Centro Orensano. En 1956 foi membro da Comisión 

Organizadora do Primeiro Congreso da Emigración 

Galega, onde presentou un relatorio dentro da 

Comisión C (Presente da emigración galega). 

 

Álvarez Gallego, Xerardo 

Naceu en Ourense o 29 de novembro de 1899. 

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago 

de Compostela, desenvolveu en Vigo o seu labor 

xurídico e xornalístico, e colaborou cos diarios Galicia 

e El Pueblo Gallego. Intensamente comprometido co 

galeguismo, viuse na obriga de se exiliar tras o remate 

da Guerra Civil. Chegou a Cuba en 1936. Ao ano 

seguinte obtivo dous premios no concurso convocado 

pola revista Cultura Gallega co gallo do centenario do 

nacemento de Rosalía de Castro. En 1938 asumiu a 

dirección das revistas antifranquistas Nosotros e 

Crónica de España. Tamén dirixiu en 1939 o 

periódico mensual bilingüe Loita, órgano do partido 

do Centro Gallego Hermandad Gallega. A publicación 

era administrada por José Villariño Roca e comezou a 

se publicar en decembro de 1939. Este partido 

defendía os ideais democráticos e republicanos, fronte 

aos seus opoñentes franquistas. Loita ocupábase 

fundamentalmente dos problemas do Centro Gallego e 

facía crítica da xestión de Cayetano García Lago. 

Reproduciu traballos de Basilio Álvarez, Roberto 

Blanco Torres, así como poesías de Añón, García 

Lorca ou Blanco Amor. Hermandad Gallega acadou a 

vitoria nas eleccións ao Centro Gallego en xaneiro de 

1939, en boa medida grazas á presenza de Castelao en 

Cuba. Álvarez Gallego ocupouse da sección 

antifranquista «Retablo español» do xornal Hoy. 



Dirixiu a revista mensual Voz de España, que se 

publicou durante varios anos. En 1942 era redactor da 

revista Biblos. En 1943 ocupábase da sección «Pregón 

español» do diario Mañana. Por outra parte, tamén 

escribía a sección «España y Portugal» na revista 

Tiempo de Cuba. En 1951 foi nomeado subdirector da 

revista Alas Cubanas. En 1952 foi galardoado co 

Premio Enrique José Varona. Álvarez Gallego 

colaborou tamén en célebres revistas cubanas como 

Carteles (onde asinou co pseudónimo de El Duende 

del Capitolio) ou Bohemia. En 1957 era cronista 

parlamentario do periódico ¡Alerta! En 1956 foi 

membro da Comisión Organizadora do Primeiro 

Congreso da Emigración Galega. Pouco despois do 

triunfo revolucionario abandonou Cuba. Faleceu en 

Miami en 1986. 

 

Bal y Gay, Jesús 

Naceu en Lugo en 1905. Músico e musicólogo. En 

1924 participou na fundación da revista Ronsel. En 

1924 comezou os seus estudos de Medicina na 

Universidade Central de Madrid e ingresou ao ano 

seguinte na Residencia de Estudantes. En 1927 entrou 

no Seminarios de Estudos Galegos. En 1930 compuxo 

Seis pezas para Canto e piano encol de verbas de 

Amado Carballo e a Suite para orquesta. Publicou en 

1935 Treinta canciones de Lope de Vega, dentro dun 

número extraordinario da revista Residencia. En 1938 

trasladouse a México, onde se incorporou como 

investigador a La Casa de España. En 1942 estreou a 

Serenata para cuerdas e as Cuatro piezas para canto y 

piano. En 1946 participou na fundación da revista 

Nuestra Música. Foi nomeado director do Depar-

tamento de Investigaciones Musicales do Instituto 

Nacional de Bellas Artes. En 1951 compuxo o 

Concerto Grosso, para frauta, óboe, clarinete, fagot e 

orquestra. En 1956 participou no Primeiro Congreso 

da Emigración Galega, onde presentou o relatorio «O 

problema dunha música culta galega», na Comisión G 

do Congreso (A emigración galega e a cultura). En 

1958 comezou a impartir docencia na UNAM, onde en 

1961 se incorporaría ao Instituto de Investigaciones 

Estéticas. En 1965 regresou a España e asentouse en 

Madrid. Faleceu en 1993. 

 

Calveiro Couto, Adolfo Víctor 

Naceu o 29 de marzo de 1902 na parroquia de San 

Martiño de Dornelas (Silleda). Xornalista. Emigrou a 

Cuba con 17 anos. Residiu na illa caribeña até 1969, 

agás tres anos (1931-1934), en que regresa a Galicia. 

En 1928 casou coa emigrante galega Ramona Alonso. 

Á súa chegada a Cuba tiña unha escasa formación, 

polo que compatibilizou os seus traballos co estudo. 

Chegou a ser xefe de redacción da revista Eco de 

Galicia. Coa colaboración de Eladio Vázquez Ferro 

fundou a revista Cultura Gallega, publicación de 

carácter mensual, ilustrada e bilingüe. Comezou a se 

editar o 5 de abril de 1936 e deixou de saír a partir de 

marzo de 1940. O seu subdirector era Eladio Vázquez 

Ferro; o xefe de redacción, José Gómez García; e 

Jesús Iglesias Surribas, o administrador. Tratou os 

máis variados temas referidos a Galicia. Entre os seus 

colaboradores destacan: Ramón Otero Pedrayo, 

Eduardo Blanco Amor, Manuel Lustres Rivas, 

Roberto Blanco Torres, Salvador de Madariaga, 

Ramón Menéndez Pidal. Tiña unha sección dedicada 

ás noticias chegadas de Galicia e outra referida ás 

sociedades de emigrantes. Tamén daba conta da 

actividade cultural doutras colonias galegas en 

América. Son frecuentes as fotografías de paisaxes e 

monumentos, así como as ilustracións de Castelao ou 

Maside. Había tamén unha sección de biografías e 

retratos de personalidades galegas. Ideoloxicamente 

tiña unha clara posición republicana e defensora do 

Estatuto galego. Dirixiría máis tarde a publicación 

Cultura Hispánica, máis acorde cos novos ventos 

políticos que viñan da España franquista. Nos anos da 

Segunda Guerra Mundial pasou a se ocupar da 



publicación Cuba y España. Estas dúas últimas 

publicacións tiveron unha vida efémera, o que 

motivou que Calveiro tivera que se pór a traballar 

nunha oficina bancaria, mentres colaboraba 

esporadicamente na prensa da Habana. En 1956 

participou no Primeiro Congreso da Emigración 

Galega, co relatorio «Periodistas y prensa gallega en 

Cuba», dentro da Comisión B (Pasado da emigración 

galega). Tamén presentou un relatorio dentro da 

Comisión C do Congreso (Presente da emigración 

galega), que trataba da Coral Saudade da Habana, da 

Agrupación Artística Gallega e da Asociación 

Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega. 

Tras a súa incorporación á Agrupación Artística 

Gallega (na que chegou a ser secretario de actas), esta 

entidade patrocinou a publicación dunha nova xeira de 

Cultura Hispánica, da que saíron catorce números. En 

1969 trasladouse a New Jersey (EUA), onde residiu 

até o seu falecemento o 17 de agosto de 1977. Antes 

de marchar aos EUA fixo doazón da súa biblioteca á 

Sección Galega do Instituto de Literatura e Lingüística 

da Habana. 

 

Canabal Fuentes, Jesús 

Naceu no Concello do Pino (A Coruña) en 1897. Con 

13 anos emigrou cara ao Río da Prata e chegou a Bos 

Aires, onde traballou na casa Iturrat, firma que se 

dedicaba á papelaría. Despois de botar un tempo na 

casa matriz foi nomeado xerente da sucursal en 

Montevideo. A crise producida pola Primeira Guerra 

Mundial obrigou á empresa ao peche da sucursal 

montevideana. Canabal permaneceu en Uruguai e 

seguiu no ramo da industria papeleira. No ano 1921 

formou unha sociedade con dous irmáns seus: José, 

que emigrara a Bos Aires, e Andrés, que fora 

reclamado a España. Organizaron unha sociedade á 

que denominaron Jesús Canabal y Hnos. Fábrica de 

Sobres. O produto vendido levaba a marca Suevia. 

