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OS GALEGOS NO RÍO DE XANEIRO

Erica da Silva Sarmiento

RESUMO
O estudo que aquí se presenta pretende encher un pequeno espazo que insiste en manterse 
baleiro: os estudos relacionados coa emigración galega ao Río de Xaneiro. A través das fontes 
do Consulado Español e o Hospital Español, localizados nesta cidade, atopamos as primeiras 
informacións substanciais acerca dos galegos a Río desde a segunda metade do século XIX ata 
a década dos 30 do pasado século. Esas dúas fontes permitiron construír unha tipoloxía da 
comunidade galega, a partir de datos como o ano de chegada, lugar de orixe, idade, etc. Neste 
artigo aparecen soamente algúns aspectos dos emigrantes –froito das investigacións iniciais– que 
nos levaran a facer as primeiras reflexións sobre quen eran os que representaban a colectividade 
galega en Río. Partindo dos lugares de orixe, como os municipios e as parroquias, achegándonos 
aos microuniversos, podemos desenredar as cadeas migratorias que se desenvolveron ao longo 
de máis dun século da historia da emigración galega.
Palabras clave: emigración, Galicia, Río de Xaneiro, Hospital Español, Consulado Español.

ABSTRACT
The study presented here seek to fill a small vacuum that insists on remaining empty: the 
studies related to the Galician emigration to Rio de Janeiro. Through the sources of the Spanish 
consulate and the Spanish Hospital, located in this city, we have found the first substantial 
information on the Galicians that went to Rio de Janeiro from the second half of the 19th 
century to the 1930s. These two sources have made it possible to build up a typology of the 
Galician community based on information such as the year of arrival, place of origin, age, 
etc. This article shows only a few insights on the emigrants (which are the result of the initial 
research work), which led us to make a first reflection on those who represented the Galician 
collective in Rio. Based on the places of origin, including the towns and parishes, and looking at 
the micro-universes, we can unravel the migration chains that were put together over a period 
of more than one century in the history of Galician emigration.
Key words: emigration, Galicia, Rio de Janeiro, Spanish Hospital, Spanish Consulate.
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ESTUDAR a emigración galega a Río de Xaneiro é todo un desafío para un inves-
tigador. Calquera profesional se sentiría como un principiante na busca das 
primeiras pistas, á procura das fontes primordiais, e na inútil espera dunha 
bibliografía case que inexistente. Entre papeis e fontes dispersas en arquivos 
e asociacións españolas, a primeira conclusión a que se chega é que existe un 
abandono pola historia dos moitos galegos que se dirixiron á chamada «cida-
de marabillosa». Ou, en último caso, pensar que a emigración galega non tivo 
nin sequera unha importancia numérica que puidese interesar a algún estu-
doso. Pero non é así, a presenza do galego en Río de Xaneiro é innegable. 
Vese, escóitase e coñécese a traxectoria deses emigrantes porque construíron 
as súas historias nesta cidade e porque deixaron os seus nomes e o seu pres-
tixio nos comercios e nas empresas. E non podemos esquecernos daquelas 
persoas que casualmente coñecemos en Río de Xaneiro e que acabamos por 
descubrir que son orixinarios de Galicia ou que son fillos ou netos de emi-
grantes galegos. Entre tanto, todos eses exemplos de presenza galega non son 
suficientes para demostrar esa emigración porque a historia non se fai unica-
mente polo que se ve ou polo que se escoita, é necesario tamén buscar docu-
mentos que comproben a existencia desta corrente migratoria.

Ese baleiro histórico, que deixou os galegos en Río de Xaneiro como un 
continxente migratorio de pouca importancia, lévanos a pensar nalgúns episo-
dios da emigración galega e española no Brasil. Un deles é que cando se estuda 
o presente tema é común salientar un aspecto esencial: a política de emigra-
ción subvencionada, adoptada polo Goberno brasileiro entre os anos 1890 e 
1927 de recrutamento de colonos europeos para traballar nas plantacións de 
café do Estado de São Paulo e suplir a man de obra escrava.