Nese mesmo ano, e como consecuencia do 

desenvolvemento que vai cobrando a empresa, 

adquiren o negocio de papelaría de Jaime Bech, un dos 

máis famosos da cidade pola súa situación céntrica. 

Tamén nese ano, incorporouse á Sociedade outro 

irmán seu, Manuel, que chegou desde Galicia. A súa 

política foi a de ir adquirindo sucesivos negocios 

vinculados ao ramo da industria papeleira co fin de 

ampliar locais e capital, á vez que o número de 

traballadores ascendía a 40 en 1925. En 1930 a 

sociedade Canabal y Hnos., fusionada coa firma Ferro 

y Romani, contaba xa con catro locais en distintos 

lugares de Montevideo. Nese ano transfórmase en 

Canabal y Hnos. y Carluccio ao adquirir outras antigas 

firmas denominadas Lettire y Bengoa e Lacaña Hnos. 

O crecemento da empresa, que co paso do tempo 

incorporou novas firmas, levou a que puxera en 

funcionamento a súa propia planta para fabricación de 

papel. Así en 1937 fundou a Industria Papelera 

Uruguaya Sociedad Anónima (IPUSA) e en 1948, na 

cidade do Pando, outra fábrica de papel que ocupou a 

máis de 100 obreiros. Nun anuncio de prensa dos anos 

40 figura como socio da empresa Canabal y Cia. 

(situada na rúa Uruguay, n.º 1213), dedicada á 

papelaría, libraría e material de escritorio en 

Montevideo. En 1956 foi un dos empresarios que 

destacou na creación do Banco de Galicia no Uruguai. 

Esta entidade, ademais de cumprir como entidade 

financeira, foi o promotor dunha serie de iniciativas 

culturais como concursos literarios, exposicións de 

libros, de fotos sobre Galicia e no financiamento da 

edición de libros. En atención a este labor cultural no 

ano 1962 o Consello de Galiza concedeulle o Premio 

Castelao e en 1966 o Patronato da Cultura Galega 

outorgoulle a súa Vieira de Prata. 

Desde a súa chegada a América, Canabal estivo 

sempre vinculado ao galeguismo. En Montevideo 

presidiu o Banco de Galicia, a Casa de Galicia, da que 

foi presidente, a Irmandade Galeguista, o Patronato da 

Cultura Galega (foi un dos seus socios fundadores, 



ademais de tesoureiro na primeira xunta directiva e no 

exercicio 1965-66 e vicepresidente en 1966-1968) e 

promoveu a audición radial Sempre en Galiza, emitida 

integramente en galego por Radio Carve, con 

cobertura por todo o territorio uruguaio e gran parte de 

Arxentina. En 1945 foi presidente da Comisión de 

Sanidade da Casa de Galicia. En 1956 foi nomeado 

presidente do Congreso da Emigración Galega. 

Durante as décadas dos anos 50 e 60 realizou varias 

viaxes a Europa. Nunha delas, en París en 1958, César 

Alvajar e Ramón Suárez Picallo propuxérono, en 

representación do Consello de Galiza, como Ministro 

delegado da República no exilio, cargo que ocupou 

desde maio de 1958 ata febreiro de 1962. Faleceu en 

Montevideo en 1985.  

 

Carré Alvarellos, Leandro 

Naceu na Coruña en 1888. Destacou pola súa achega 

ao teatro galego. Foi un dos iniciadores da Escola 

Dramática Galega. En 1924 fundou na Coruña a 

Editorial Lar. Ingresou na Real Academia Galega en 

1945. Entre as súas pezas teatrais cómpre destacar: 

Tolerías (1917), Para vivir ben de casados (1918), O 

corazón dun pedáneo (1921) e Coa máscara do amor 

(1955). Participou no Primeiro Congreso da 

Emigración Galega (1956) co relatorio «A difusión da 

cultura galega e a sua ourentazón. Como elevar a 

moral da persoalidade galega», dentro da Comisión G 

do Congreso (A emigración galega e a cultura). 

Faleceu en 1976. 

 

Carvalho Calero, Ricardo 

Naceu en Ferrol en 1910. Licenciado en Dereito e 

Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de 

Compostela. Traballou como docente no Ensino 

Medio e desde 1972 sería o titular da primeira Cátedra 

de Lingüística e Literatura Galega da Universidade 

galega. Autor dunha ampla obra que vai desde a 

poesía, a narrativa e o ensaio. En 1975 deu ao prelo 

Historia da literatura galega contemporánea. Foi 

autor de novelas como A xente da Barreira (1950) ou 

Scórpio (1987). En 1980 publicou o poemario 

Pretérito imperfecto, que reúne toda a súa produción 

poética. En 1956 participou no Primeiro Congreso da 

Emigración Galega, como coautor do relatorio «A 

defensa do idioma, vencello espritoal de todol-os 

galegos», presentado diante da Comisión G (A 

emigración galega e a cultura); deste texto eran tamén 

autores Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, J. 

Rof Carballo, D. García-Sabell, Celestino Fernández 

de la Vega, Francisco Fernández del Riego, Xaime 

Isla Couto e Ramón Piñeiro. Faleceu en 1990. 

 

Cobelo, José 

Vinculado ás sociedades galegas de Bos Aires. En 

xaneiro de 1927 participou na fundación da sociedade 

Residentes del Municipio de Riobarba e foi elixido 

secretario da primeira xunta directiva desta entidade; 

en 1929 pasou a desempeñar o cargo de secretario 

xeral e repetiu nos anos 1933 e 1937. Tamén ocupou 

postos directivos dentro do Centro Lucense de Bos 

Aires. En 1956 estivo entre os organizadores do 

Primeiro Congreso da Emigración Galega, como 

membro da Comisión B (Pasado da emigración 

galega). 

 

Comesaña Rendo, Francisco 

Naceu en Cienfuegos (Cuba). Médico asentado en Tui. 

Presidente das Xuventudes Socialistas Unificadas. 

Tras o comezo da Guerra Civil foi condenado a morte, 

pero puido salvarse grazas a ser natural de Cuba. 

Pasou por varias cadeas e saíu en liberdade en 1943. 

En 1944 consegue embarcar no Marqués de Comillas 

con destino a México. Casou con Asunción Concheiro. 

Participou na organización do Primeiro Congreso da 

Emigración Galega como relator da Comisión E (A 

emigración galega na vida social). Tras retornar a 

Galicia faleceu en Tui. 



 

Cubeiro, Domingo 

Vinculado ás sociedades galegas de Bos Aires. En 

1943 foi elixido secretario da sociedade Centro Social 

de Bergondo; en 1958 desempeñou o cargo de 

prosecretario desta mesma entidade. En xullo de 1956 

participou na organización do Primeiro Congreso da 

Emigración Galega, como membro da Comisión D do 

Congreso (O problema do emigrado galego), 

representando á Federación de Sociedades Gallegas de 

Bos Aires. 

 

Cupeiro Vázquez, Bieito 

Naceu na parroquia de Santiago de Barallobre (Fene) 

o 14 de febreiro de 1914. Cursou estudos primarios e 

secundarios na súa vila natal. Estudou a carreira de 

mestre e exerceu a docencia nunha escola de 

Barallobre. En 1936, con vinte e dous anos, emigrou á 

Arxentina. Asentouse en primeiro lugar en Mar del 

Plata (provincia de Bos Aires). Na capital arxentina 

implícase nas actividades da Federación de Sociedades 

Gallegas. Estivo entre os que se opuxeron á 

vinculación da Federación de Sociedades Gallegas ao 

PCE, polo que participou da idea da fundación dos 

centros provinciais. Foi membro da Irmandade 

Galega, institución da que chegou a ser presidente. 