A pesar da importancia da emigración subvencionada, que chegou a 
atraer, por exemplo, no ano 1911, ao 70% dos inmigrantes que chegaban ás 
zonas cafeteiras de São Paulo, non todos os españois que viaxaron ao Brasil 
adoptaron ese Estado como destino, así como non todos os emigrantes viaxa-
ron con billetes pagados polo Goberno brasileiro coa única intención de traba-
llar nas zonas agrícolas (Souza-Martins, 1988: 260). Se a política inmigratoria 
brasileira ofrecía vantaxes ao pagar a pasaxe do emigrante, a política agraria 
non estaba disposta a facilitar a vida do estranxeiro. Os grandes latifundistas, 
que arrastraban as súas herdanzas e os seus conceptos acerca da terra desde 
unha mentalidade que era nada máis que restos do período colonial, dificul-
taban o acceso á terra, impondo obstáculos financeiros –ao encarecer o prezo 
destas– e atrancos psicolóxicos –ao preservar un comportamento paternalista 
habitual nunha sociedade baseada nos lazos señor-escravo.

Sen negar a importancia da emigración subvencionada, debemos ter en 
mente que, para o caso dos galegos no Río de Xaneiro, o fundamento da cues-
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tión non está vinculado a ese contexto histórico e si a unha emigración espon-
tánea. Se algúns emigrantes españois chegaron ao Brasil a través da emigración 
subvencionada, outros viaxaron coas súas propias economías e elixiron os cen-
tros urbanos como principal destino. Os galegos, diferenciados do proletaria-
do español, por posuír algunha parcela de terra, vendían ou arrendaban o que 
tiñan para dispor dos medios necesarios para os gastos da emigración (Sán-
chez Alonso, 1995: 248). Cos cartos da pasaxe nas mans ían rumbo a Río de 
Xaneiro coa esperanza de ascender economicamente nunha cidade onde o seu 
rápido crecemento urbano, a finais do século XIX, provocaba a aparición dun 
nacente sector comercial carente de man de obra.1 É certo que moitos espa-
ñois xa se estableceran en Río de Xaneiro desde o comezo do século XX e isto 
compróbase claramente no Censo de 1906, cun rexistro de 14 110 españois, 
cantidade que só é superada polos inmigrantes portugueses e italianos (Men-
donça Motta, 1982: 141).

No Río de Xaneiro a comunidade galega é comparada á dos portugueses, 
xa que os veciños lusitanos actuaban maioritariamente no comercio, nos chama-
dos almacéns de secos e molhados, na construción civil e nos transportes, sectores 
en que tamén traballaron moitos galegos, principalmente no referido ao peque-
no comercio (Medeiros de Menezes, 1992: 24). Esta afinidade talvez fose un for-
te motivo para o ofuscamento dunha identidade galega que a diferenciase como 
un grupo forte. O galego é, moitas veces, confundido cos portugueses, non só 
por actuar nun mercado de traballo onde estes xa se estableceran moito antes 
(no pequeno comercio), senón tamén pola semellanza dos idiomas.

Algúns autores brasileiros refírense aos portugueses como galegos. Por 
exemplo no caso do escritor José Murilo de Carvalho, que aborda a actua-
ción dos emigrantes no escenario carioca posrepublicano: «A massa de 50% 
do que chamamos proletariado era constantemente alimentada pela imigração 
[...] proveniente especialmente de Portugal. Interioranos de um lado e galegos2 
de outro vinham engrossar a multidão dos jornaleiros, domésticos, ambulan-
tes, todo um leque de ocupações variadas» (Carvalho, 1987: 77). Outra men-
ción do mesmo autor sobre a relación ou confusión portugués/galego di que: 
«As primeiras greves operárias que agitaram a República tiveram participação 