Neste senso, foi durante moitos anos director do 

xornal A Nosa Terra. En 1953 estivo entre os 

fundadores das Mocedades Galeguistas. Foi directivo 

do Centro Coruñés e director da revista Orzán. Tamén 

foi directivo do Instituto Argentino de Cultura 

Gallega. Pertenceu á Comisión Intersocietaria Galega 

e ao Consello de Galiza. Entre a súa obra publicada 

podemos destacar: Xornes (Sada, Ediciós do Castro, 

1987), libro en que Cupeiro recrea aspectos da vida da 

súa aldea; A Galiza de alén mar (Sada, Ediciós do 

Castro, 1989). Faleceu en Bos Aires no mes de xuño 

de 1993. 

 

 

Díaz Díaz, Avelino 

Naceu no lugar da Travesa, parroquia de Santa Comba 

da Órrea (Riotorto) o 14 de novembro de 1897. 

Xornalista e escritor. En 1907 trasladouse a Meira. 

Con doce anos, en 1910, emigrou a Bos Aires 

acompañado por un parente. Na capital arxentina 

compatibilizou o traballo coa súa formación. En 1916 

retornou a Meira, onde foi mestre e acudiu ás segas a 

Castela. Con vinte e dous anos, en 1920, volveu 

emigrar, desta volta a Cuba, e en 1921 estableceuse 

definitivamente en Bos Aires. Traballou en varias 

empresas lácteas, entre elas en La Martona. Polo que 

atinxe á súa actividade societaria, en 1924 participou 

na creación da Sociedad del Ayuntamiento de Meira. 

Mutua, Agraria y Cultural; Díaz foi presidente desta 

entidade no ano social de 1927/1928. En 1930 

participou na constitución da sección arxentina da 

ORGA. Foi membro do partido político do Centro 

Gallego Unión Gallega, do que foi vicepresidente no 

período 1938/1939. En 1934 participou na creación da 

sociedade artística Lembranzas da Terra, entidade da 

que foi secretario xeral e, en 1936, secretario da 

sección artística-cultural. Durante a Guerra Civil 

colaborou cos Comités de Axuda á España Leal. 

Membro da comisión de cultura do Centro Gallego no 

período de 1947/1948. Membro destacado da 

Irmandade Galega, entidade da que foi secretario en 

dúas ocasións. Foi un importante colaborador da 

prensa galega en Bos Aires, escribiu en El Despertar 

Gallego e na revista Céltiga. En 1934 foi un dos 

creadores da revista Verba. Revista Oral e Mural en 

Galego. Dirixiu o xornal Galicia da Federación de 

Sociedades Gallegas en tres ocasións: de xuño de 1935 

a maio de 1936, durante algúns meses de 1939 e no 

período 1946/1947. En 1946 asumiu durante un tempo 

a dirección do xornal Lugo, voceiro do Centro 

Lucense de Bos Aires. Outras publicacións coas que 

colaborou Avelino Díaz foron: A Nosa Terra, Opinión 



Gallega, A Fouce ou Alborada. En 1956 desempeñou 

a secretaría do Primeiro Congreso da Emigración 

Galega, onde presentou o traballo «Ponencia encol da 

Federación de Sociedades Gallegas e Antón Alonso 

Ríos», dentro da Comisión C (Presente da emigración 

galega). Dentro da Comisión D (O problema do 

emigrado galego) presentou unha «Ponencia encol da 

emigración galega na Península Ibérica». En galego 

publicou dous libros de poemas: Debezos: versos 

galegos (Bos Aires, Imp. De José Rosenbaun, 1947) e 

Pallaregas: poemas galegos (Bos Aires, 1963). En 

castelán publicou o poemario Flor de retama (Bos 

Aires, Establecimientos Gráficos Tasca, 1947). En 

1975 publicou 11 poemas a Castelao (Bos Aires, 

Comisión de Cultura do Centro Lucense, 1975). En 

1951 foi nomeado académico correspondente da Real 

Academia Galega. Foi obxecto de varias homenaxes. 

O 6 de maio de 1934 a sociedade Ayuntamiento de 

Meira organizou un banquete na súa honra. O 16 de 

novembro de 1947 foi homenaxeado pola Agrupación 

de Artistas Gallegos e o 20 de decembro do mesmo 

ano pola Irmandade Galega. O 6 de agosto de 1960 

tivo lugar unha cea-homenaxe na súa honra no Lar 

Gallego do Centro Lucense. Casou con Felisa 

Iduriaga. Faleceu no sanatorio do Centro Gallego de 

Bos Aires o 29 de marzo de 1971. 

 

Díaz, Xerardo M. 

Naceu na parroquia de San Pedro de Hermunde (Pol) 

en 1893. Xastre. Foi propietario dun obradoiro de 

costura no municipio de San Martiño, no cal 

empregaba a máis de trinta persoas. En agosto de 1932 

ingresou na sociedade Hijos de Pol, que máis tarde se 

denominaría Unión Comarcal de Pol y Castro de Rey. 

Foi elixido tesoureiro desta entidade en setembro de 

1933 e en 1936 pasou a desempeñar o cargo de 

secretario xeral. Tivo tamén un destacado papel na 

Federación de Sociedades Gallegas (FSG). Cando esta 

entidade se dividiu nunha póla galeguista e noutra 

socialista, Xerardo Díaz seguiu á segunda e foi elixido 

secretario xeral en 1936. Díaz negociou con Antón 

Alonso Ríos (vid.), representante da FSG galeguista, a 

reunificación que tivo lugar a comezos de 1937. 

Durante a Guerra Civil ocupou o posto de secretario 

da Agrupación Galega de Axuda á Fronte Popular, 

entidade máis tarde coñecida como Central Galega. 

Foi delegado da FSG no Congreso dos Pobos pola Paz 

celebrado en Viena en 1952. Foi presidente da FSG e 

durante o seu mandato adquiriuse o terreo de Punta 

Chica (San Isidro), onde se construíu o campo 

deportivo Alborada. Trasladouse a Falda Córdoba 

(provincia de Córdoba), onde impulsou varias 

entidades sociais e deportivas. Faleceu na súa 

parroquia natal en 1981. 

 

Fernández Gómez, Manuel 

Médico do Sanatorio Social da Casa de Galicia de 

Montevideo durante a primeira etapa da institución. 

Traballou para o Instituto Pasteur de París. En 1956 

participou na organización do Primeiro Congreso da 

Emigración Galega, como membro da Comisión E (A 

emigración galega na vida social). 

 

Fernández del Riego, Francisco 

Naceu en Vilanova de Lourenzá en 1913. Desde os 

seus comezos de estudante de Dereito, Fernández del 

Riego desenvolveu unha intensa actividade cultural e 

política que non abandonou nunca e que o converteu 

nunha das máis distinguidas personalidades da cultura 

galega do século XX. Durante os anos composteláns 

(1931-36), publicou en varios xornais os seus artigos 

co título xenérico de «Verbas da mocedade», entrou en 

contacto co Seminario de Estudos Galegos, coa 

editorial Nós, afiliouse ao Partido Galeguista, de cuxas 

Mocedades foi secretario xeral, e incorporouse á 

docencia universitaria como profesor auxiliar de 

Dereito Civil. A Guerra Civil truncou esa traxectoria. 

En 1939 fixou a súa residencia en Vigo e exerceu o 



ensino privado ao mesmo tempo que era un dos 

responsables da política clandestina do galeguismo e 

que mantiña o interese polos temas galegos en xornais 

como La Noche e, sobre todo, colaborando con 

iniciativas dos exiliados galegos de América. En 

relación a esta actividade participou no Primeiro 

Congreso de Emigración Galega, onde presentou o 

relatorio «A emigración galega e a cultura», dentro da 

Comisión G. Tamén dentro desta mesma Comisión foi 

coautor doutro relatorio titulado «A defensa do 

idioma, vencello espritoal de todol-os galegos», no 

que colaboraron tamén Ramón Cabanillas, Ramón 

Otero Pedrayo, J. Rof Carballo, D. García-Sabell, R. 

Carvalho Calero, Celestino Fernández de la Vega, 

Xaime Isla Couto e Ramón Piñeiro. En 1950 

participou na creación da editorial Galaxia e desde a 

súa fundación, en 1963, dirixe a Fundación Penzol. En 

1960 ingresou na Real Academia Galega, institución á 

que lle transmitiu un importante carácter aperturista 

nos anos en que a dirixiu (1997-2001). A súa obra de 

escritor, case toda dedicada a Galicia, en forma de 

libro iniciouse en 1940 con Cos ollos do noso esprito e 

péchase, polo momento, con Camiño andado (2003) e 

Lourenzá (2004). Foi ademais codirector durante 

moitos anos da editorial Galaxia e da revista Grial. 

 

Fernández Vázquez, Marcial 

Naceu en Ferrol en 1903. Mestre e dirixente socialista. 

Foi director xeral de Carabineiros durante o Goberno 

Negrín. Tras o remate da Guerra Civil exiliouse en 

México, onde foi colaborador das publicacións 

Saudade (revista da que foi director) e Vieiros. 

Contribuíu á organización da UGT en México. En 

1943 estivo presente na fundación da Alianza Nazonal 

Galega. Formou parte do grupo de profesores do 

Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón. En 1956 

participou na organización do Primeiro Congreso da 

Emigración Galega como vicepresidente segundo da 

Mesa do Congreso. 

Flores Pérez, Ricardo 

Naceu en Sada o 1 de maio de 1903. Dramaturgo. 

Tomou contacto coas Irmandades da Fala en Ferrol, 

cidade onde realizou o servizo militar. De regreso a 

Sada deu comezo á súa creación teatral. Así, foi autor 

das pezas curtas Un fillo de bendizón, Consellos do tío 

Xoán e Querer de comenencia. Estas pezas foron 

representadas no Pavillón Moragra e no Salón Suízo 

de Sada. En 1929 emigrou á Arxentina. En Bos Aires 

combinou o seu traballo no sector metalúrxico coas 

actividades de escritor e membro de destacadas 

sociedades galegas. Foi presidente da sociedade coral 

Os Rumorosos, secretario de actas do Consello de 

Galiza e membro destacado da Sociedade Nazonalista 

Pondal, así como colaborador do voceiro desta 

sociedade: A Fouce. Tamén foi membro da Irmandade 

Galega. En 1952, en calidade de presidente do Centro 

Coruñés de Bos Aires, foi o impulsor do grupo teatral 

Lugrís Freire. En Bos Aires mantivo unha intensa 

produción dramática: Nai e filla (estreada en 1932), 

Un ovo de dúas xemas (estreada en 1938 e publicada 

en 1956), Engedello (estreada en 1939 e publicada en 

1958), Catro estampas de beiramar (Bos Aires, 

Rueiro, 1961), Pra iso son teu amigo (estreada en 

1952), ¡Uxío! (estreada en 1953), Escolma de cantigas 

galegas (Ourense, Caixa Ourense, 1985). En 1992 nun 

monográfico dos Cadernos da Escola Dramática 

aparecen tres pezas breves: A nosa terra é nosa, Un 

remedio malfadado e O afiador. Faleceu en Bos Aires 

en xullo de 2002. 

 

García-Sabell, Domingo 

Naceu en Santiago de Compostela en 1909. Afamado 

médico, combinou a súa profesión coa súa outra 

condición de polifacético e brillante intelectual e, con 

elegancia expresiva, cultivou o xénero ensaístico, con 

especial empeño por coñecer a realidade humana. Moi 

vinculado á xuventude intelectual galega na súa época 

de estudante, tras a Guerra Civil concentrouse no 



exercicio libre da medicina até 1950, ano en que se 

integrou no proxecto dos galeguistas que fundaron a 

Editorial Galaxia. Foi presidente da Real Academia 

Galega, senador real e primeiro delegado do Goberno 

en Galicia. Licenciouse en Medicina na Universidade 

de Santiago, doutorouse na de Madrid, en ambas con 

premio extraordinario, e ampliou estudos en Suíza e 

Alemaña, pero os seus plans de incorporarse á 

docencia universitaria víronse truncados pola Guerra 

Civil. Na etapa estudantil foi presidente da FUE, 

sindicato estudiantil republicano, e fixo amizade con 

Rafael Dieste, Manuel Antonio, Carlos Maside e 

incluso con figuras xa consagradas de xeracións 

anteriores como Castelao, Risco, Valle-Inclán ou 

Novoa Santos. Tivo unha destacada participación no 

Primeiro Congreso da Emigración Galega, onde foi 

autor dunha «Mensaxe aos Emigrados». Por outra 

parte, foi coautor do relatorio «A defensa do idioma, 

vencello espritoal de todol-os galegos», presentado 

diante da Comisión G (A emigración galega e a 

cultura); deste texto eran tamén autores Ramón 

Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, J. Rof Carballo, D. 

García-Sabell, R. Carballo Calero, Celestino 

Fernández de la Vega, Francisco Fernández del Riego 

e Ramón Piñeiro. Tras a Guerra Civil dedicouse á súa 

actividade médica −que exerceu desde a súa consulta 

privada con recoñecida autoridade− e, de forma 

paralela, a propiciar proxectos e reunións na súa casa 

da zona residencial compostelá da Rosaleda, que se 

chegou a converter en escenario de importantes 

actividades culturais e políticas. En 1977 foi elixido 

presidente da Real Academia Galega e nese mesmo 

ano foi senador por designación real na Lexislatura 

Constituínte. Na preautonomía foi un dos impulsores 

de Realidade Galega e en 1981 foi nomeado primeiro 

delegado do Goberno en Galicia, no que se mantivo 

até 1996, cargo que compatibilizou coa presidencia da 

Real Academia Galega, da que dimitiu en 1997. Da 

súa ampla obra de escritor cabe destacar os seus dous 

volumes de Ensaios (1963 e 1976), o libro Testimonio 

personal (1971) e o seu ensaio Paseata arredor da 

morte (1997). Faleceu na Coruña en 2003. 

 

González López, Emilio 

Naceu na Coruña en 1903. Avogado. En 1926 

licenciouse en Dereito en Madrid. En 1931 pasou a ser 

catedrático da Universidad de La Laguna e 

posteriormente foino en Salamanca, Oviedo, Valencia 

e Barcelona. Foi un activo colaborador da Federación 

Universitaria Escolar (FUE). Coa chegada da II 

República foi elixido deputado a Cortes en 

representación da ORGA, cargo que repetiu nas 

eleccións de 1933 e 1936. Foi director xeral de 

Administración Local. Tras o remate da Guerra Civil 

exiliouse nos Estados Unidos, onde foi profesor do 

Departamento de Linguas Románicas do Hunter 

College de Nova York. Durante moitos anos foi 

responsable dos cursos de verán do Middelbury 

College. En Nova York foi presidente da Delegación 

do Consello de Galiza. Foi un dos principais dirixentes 

da Casa de Galicia de Unidad Gallega. Participou na 

organización do Primeiro Congreso da Emigración 

Galega, como relator da Comisión G (A emigración 

galega e a cultura). Faleceu en Nova York en 1991. 

 

Isla Couto, Xaime 

Naceu en Santiago en 1915. Estudou o Bacharelato en 

Vigo, cidade onde participou na fundación do Grupo 

Autonomista. Foi un dos promotores das Mocedades 

Galeguistas. Tamén levou a cabo un intenso traballo 

dentro do Seminario de Estudos Galegos. Estudou 

Maxisterio na Escola Normal de Pontevedra, carreira 

que non puido rematar por mor das depuracións 

levadas a cabo tras a Guerra Civil. Licenciouse en 

Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. 