1.  Nas últimas décadas do século XIX, o Río de Xaneiro comezou a medrar de forma continua, 
coa construción de rúas, novos transportes, como o autobús e o automóbil, e a aparición de 
bancos e industrias. Na demografía notáronse importantes transformacións, coa chegada de mi-
lleiros de emigrantes estranxeiros. En 1870, a súa poboación era de 235 381 persoas; en 1890 
xa contaba con 522 651, en 1906 deu un salto poboacional de 811 443 habitantes (Mendonça 
Motta, 1982: 141).
2.  A cursiva é nosa.
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de carroceiros que, [...], eram em sua maioria portugueses, mais precisamen-
te galegos». Neste punto, a confusión tórnase maior porque non se sabe se o 
autor cando utiliza o termo «mais precisamente» quere dicir se eses estranxei-
ros son procedentes de Galicia ou se é un termo usado para os portugueses 
só en determinadas situacións. Poderiamos citar máis exemplos da confusión 
que se creou entre portugueses e galegos, pero o importante é que quede cla-
ro que existe un «cambio» de identidade que, de certa maneira, imposibilita 
a diferenciación do galego como unha comunidade dotada dos seus propios 
valores. Non podemos esquecer a influencia dos portugueses á hora de decidir 
emigrar ao Brasil. Houbo varios casos de emigración galega a Portugal, antes 
do século XIX, e casos de portos portugueses que serviran de ponte para os 
galegos que querían ir ao Brasil de forma clandestina, como demostran estu-
dos recentes a influencia dos antigos colonizadores, xa vellos coñecidos do 
Brasil (González Lopo, 2000; Fernandes Rodrigues, 1992).

Para demostrar que os galegos fixeron parte da historia carioca foi necesa-
rio rastrexar as diversas fontes gardadas nos rexistros do Consulado Español de 
Río de Xaneiro e nos libros de matrículas do Hospital Español. Estas dúas fon-
tes son primordiais para confirmar a presenza maioritaria dos galegos dentro 
da emigración española a Río de Xaneiro. A pesar de existir outros documentos 
que contribúen no desenvolvemento do tema, como poden ser as listas de vapo-
res ou as cartas de naturalización, non cabe dúbida de que as fichas consulares 
e o libro de socios dunha institución de antigüidade, como o Hospital Español 
(fundado en 1859), presentan un rexistro moito máis completo de datos próxi-
mos ao emigrante (como lugar de nacemento, profesión, idade, etc.) que cal-
quera outra fonte que se busque nos arquivos brasileiros. Entre as dúas fontes, 
sen dúbida é o rexistro consular o que dá a máis completa información, ofrecen-
do particularidades do emigrante, como o ano en que foi repatriado, naturaliza-
ción, datas de expedición do pasaporte e ano de chegada.

Comezando a análise dos documentos desde o comezo de cada un deles, 
non se pode afirmar cal foi o galego ou os galegos pioneiros nesta corren-
te, quen comezou esta historia, pero podemos desenredar este fío ata chegar 
aos emigrantes máis antigos encontrados nas fontes consultadas. Desa forma, 
a través da análise das máis de tres mil fichas atopadas no Consulado (entre 
1877 e 1939) e no Hospital Español de Río de Xaneiro (entre 1859 e 1920) 
reconstruiremos as características esenciais desa comunidade galega, como a 
idade no momento de chegar, ano de chegada, lugar de nacemento, provincia 
de orixe, estado civil e profesión.

Nas seguintes páxinas deste artigo, unindo os datos de cada emigrante, 
demostraremos como a emigración está concentrada en zonas moi determi-
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nadas de Galicia, como poden ser concellos e parroquias cun representativo 
número de emigrantes e tamén como está inmersa en determinados sectores 
da economía carioca. A ocupación laboral dos emigrantes, o recoñecemen-
to dos apelidos e o concello ou a parroquia de orixe son datos que axudan na 
busca de redes familiares e cadeas migratorias que se foron concretando co 
decorrer dos anos.