Especializado en temas de economía, foi catedrático 

da Escola Industrial de Vigo e asesor xurídico de 

varias empresas. Director do Instituto de Estudos 



Económicos e Sociais da Fundación Penzol. En 1950 

foi un dos promotores da Editorial Galaxia. Director 

da Revista de Economía de Galicia. En 1965 

participou na fundación da Editorial SEPT. En 1956 

participou no Primeiro Congreso da Emigración 

Galega co relatorio «A axuda dos emigrados no 

desenvolvimento económico de Galiza», dentro da 

Comisión F do Congreso (A emigración galega na 

vida económica). No entanto, non foi esta á única 

colaboración de Isla Couto, pois foi tamén coautor do 

relatorio «A defensa do idioma, vencello espritoal de 

todol-os galegos», presentado na Comisión G (A 

emigración galega e a cultura); deste texto eran tamén 

coautores Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, J. 

Rof Carballo, D. García-Sabell, R. Carvalho Calero, 

Celestino Fernández de la Vega, Francisco Fernández 

del Riego e Ramón Piñeiro. Xaime Illa foi galardoado 

coa Medalla Castelao (1987) e co Premio Trasalba 

(1992). É doutor honoris causa pola Universidad de 

Vigo (1999). 

 

Luna, Luis 

Foi en varias ocasións presidente da Casa de Galicia 

(arredor de 1945 e en 1965). Ademais foi vice-

presidente da Comisión Pro-Sanatorio en 1960 e 

tamén tivo o mesmo cargo no Patronato da Cultura 

Galega en 1964, continuou no cargo no exercicio do 

1965-66 e no período 1966-67 foi elixido vogal desta 

mesma sociedade. En 1956 participou na organización 

do Primeiro Congreso da Emigración Galega, como 

membro da Comisión C (Presente da emigración 

galega), en representación do Centro Gallego de 

Montevideo. 

 

Martínez Lamela, Manuel 

Destacado membro da colectividade galega de Bos 

Aires. Participou activamente nos eventos organizados 

polo Consello de Galiza, entre os que destaca o 

Primeiro Congreso da Emigración Galega, do que 

formou parte da Comisión Organizadora. En 1945 

estivo entre os fundadores da entidade cultural Grupo 

Nós, como vogal da primeira xunta directiva. Estivo 

tamén entre os iniciadores do Centro Galicia de Bos 

Aires, creado en 1979 como fusión dos catro centros 

provinciais. Xa en 1978 formara parte, en repre-

sentación do Centro Lucense, dunha comisión pro-

unificación. Foi elixido secretario administrativo da 

primeira directiva do Centro Galicia de Bos Aires. 

 

Matalobos Loureiro, Maximino 

Natural da Estrada. En 1916 foi elixido vicetesoureiro 

da xunta directiva da sociedade de instrución Hijos del 

Ayuntamiento de la Estrada. Foi secretario de 

correspondencia na renovación da directiva para o ano 

social de 1918/1919. En 1924 e 1925 ocupou a 

presidencia desta entidade. Apoiou decididamente o 

movemento anticaciquil na súa comarca de orixe. Así, 

en 1922 era presidente na Habana do Comité 

Progresista Anticaciquil, que apoiou ao candidato 

Alberto Pérez Viondi fronte á candidatura defendida 

polo Marqués de Riestra. Do mesmo xeito, foi un dos 

inspiradores do periódico da Estrada El Emigrado. 

Maximino Matalobos foi tamén valedor en Cuba do 

movemento galeguista. A este respecto, durante unha 

estadía en Galicia, en xullo de 1921, pronunciou un 

discurso no Centro de Emigrados da Estrada. Nesta 

alocución denunciaba o abandono de Galicia por parte 

do poder central, o menosprezo co que os galegos eran 

tratados polos españois e a necesidade dunha 

autonomía integral para a Nación Galega. Por outra 

parte, en 1919 foi un dos inspiradores na Habana do 

Partido Autonomista Gallego. Foi membro suplente da 

directiva da Sociedad de Beneficencia de Naturales de 

Galicia para o ano social 1925/1926. No mandato 

1926/1927 xa formaba parte da directiva como 

consiliario titular. En 1928 foi elixido presidente da 

Agrupación Artística Gallega. Foi membro da 

Asemblea de Apoderados do Centro Gallego da 



Habana en representación do partido Hermandad 

Gallega, valedor dos ideais galeguistas e republicanos. 

En 1926 foi elixido membro da comisión de glosa da 

Caixa de Aforros e Banco Galego. En xullo de 1956 

acudiu a Bos Aires ao Primeiro Congreso da 

Emigración Galega en representación da Asemblea de 

Apoderados do Centro Gallego da Habana. Presentou 

ao Congreso o relatorio «Del mutualismo en Cuba», 

onde puña de relevo os servizos sanitarios ofrecidos 

polo Centro Gallego a través da casa de saúde La 

Benéfica. Por outra parte, en 1948 figuraba como 

vogal do consello directivo do xuntoiro Patria Galega, 

entidade que publicaba o xornal do mesmo nome 

baixo a dirección de Fuco G. Gómez. 

 

Neira Vilas, Xosé 

Naceu na parroquia de Santiago de Gres (Vila de 

Cruces) o 3 de novembro de 1928. Escritor. Chegou a 

Bos Aires o 10 de febreiro de 1949 a bordo do buque 

Cabo de Buena Esperanza. En Bos Aires realizou 

diversos traballos: dependente dunha casa almacenista 

de tecidos, empregado dunha panadaría, traballou 

nunha madeireira, etc. Compatibilizou o traballo co 

estudo: concorreu á escola de Xornalismo do Colexio 

Nacional de Bos Aires, participou nos Seminarios do 

Instituto Grafotécnico, estudou música e, finalmente, 

graduouse como perito mercantil. En Bos Aires estivo 

en contacto permanente cun importante grupo de 

intelectuais galegos: Luís Seoane, Eduardo Blanco 

Amor, Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela... En 1953 

participou na formación das Mocedades Galeguistas, 

grupo que editaba o xornal Adiante. Ademais de con 

esta publicación, Neira Vilas colabora con outros 

medios como Opinión Gallega, Galicia, Lugo, Galicia 

Emigrante, entre outros. En 1956 formou parte da 

Comisión Organizadora do Primeiro Congreso da 

Emigración Galega en América. Presentou a este 

Congreso unha «Ponencia a prol do encauzamento dos 

mozos emigrantes nas sociedás galegas de América», 

dentro da Comisión D (O problema do emigrado 

galego). En 1957 casou con Anisia Miranda, escritora 

cubana filla de galegos. Ambos fundaron en 1957 a 

libraría-editorial Follas Novas, que realizou un 

importante labor difusor do libro galego na Arxentina. 

Esta editora organizou a Feria del Libro Gallego e 

patrocinou a emisión radial Mirador Bibliográfico 

Gallego. Entre a súa obra publicada en Bos Aires 

cómpre destacar: Dende lonxe (Bos Aires, Follas 

Novas, 1960), libro de poemas; Memorias dun neno 

labrego (Bos Aires, Follas Novas, 1961), un dos 

principais títulos da literatura galega contemporánea. 

En Uruguai editou Historias de emigrantes 

(Montevideo, Patronato da Cultura Galega, 1968). 

Traduciu ao galego o libro de Víctor Luis Molinari 

Itinerario gallego (Bos Aires, Follas Novas, 1958). En 

1961 trasladouse coa súa dona a Cuba. En 1992 

regresou definitivamente a Galicia. 

 

Pampillón, Segundo 

Natural de Mos. Afiliado a Esquerda Republicana. 

Durante a II República foi alcalde da súa vila natal. 