1. TIPOLOXÍA DOS GALEGOS EN RÍO DE XANEIRO

1.1. O ano de chegada

Entre os anos 1880 e 1930 chegaron ao Brasil máis de 500 mil emigran-
tes españois.3 O período coincide coa emigración subvencionada cara ao Esta-
do de São Paulo, cando os grandes facendeiros necesitaban de brazos para 
traballar nos labores do café. A pesar de que a emigración dirixida foi a de 
maior relevancia, a chegada de milleiros de galegos que emigraron por con-
ta propia tamén tivo un peso significativo en varias cidades brasileiras como 
Santos, Salvador de Baía e Río de Xaneiro. A chamada emigración espontánea 
coincidiu coa emigración dirixida, xa que a maior concentración de galegos 
chegou ao Brasil na fin do século XIX e comezos do século XX.

O ano de chegada é un dos factores máis importantes para o estudo da 
emigración galega en Río de Xaneiro. A través deste dato podemos descubrir 
cales foron os emigrantes máis antigos e se realmente existiron varias cadeas 
humanas que perduraron no tempo. A data de chegada máis antiga nas fichas 
consulares consta do ano 1877. Despois dese ano tan só 57 galegos chega-
ron no século XIX. Os períodos máis importantes foron entre 1920 e 1929, co 
32,2% das fichas (aproximadamente 550 fichas consulares das 1982 recolli-
das), seguido polos anos 1910-1919, co 24,5% do total. Os anos máis signifi-
cativos foron os de 1913 e 1928, dúas décadas en que o Brasil vivía momentos 
de expansión económica coa cultura cafealeira. Os trienios 1910-1913 e 1926-
1929 presentan os índices máis elevados, o 16% e o 21%, respectivamente. 
O período do século XX en que menos galegos se rexistraron foi entre 1917 e 
1919, aínda que o descenso xa comezara en 1914, no inicio da Primeira Gue-
rra Mundial. Os anos posteriores a 1929 tamén constatan un significativo des-
censo debido á crise do 29, que arruinou a economía cafeteira, nun momento 

3.  Cifra extraída da Revista de Imigração e Colonização, ano V, n.º 3, setembro de 1944. Desde 
1884 ata 1939 contabilízanse 581 718 españois no Brasil.
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en que as elites brasileiras xa se encontraban en crise, aínda que houbo unha 
recuperación dos índices a partir de 1933.

Gráfico 1. Ano de chegada dos galegos a Río de Xaneiro
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Se quixésemos, polo tanto, encontrar os galegos con máis antigüidade 
en Río de Xaneiro debemos ver as matrículas de socios do Hospital Español. 
O primeiro libro de rexistro corresponde ao ano da fundación da Beneficên-
cia Espanhola de 1859. A data de matrícula non significa a data de chegada 
deses galegos en Río de Xaneiro, pero serve como base principal para descu-
brir quen foron eses emigrantes que xa estaban no Brasil antes da emigración 
masiva.4 Son pouco máis de 200 os galegos matriculados entre 1859 e 1879, 
sinal de que xa existía unha colonia galega en Río de Xaneiro. Non se fundaría 
unha institución de beneficencia se non houbese persoas dabondo para cubrir 
os seus gastos e utilizar os seus servizos. Os primeiros galegos que ingresaron 
no Hospital Español, entre os anos 1859 e 1879, actuaron maioritariamente 
no sector do comercio (o 41,17%), a pesar de que o 22,5% exerceron a pro-
fesión de artesáns e o 10,2% de obreiros. É nese período cando máis constan 
as profesións de «artistas» e «obreiros». Despois de 1890, ata a década dos 30 
do século XX, aumenta o número de comerciantes e apenas aparecen algunhas 
profesións como cociñeiros, alfaiates ou carpinteiros. Eses 204 galegos encon-
trados nos primeiros libros de matrícula eran orixinarios, na súa maioría, da 
provincia de Pontevedra (o 65,6%). A provincia da Coruña conta co 26,47%, 
un número de emigrantes moi superior ao de Ourense, co 5,39%, e a pro-
vincia de Lugo, con só un emigrante. Os inmigrantes procedentes de Ouren-
se comezan a aparecer máis frecuentemente a partir de 1910, principalmente 
entre os anos 1913 e 1920.