Exiliado en Bos Aires tras estoupar a Guerra Civil, 

tomou posición en contra da creación do Consello de 

Galiza. Posteriormente, integrouse no Centro 

Pontevedrés e foise achegando progresivamente ao 

galeguismo. En 1945 participou na constitución da 

agrupación cultural Grupo Nós, como vogal da 

primeira xunta directiva desta entidade. En 1956 foi 

membro da Comisión Organizadora do Primeiro 

Congreso da Emigración Galega. 

 

Pérez, Lino 

Estivo vinculado ás sociedades galegas de Bos Aires. 

En 1899 participou na fundación do Centro Gallego de 

Barracas al Sud (Avellaneda) e foi tesoureiro da 

primeira xunta directiva desta entidade. En 1927 

participou na constitución da Sociedade Nazonalista 

Pondal e foi o primeiro presidente desta entidade. En 



1931 foi elixido secretario xeral da Federación de 

Sociedades Gallegas, cargo para o que foi reelixido en 

1932. En 1935 pertencía á xunta directiva do coro 

Lembranzas de Ultreya. Ocupou tamén a presidencia 

da Organización Nacionalista Republicana Gallega. 

Participou na organización do Primeiro Congreso da 

Emigración Galega, como relator da Comisión C 

(Presente da emigración galega). Por outra parte, 

tamén presentou o relatorio «A emigración galega na 

vida económica», dentro da Comisión F do Congreso 

(A emigración galega na vida económica). 

 

Piñeiro López, Ramón 

Naceu en Láncara en 1915. Filósofo e político. 

Vinculado ao galeguismo, participou na creación das 

Mocedades Galeguistas en Lugo. En 1936 foi 

secretario do Comité Provincial lucense encargado de 

organizar o plebiscito do Estatuto galego. Tras a 

Guerra Civil comezou a cursar Filosofía e Letras en 

Compostela e Madrid, estudos que non chegou a 

rematar, así mesmo colaborou na reorganización do 

galeguismo na clandestinidade. En 1946 viaxou a 

París para contactar co Goberno Republicano no 

exilio. Á volta foi detido e condenado a seis anos de 

prisión, dos que cumpriría tres. Unha vez libre volve a 

Galicia e promove unha viraxe do galeguismo cara a 

posturas centradas na actividade cultural. Foi froito 

desta posición o nacemento da Editorial Galaxia en 

1950, a primeira e máis importante iniciativa editorial 

de posguerra. Foi o seu director, e de 1963 a 1988 

tamén codirector da revista Grial, plataformas desde 

as que traballou na promoción da cultura galega. En 

1967 ingresou na Real Academia Galega. Piñeiro foi 

elixido deputado independente no Parlamento de 

Galicia na candidatura do PSOE (1981-1985). Foi o 

primeiro presidente do Consello da Cultura Galega, 

cargo que ocupou de 1983 a 1990. En 1985 recibiu a 

Medalla Castelao. A súa breve produción ensaística 

toma como punto de partida a filosofía. Prestoulle 

especial atención ao fenómeno da saudade, ao que lle 

dedicou varios libros: Siñificado metafísico da 

saudade, A saudade e Rosalía e Filosofía da saudade. 

O libro Olladas no futuro recolle corenta e oito 

ensaios aparecidos en diversas publicacións. Tamén é 

autor dos volumes Galicia e Da miña acordanza. 

Memorias. En 1956 participou no Primeiro Congreso 

da Emigración Galega, como coautor do relatorio «A 

defensa do idioma, vencello espritoal de todol-os 

galegos», presentado diante da Comisión G (A 

emigración galega e a cultura); deste texto eran tamén 

autores Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, J. 

Rof Carballo, D. García-Sabell, Celestino Fernández 

de la Vega, Francisco Fernández del Riego, Xaime 

Isla Couto e Ricardo Carvalho Calero. Faleceu en 

1990. 

 

Prada Chamocín, Rodolfo 

Naceu na Peroxa o 28 de agosto de 1892. Xornalista. 

A súa primeira residencia na Arxentina foi Mendoza e 

despois trasladouse a Bos Aires. En 1919, xunto con 

Luís Dávila e Luís López, fundou a Asociación 

Protectora de la Real Academia Gallega. Deste xeito, 

Prada recibiu o título de académico correspondente da 

Real Academia Galega. En 1920 foi elixido secretario 

da primeira Casa de Galicia. Como membro da 

directiva desta entidade dirixiu a revista Acción 

Gallega e o Ateneo de Cultura Gallega. En 1924 

pasou a ser redactor xefe do xornal Correo de Galicia, 

medio do que máis tarde sería copropietario. 

Participou na fundación da ORGA en Bos Aires, 

delegación da que chegou a ser presidente. Foi 

presidente da Organización Nacionalista Republicana 

Gallega. Membro sobranceiro do Centro Orensano, 

dirixiu primeiro El Orensano e máis tarde Opinión 

Gallega (xornal editado en colaboración co Centro 

Pontevedrés). En 1940 ocupábase da sección literaria 

do xornal El Noticiero Español. Foi unha das persoas 

máis achegadas a Castelao durante a etapa do seu 



exilio na Arxentina. Xa que logo, tivo un especial 

protagonismo na fundación das Irmandades Galegas 

nas distintas capitais americanas e chegou a ser 

presidente da Irmandade Galega de Bos Aires. 

Participou na reedición d´A Nosa Terra no exilio. Tivo 

tamén un papel destacado no artellamento do Consello 

de Galiza e na recreación de Galeusca no exilio. 

Propagandista do galeguismo en Bos Aires, impulsou 

a creación dos centros provinciais. En 1956 foi 

membro da Comisión Organizadora do Primeiro 

Congreso da Emigración Galega. Faleceu en Bos 

Aires o 3 de novembro de 1980. 

 

Puente, Manuel 

Natural de Salvaterra de Miño. Xoieiro. Destacado 

membro da colectividade galega na Arxentina. Con 15 

anos emigrou a Bos Aires, onde comezou a traballar 

como dependente de comercio. Tras regresar durante 

unha tempada a Galicia, en 1906 retornou a Bos Aires. 

Traballou nunha empresa xudía de importación de 

alfaias e reloxos, onde aprendeu o oficio de xoieiro. 

Estableceuse pola súa conta e fundou a xoiaría Puente 

y Cía., con filiais en Suíza e Alemaña. Foi tesoureiro 

da Cámara Sindical de Comercio de Bos Aires; 

fundador e tesoureiro da Unión de Mayoristas de 

Relojería y Joyería; fundador e membro da directiva 

da Sociedad Anónima Industria Sérica Argentina, 

principal fábrica arxentina de seda natural; presidente 

da Cámara de Comerciantes Republicanos Españoles; 

presidente da Comisión Organizadora do Primeiro 

Congreso da Emigración Galega, onde presentou, en 

colaboración con Xosé Bieito Abraira, o relatorio 

«Encol dun plan de industrialización de Galicia», 

dentro da Comisión F (A emigración galega na vida 

económica). Foi tamén membro destacado de varias 

sociedades, entre as que cómpre destacar a Federación 

de Sociedades Gallegas e a Irmandade Galega da 

Arxentina; presidente do Centro Gallego de Bos Aires; 

fundador e primeiro presidente da Unión Progresista 

de Salvatierra de Miño. A súa colaboración foi 

decisiva para editar a Historia de Galicia coordinada 

por Ramón Otero Pedrayo. Neste senso tamén 

colaborou na edición de As cruces de pedra na Galiza 

e na segunda edición do Sempre en Galiza, ambas as 

dúas obras de Castelao. Tamén participou na 

organización dos Xogos Florais de 1968. Faleceu en 

1970. 

 

Reboreda, José Alfonso 

Vinculado ás sociedades galegas de Bos Aires. En 

1945 participou na constitución da sociedade de 

carácter cultural Grupo Nós, como vogal da primeira 

xunta directiva. En 1956 desempeñou o cargo de vogal 

do Centro Pontevedrés de Bos Aires. Tamén en 1956 

foi membro da Comisión Organizadora do Primeiro 

Congreso da Emigración Galega. 