4.  Hai que ter en consideración que un emigrante ao chegar a un país estraño se podería dirixir 
primeiramente a unha asociación que lle garantise algún tipo de asistencia médica, por iso o 
Hospital Español foi, en moitos casos, o primeiro local a onde os emigrantes se dirixiron. Nestas 
institucións normalmente estaban os sectores sociais medio-altos.
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A poboación feminina galega non chega nin ao 12%, fronte a unha por-
centaxe masculina que acada o 88% dos rexistros do Consulado. O mesmo 
aconteceu coas máis de 1500 fichas do Hospital Español, onde só aparecen 
catro mulleres, aínda que nesta institución sexa normal o reducido índice de 
socias porque os que se matriculaban en realidade eran os xefes de familia. As 
mulleres emigrarían máis tarde, no comezo do século XX, cando moitos gale-
gos xa se estableceran en Río de Xaneiro.

Gráfico 2. Ano de chegada das mulleres ao Río de Xaneiro
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1.2. Algunhas características dos galegos no Río de Xaneiro: Idade, 
estado civil, repatriación, ano de naturalización e reemigración

A emigración galega a Río de Xaneiro, no período de 1880 a 1939, estivo 
constituída por un continxente novo, que comprende idades entre os 10 e os 39 
anos. Na franxa de idade dos 10 aos 19 anos é maior o número de emigrantes 
por riba dos 14 e na franxa dos 30 aos 39 a maioría está entre os 30 e 35 anos. 
Ese resultado confirma a hipótese de que a primeira onda migratoria está forma-
da por galegos novos en idade laboral e tamén unha gran parte en idade de cum-
prir os deberes do servizo militar. Dun xeito xeral, a emigración galega/española 
a América estivo composta por persoas en idade activa, co 83,5% entre os 14 e 
60 anos e o 16% menores de 14 anos, producíndose con especial intensidade 
entre os mozos de 15 a 19 anos (Yáñez Gallardo, 1994: 163, 168).

Unha parcela deses mozos suponse que emigraban clandestinamente, 
fuxindo do servizo militar. Esa masa de desertores e de menores de idade esca-
paban a través dos portos portugueses, como Porto, Lisboa ou Leixões, xa que 
a emigración para Río de Xaneiro está concentrada basicamente nos munici-
pios do sur da provincia de Pontevedra e sur de Ourense, ambas as provincias 
fronteirizas con Portugal, sen esquecer o feito de que moitos deses galegos xa 
traballaran durante varios anos cos veciños portugueses. Nos estudos de casos 
de galegos que se dirixiron a Brasil a través da cidade portuguesa de Viana de 
Castelo xa se encontran entre 1838-60 varios casos de pasaporte e documen-
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tación falsa para conseguir escapar da fiscalización e dos deberes militares co 
Estado español. A maioría deses emigrantes tiñan entre 15 e 30 anos (Fernan-
des Rodrigues, 1992: 178).

Na emigración galega ao Río de Xaneiro, entre 1880 e 1939, os emigran-
tes continuaron mantendo a mesma media de idade, isto é, o predominio de 
individuos entre os 15 e 30 anos. A franxa de idade entre os 10 e os 20 anos 
foi a máis frecuente nos emigrantes que chegaron a Río de Xaneiro. Entre 1900 
e 1929, por exemplo, os galegos que chegaban á cidade carioca entre 10 e 19 
anos acadan unha porcentaxe do 8-9% en relación coas outras franxas de ida-
de. Na década de 1930, aquela redúcese ao 4%, así como a emigración en 
xeral, debido á crise de 29 e a ditadura de Getúlio Vargas. A franxa de idade 
entre os 20 e 29 anos tamén abrangue a maior porcentaxe de galegos, princi-
palmente aqueles que chegaran entre 1920 e 1939, superando os emigrantes 
entre 10 e 19 anos.

Cadro 1. Idade dos inmigrantes dividida en grupos de 10 anos

Franxa de Idade Número de galegos

0 a 9 16 (1,34%)

10 a 19 216 (18,1%)

20 a 29 344 (28,83%)

30 a 39 269 (22,54%)

40 a 49 199 (16,68%)

50 a 59 114 (9,55%)

60 a 69 30 (2,51%)

70 a 79 4 (0,33%)

80 a 89 1 (0,08%)

Total 1193

Fonte: Elaboración propia a partir dos rexistros consulares

Un dos problemas en relación á idade dos emigrantes era a posibilida-
de de ter declarado nas fichas unha «falsa idade», ou sexa, unha idade que 
non correspondía ao ano en que chegou ao Brasil, pero si ao ano en que se 
presentou no Consulado. Por exemplo, na ficha do emigrante Santiago Váz-
quez Míguez aparecía que este chegara a Río de Xaneiro en 1890, pero que se 
presentara no Consulado en 1939. Os 65 anos que tiña este emigrante, loxi-
camente, non era a idade coa que chegou ao Brasil e si o momento en que 
decidiu inscribirse no Consulado Español. En realidade, el chegou a Río de 
Xaneiro aos 17 anos de idade. Para descubrir a idade en que os galegos emi-
graron foi necesario recoller as fichas en que constaba o ano de chegada e a 
data de nacemento e restar os dous datos.

O feito de que un emigrante se presentase dez ou vinte anos despois de che-
gar ao Brasil pode provocar alteracións ao reflexionar sobre algunhas característi-
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cas da comunidade galega en Río de Xaneiro, como é o caso do estado civil. Nos 
rexistros consulares encontramos un 54,2% de homes casados, mentres que nas 
matrículas do Hospital Español atopamos un 71,39% de galegos solteiros e só un 
26% de casados. Se un emigrante chegaba ao Brasil en determinado ano e se rexis-
traba dez ou vinte anos despois, era lóxico que nese intervalo contraese matrimo-
nio. Máis abaixo, nos gráficos, pódense contemplar mellor os resultados.

Gráfico 3 e 4
 Comparanza entre o estado civil das fichas do Consulado Español

e as matrículas do Hospital Español
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O mesmo emigrante pode aparecer solteiro nas matrículas do Hospital Espa-
ñol e despois casado nos rexistros consulares. Dese xeito, non se pode afirmar 
con certeza se os galegos emigraron, na súa maioría, xa casados ou se chegaron ao 
Brasil solteiros. O contraste entre as dúas fontes imposibilita a confirmación.

A época en que os emigrantes máis se presentaron no Consulado foi na 
década dos 30, coincidindo cos anos de repatriación. O que se percibe analizan-
do as fichas consulares é que hai unha falta de interese en rexistrarse nun orga-
nismo oficial, ben porque os emigrantes desexaban manter a clandestinidade ou 
ben porque o Consulado non lle achegaba ningún beneficio. A maior proba desa 
hipótese é que os emigrantes buscaban o Consulado cando necesitaban os seus 
servizos, nomeadamente no que respecta á repatriación. Na década dos 30 con-
céntrase o 88% dos galegos que procuraran o Consulado para se daren de alta e 
é nesta década cando tamén se encontra o 77% dos emigrantes repatriados.

Os repatriados representan o 12,5% dos galegos que retornaron entre 
1929 e 1936, anos en que a economía e a política brasileiras pasaban por 
cambios coa crise nas plantacións de café e as leis migratorias restritivas da 
ditadura de Getúlio Vargas. Por outro lado, o panorama político español da 
II República estimulaba o retorno dos emigrantes. O maior número de indi-
viduos repatriados estaba entre os 20 anos de idade (32,88%), seguido pola 
franxa de idade dos 30 (23,72%).
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Gráfico 5. Repatriación

11

35

87 88

15
2 1 3 1 0 5

0

20

40

60

80

100

1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954

A causa máis usual para que un emigrante recorra á repatriación, é dicir, 
para que volva ao país, pero non polos seus propios medios, adoitaba ser a 
situación económica en que se encontraba, principalmente se temos en consi-
deración a data en que se repatriaron (maioritariamente entre 1929 e 1936), un 
momento de crise económica mundial e de cambio na política brasileira. Entre 
tanto, algúns emigrantes preferiron elixir o camiño ata Arxentina, optando pola 
reemigración no canto de retornaren ao seu país de orixe. Arxentina representa 
o principal país cara ao que se dirixían os emigrantes galegos de Río de Xaneiro. 
A «ponte» Brasil-Río da Prata foi unha segunda opción para aqueles emigrantes 
que vían nas terras arxentinas mellores posibilidades de ascensión económica.