 

Regueira, Francisco 

Estivo vinculado ás sociedades galegas de Bos Aires. 

En 1926 estivo entre os creadores da entidade cultural 

e deportiva Club Gallego. En 1927 era membro do 

Hogar Gallego, entidade que nacera dunha escisión da 

primeira Casa de Galicia en 1924. En abril de 1928 

participou na constitución da sociedade Peña Céltiga. 

En 1929, xunto con Manuel Oliveira e Antón Zapata 

García, creou a Asociación Protectora del Seminario 

de Estudios Gallegos. En 1931 participou na creación 

do Comité Pro difusión del Himno Gallego e foi 

elixido vogal da primeira xunta directiva desta 

entidade. En 1956 formou parte da Comisión 

Organizadora do Primeiro Congreso da Emigración 

Galega. 

 

Rey Baltar, Ramón 

Naceu en Padrón o 5 de abril de 1882. Médico. 

Estudou a carreira de Medicina na Universidade de 

Santiago de Compostela. Desde 1904 exerceu como 

médico municipal de Padrón. En 1910 fundou, xunto 



con Eduardo Dieste (vid.) e Castelao, o xornal 

anticaciquil El Barbero Municipal, onde escribiu co 

pseudónimo de Verduguillo. A súa oposición á 

política caciquil obrigouno a abandonar a praza de 

médico municipal. Posteriormente traballou como 

médico dos servizos de inmigración e realizou varias 

viaxes á Arxentina. A partir de decembro de 1914 

decide asentarse en Bos Aires, onde revalidou os seus 

estudos de Medicina. Foi médico da Asociación 

Española de Socorros Mutuos, máis tarde sería 

director dos servizos facultativos desta entidade, cargo 

que exerceu até a súa xubilación. Desde 1926 dirixiu a 

sala de primeiros auxilios de Gerli (Bos Aires), lugar 

onde residía. En 1939 foi presidente da segunda Casa 

de Galicia. Foi presidente da Irmandade Galega. Foi 

un dos fundadores da loxa masónica Antolín Faraldo, 

que tivo como principal realización a fundación do 

Hogar Gallego para Ancianos. En Bos Aires publicou 

o libro de poemas A gaita a falare, con prólogo de 

Eduardo Dieste (vid.) e ilustrado por artistas como 

Castelao, Colmeiro ou Seoane. Este libro foi publicado 

pola Central Galega d´Axuda ao Fronte Popular 

Español, para recadar fondos para os combatentes 

republicanos. Faleceu o 3 de xullo de 1969. 

 

Rodiño Escudero, Antonio 

Vinculado ás sociedades galegas de Bos Aires. En 

1945 estivo entre os iniciadores da asociación de 

carácter cultural Grupo Nós. En xullo de 1956 

participou na organización do Primeiro Congreso da 

Emigración Galega, como membro da Comisión C 

(Presente da emigración galega) en representación do 

Centro Pontevedrés. Foi un dos iniciadores do Centro 

Galicia de Bos Aires, entidade constituída en 1979 tras 

a fusión dos catro centros provinciais. Xa en 1978 

Rodiño ocupara praza de vogal nunha comisión a prol 

da fusión e en 1979 sería secretario de actas da 

primeira directiva do Centro Galicia. 

 

Rodríguez de Bretaña, Roxelio 

Naceu en Ourense en 1916. Militante da Federación de 

Mocedades Galeguistas. Tras o comezo da Guerra 

Civil viuse na obriga de se alistar nos requetés, aínda 

que posteriormente pasaría ao bando republicano. Tras 

a fin da contenda exiliouse en Francia e en 1940 

logrou embarcar para México. En 1952 participou no 

programa radiofónico A hora de Galicia. Foi primeiro 

secretario do Padroado da Cultura Galega en 1953 e, 

no seo desta entidade, mantivo importantes diferenzas 

con Luís Soto. Foi editor dos números 5-7 da revista 

Saudade. Foi o último secretario xeral do Partido 

Galeguista en México e destacado membro da 

Irmandade Galega. Como representante desta última 

organización participou no Primeiro Congreso da 

Emigración Galega, no que foi relator da Comisión F 

(A emigración galega na vida económica). 

 

Saco, Valeriano 

Vinculado ás sociedades galegas de Bos Aires. En 

1941 participou na constitución do Centro Orensano 

de Bos Aires e foi elixido un dos bibliotecarios da 

primeira xunta directiva desta entidade. En 1945 

estivo presente na formación da sociedade cultural 

Grupo Nós, como vogal da primeira xunta directiva. 

En 1953 ocupou o cargo de vogal na xunta directiva 

da Irmandade Galega. En 1956 estivo entre os 

organizadores do Primeiro Congreso da Emigración 

Galega. Foi membro da Comisión A do Congreso, 

encargada de levar adiante o estudo das credenciais. 

En 1958 participou na creación da Asociación de 

Amigos de Galicia Emigrante, entidade creada para 

protexer a revista do mesmo nome dirixida por Luís 

Seoane; ocupou o posto de vogal na primeira xunta 

directiva desta entidade. 

 

Suárez Picallo, Ramón 

Naceu no lugar de Beloi, parroquia de Santa María de 

Sada (Sada), o 4 de novembro de 1894. Xornalista, 



avogado e político. Chegou á Arxentina en 1912. En 

Bos Aires traballou como lavalouza, dependente de 

farmacia, vendedor ambulante e mecanógrafo, entre 

outros oficios. Ao mesmo tempo completou a súa 

formación. En 1916 escribiu o seu primeiro artigo en 

Adelante e máis adiante publicou noutros periódicos 

obreiros. En 1918 foi elixido secretario dos 

traballadores do peirao e director do xornal Libertad. 

Tamén foi colaborador do periódico La Argentina. 

Durante dous anos foi secretario de redacción de 

Correo de Galicia. Entre 1924 e 1931 foi codirector 

da revista Céltiga. En 1926 asistiu en Xenebra á X 

Conferencia Internacional do Traballo, como asesor 

técnico sindical da delegación obreira arxentina. 

Aproveitou a viaxe a Europa para visitar Galicia e 

ditar a conferencia «Galicia en América» na Sociedad 

de Artesanos da Coruña. De volta en Bos Aires 

integrouse na redacción do xornal La República e foi 

secretario de redacción de Correo de Galicia, onde 

ademais tiña unha sección fixa. Foi colaborador de El 

Despertar Gallego e Galicia, órganos da Federación 

de Sociedades Gallegas. Foi autor da peza teatral 

Marola. Estivo entre os organizadores da ORGA en 

Bos Aires. Unha vez proclamada a II República, 

Suárez Picallo, xunto con Antón Alonso Ríos, viaxou 

a Galicia en representación da Federación de 

Sociedades Gallegas. Foi deputado electo pola 

provincia da Coruña nas Cortes Constituíntes da 

República. Así mesmo completou os estudos 

secundarios e posteriormente licenciouse en Dereito 

(1935). En febreiro de 1936 foi novamente elixido 

deputado nas candidaturas da Fronte Popular. Durante 

a Guerra Civil foi membro do Corpo Xurídico Militar. 

A derrota republicana obrígao ao exilio, polo que 

residiu nos Estados Unidos e na República 

Dominicana antes de fixar a súa residencia en 

Santiago de Chile. Estivo entre os deputados 

fundadores do Consello de Galiza. En 1954 viaxou a 

Bos Aires para participar na conmemoración do 

aniversario do plebiscito do Estatuto galego. En 1956 

regresou de novo a Bos Aires para asistir ao Primeiro 

Congreso da Emigración Galega. Presentou a este 

Congreso o relatorio «Posición e siñificado espritoal e 

cultural do mutualismo galego na emigración», dentro 

da Comisión E do Congreso. A partir de 1959 

desempeñou a Cátedra de Cultura Galega no Centro 

Lucense e dirixiu o xornal Lugo. Faleceu no hospital 

do Centro Gallego o 14 de outubro de 1964. Foi 

soterrado no mausoleo do Centro Gallego de Bos 

Aires. 