Cadro 2

PAÍS AO QUE REEMIGROU TOTAL DE EMIGRANTES

Arxentina 54 (73,97%)

Uruguai 12 (16,43%)

Arxentina/Uruguai 4 (5,47%)

Colombia 1 (1,36%)

Estados Unidos 1 (1,36%)

Venezuela 1 (1,36%)

TOTAL 73

Fonte: Elaboración propia a partir das fichas do Consulado Español

Recollendo os datos noutra fonte, no Hospital Español, conseguimos ato-
par 62 matrículas en que aparecen socios que viaxaron por un período, que 
pode abranguer entre un e seis anos de ausencia, para despois retornar a Río 
de Xaneiro. O lugar a onde se dirixían eses emigrantes consta nalgúns casos 
como simplemente «Europa» e noutros como «España». Un exemplo encon-
trado nas matrículas do Hospital Español foi o emigrante Manuel Veiga Alon-
so, natural do concello de Gondomar (Pontevedra), que se matriculou nesta 
institución en 1891, aos 18 anos de idade. O ano en que ausentou, porque 
viaxou para Europa, foi en 1902 e o regreso en 1903. Camilo Garrido Adán 
foi outro emigrante que viaxou algúns anos despois de chegar ao Brasil. Matri-
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culouse en 1910 e en 1917 ausentouse por causa dunha viaxe a Europa e 
regresou en 1918. Eses exemplos serven para ilustrar a mobilidade deses emi-
grantes entre Brasil e Europa. Aínda que apareza nas fichas que esas persoas 
regresaran a Europa, suponse que estarían volvendo ao seu lugar de orixe. 
Non podemos ignorar que grande parte destes emigrantes deixaban as súas 
familias e as súas terras en Galicia; fortes motivos para un breve ou un defini-
tivo regreso.5

Moitos galegos que non querían retornar nin reemigrar optaban pola 
adquisición da cidadanía brasileira. O 3,7% dos galegos que decidiron ser 
brasileiros fixérono a partir das décadas 1930 e 1940, coincidindo co perío-
do da política nacionalista de Getúlio Vargas, política que, así mesmo, come-
za a pechar as portas para a emigración e a limitar as oportunidades para os 
estranxeiros.6 Eran emigrantes que levaban residindo máis de 2 anos no Bra-
sil, que xa tiñan negocios e fillos brasileiros e algúns traballaban como funcio-
narios públicos.

Gráfico 6. Ano en que os inmigrantes galegos se naturalizaron
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2. DISTRIBUCIÓN SOCIO-PROFESIONAL DOS GALEGOS 
NO RÍO DE XANEIRO

O primeiro factor que debe ser analizado en relación á profesión dos emi-
grantes é a idea de que eles puideron ter declarado a súa actividade laboral 

5.  As taxas de retorno dos emigrantes galegos de América son elevadas. Na estimativa calcula-
da por Eiras Roel a través das estatísticas oficiais, o índice de retorno sobre o total de emigrantes 
galegos acada o 74% entre 1891-95, o 65% entre 1901-1910, o 81% entre 1911 e 1920 e o 65% 
entre 1921-1930 (Eiras Roel, 1992: 210-211). Para o caso dos retornos do Brasil, non chegaron 
a pasar do 65% (Núñez Seixas, 1998: 44).
6.  En xaneiro de 1938 creouse unha comisión co fin de estudar as leis necesarias para regular a 
entrada de estranxeiros, a naturalización e a expulsión destes. En abril do mesmo ano vedouse a 
actividade política no Brasil aos estranxeiros. As fontes utilizadas para este tema foron extraídas 
do Consulado Español e dos procesos de naturalización do Arquivo Nacional.