 

Tobío Fernández, Lois 

Naceu en Viveiro en 1906. Figura fundamental da 

historia da cultura galega no século XX polo seu papel 

como fundador do Seminario de Estudos Galegos, 

polo seu traballo como diplomático, pola súa 

militancia no Partido Galeguista, pola súa fidelidade á 

República durante a guerra e durante o exilio e pola 

súa obra de historiador. Parafraseando o título dun 

libro seu, nove décadas de vida con Galicia como 

referente, contadas nas súas memorias, As décadas de 

T. L. (1994). Fillo do poeta e académico Luís Tobío 

Campos, emparentado con Rosalía de Castro, 

graduouse en Dereito en Santiago e especializouse en 

Berlín con mestres como Hermann Heller e 

condiscípulos como Francisco Ayala. En 1923, sendo 

estudante, participou no castro de Ortoño na fundación 

do Seminario de Estudos Galegos, no cargo de director 

da Sección de Estudos Xurídicos, Políticos e 

Económicos. Como tal, e xunto con Carvalho Calero, 

redactou o primeiro Anteproxecto de Estatuto de 

Autonomía de Galicia. En 1932 ingresou na carreira 

diplomática, adscrito á Legación Española en 

Bulgaria. Fiel á República, permanece en Sofía até ser 

trasladado ao Ministerio de Estado no Madrid 

republicano en guerra. Ao remate da Guerra Civil, tivo 

que emprender o camiño do exilio e instalouse en 

Montevideo, onde traballou como redactor de varias 



revistas e como tradutor de obras de índole histórica e 

ensaística. Ao mesmo tempo colabora coa Irmandade 

Galega e coa Casa de Galicia, tanto de Montevideo 

como de Bos Aires. Participou na organización do 

Primeiro Congreso da Emigración Galega, para o que 

redactou o Manifesto, Temario e Regulamento. Por 

outro lado, foi relator da Comisión G (A emigración 

galega e a cultura). Volveu a España en 1963, pero 

non ingresou na carreira diplomática até 1974. Aquí 

permaneceu dous anos e despois dedicouse á 

investigación histórica, centrada sobre todo na figura 

de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, e 

á tradución de Os Sonetos a Orfeo de Rilke. 

Colaborou, como presidente, na restauración do novo 

Seminario de Estudos Galegos. En 1984 recibiu o 

Pedrón de Honra, en 1991 o Premio Trasalba e en 

1996 a Xunta de Galicia concedeulle o Premio das 

Letras e das Artes. Faleceu en Madrid en 2003. 

 

Valenzuela Otero, Ramón de 

Natural do lugar da Bandeira, parroquia de San Tirso de 

Manduas (Silleda), en 1914. Escritor. Estudou Filosofía 

e Letras en Santiago de Compostela e comezou a 

escribir co alcume de Pepe dos Cestos. Estivo afiliado 

ás Mocedades Galeguistas e foi membro da Sección de 

Etnografía e Folclore do Seminario de Estudos Galegos. 

Durante a Guerra Civil combateu no bando republicano 

e incorporouse ao cuartel xeneral da división que 

mandaba Enrique Líster, no V Corpo do Exército 

Popular da República. A derrota na guerra lévao ao 

exilio, e foi recluído no campo de refuxiados francés de 

Argelès-sur-Mer. De regreso en España foi detido e 

confinado en varios campos de traballo. Ao saír libre, en 

réxime de prisión atenuada, dedicouse a tarefas 

mercantís. Así, foi axente comercial no ramo dos 

serradoiros e delegado da empresa Jesús Lago y Lago. 

En 1949, tras conseguir o indulto, chegou á Arxentina. 

En Bos Aires participou nas audicións radiais do 

Instituto Argentino de Cultura Gallega e nos cursos 

organizados pola AGUEA. Colaborou en publicacións 

como Galicia Emigrante e Gaceta de Tucumán. Estivo 

á fronte do Ateneo Curros Enríquez, entidade instalada 

na Federación de Sociedades Gallegas. En 1962 

ingresou no PCE. En 1966 regresou a España e 

estableceuse en Madrid. Polo que se refire á súa obra 

publicada en Bos Aires destacamos: Non agardei por 

ninguén (Bos Aires, Citanía, 1957), novela en que o 

autor recrea o levantamento militar de 1936 en Galicia e 

a súa fuxida da represión; As bágoas do demo, peza 

teatral de Valenzuela dirixida por Eduardo Blanco 

Amor e estreada o 21 de agosto de 1964 no Salón 

Castelao do Centro Gallego; O Naranxo (Bos Aires, 

1974). En 1980 publicou a novela Era tempo de 

apandar, na que recreaba o seu paso polos campos de 

traballo franquistas. Casou con María Victoria 

Villaverde, filla do exiliado Elpidio Villaverde. Faleceu 

en Sanxenxo en 1980. 

 

Velo Cobelas, Carlos 

Naceu en Cartelle en 1909. Estudou Bioloxía na 

Universidade Central de Madrid, onde viviu na 

Residencia de Estudantes. Pode ser considerado como 

un dos iniciadores do cinema documental español. 

Rodou filmes como La ciudad y el campo (1935), 

Almadrabas (1935), Galicia y Compostela (1935)..., 

películas producidas por CIFESA. Tras a fin da Guerra 

Civil exiliouse en México, onde continuou a súa 

actividade cinematográfica. En México participou na 

constitución do Padroado da Cultura Galega, entidade 

da que foi secretario xeral. Colaborou coas principais 

revistas do exilio: Saudade (1942-1943), Vieiros 

(1959-1968), Romance e España Peregrina. Foi 

representante en México do Consello de Galiza. En 

1956 participou no Primeiro Congreso da Emigración 

Galega, como autor do relatorio «Proposta de creación 

do Centro Cinematográfico Galego, presentado ante a 

Comisión G (A emigración galega e a cultura). 

Faleceu en México en 1988. 



Velo Mosquera, Xosé 

Naceu en Celanova en 1916. Estivo entre os 

organizadores das Mocedades Galeguistas na súa vila 

natal. Foi elixido secretario xeral das Mocedades 

Galeguistas en 1935. Co comezo da Guerra Civil foi 

detido. Tras ser posto en liberdade foi alistado na 

División Acoirazada Brunete, desde onde tentou pasar 

en dúas ocasións ao bando republicano. Despois da fin 

da guerra residiu en Celanova e Vigo até que, en 1944, 

foi novamente detido. Tras saír en liberdade 

condicional, en 1947 fuxiu a Portugal, onde tamén 

sufriu persecución policial. En 1948, e grazas á axuda 

de Rómulo Gallegos, Velo conseguiu pasaporte para 

viaxar a Venezuela. Traballou en varios centros de 

ensino e integrouse axiña na colectividade emigrada. 

Así, foi presidente do Lar Gallego de Caracas en 1956. 

Neste ano participou no Primeiro Congreso da 

Emigración Galega, como relator da Comisión G (A 

emigración galega e a cultura). Partidario dunha 

acción máis combativa co franquismo, en 1959 

participou na creación do Directorio Revolucionario 

Ibérico de Liberación (DRIL). A comezos de 1961 un 

comando do DRIL, no que participaba Velo, levou a 

cabo o secuestro do buque portugués Santa María, co 

obxectivo de denunciar as ditaduras de Franco e 

Salazar. O secuestro rematou cando o goberno 

brasileiro ofreceu asilo político aos membros do 

comando do DRIL. Velo asentouse en São Paulo, onde 

se dedicou ao negocio editorial. Faleceu en 1972. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A presente edición facsimilar 
saíu do prelo en xullo de 2006 
con motivo do cincuentenario 

do Primeiro Congreso da Emigración Galega. 
 