Erica da Silva Sarmiento

�� [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (7-29) ]

de dúas formas: a que tiñan en Galicia ou a que exercían no Brasil. Esa posi-
bilidade podería acontecerlle principalmente a aqueles galegos que chegaron a 
Río de Xaneiro nunha data moi anterior ao ano en que se inscribiron no Consu-
lado. Neste período o emigrante pode ter ascendido profesionalmente ou cam-
biado de actividade varias veces. Por exemplo, se eses galegos emigraron a un 
centro urbano como Río de Xaneiro significa que as profesións do sector prima-
rio serían as actividades que eses galegos exercían no seu lugar de orixe.7

Gráfico 7. Distribución socio-profesional 
dos galegos segundo as fichas consulares
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Gráfico 8. Profesións máis representativas
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7.  Río de Xaneiro, ata finais do século XIX, era o maior centro urbano do Brasil; con máis de 
medio millón de habitantes.
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As fichas dos emigrantes coa profesión de «empregado de comercio» 
(abrangue o 20,15% das profesións) define claramente a posición do indivi-
duo dentro do seu traballo. En canto ao tipo de comercio, non se pode saber 
en que sector comercial era maioritaria a presenza deses galegos en Río de 
Xaneiro, polo menos con respecto aos rexistros consulares, xa que simple-
mente aparece rexistrado como «comercio». En total, os galegos con activi-
dade no comercio, fosen propietarios ou empregados, representan o 45% das 
profesións rexistradas.

A mobilidade profesional dos emigrantes galegos no Río de Xaneiro está 
relacionada case sempre co sector comercial. En 76 casos encontrados de emi-
grantes que apareceran nos rexistros consulares e no Hospital Español, 51 
deles, ou sexa, o 67,1%, seguiron actuando no ramo do comercio. Soamen-
te nos rexistros de dous emigrantes podemos observar unha ascensión pro-
fesional dentro do comercio porque pasaron de empregados a comerciantes. 
A maior parte dos casos relacionados co comercio ou se declaraban comer-
ciantes ou aparecían como «empregado» nun rexistro (Consulado Español 
ou Hospital Español) e despois como «do comercio» noutro. Aqueles que 
tiñan a profesión de xornaleiro, cando se presentaron no Consulado, apare-
cían con outra profesión nas matrículas da Beneficência Espanhola. De sete 
casos encontrados de xornaleiros houbo un cambio para cociñeiro, cinco que 
pasaron a traballar en comercios e un xornaleiro que constaba como obrei-
ro. Por último, encontramos algunhas profesións do sector secundario, como 
carpinteiro, zapateiro ou pedreiro (para cada unha delas un caso de mobili-
dade profesional), no que os emigrantes pasaron a actuar posteriormente no 
comercio. Podemos concluír que, entre os casos exemplificados, o comercio 
continúa sendo o sector de maior atracción para os galegos no Río de Xanei-
ro. Algunhas profesións, como as de obreiro e as artesanais, apareceron con 
frecuencia nas matrículas do Hospital Español, principalmente nas primei-
ras décadas desde a apertura desta institución (1859-1879), pero a partir de 
1890, entrando no século XX, o comercio predomina indiscutiblemente fron-
te ao sector secundario.

Outra profesión significativa é a de xornaleiro, que ocupa o 29,23% do 
total das profesións. É sorprendente a importancia desa actividade porque eses 
galegos foron para unha cidade en que, a excepción dos arredores, non había 
zonas rurais para exercer a profesión de agricultor. Para constatar esta afir-
mación, recollemos o enderezo de todos aqueles emigrantes que constaban 
como xornaleiros e o resultado foi a presenza masiva deses galegos residin-
do ou traballando nas rúas do Centro de Río e tamén nalgúns barrios residen-
ciais próximos ao centro da cidade. Iso significa que non exercían actividades 
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agrícolas en Río de Xaneiro. Existen dúas hipóteses para este caso: 1ª) xor- 
naleiro engloba calquera traballador que teña xornadas de traballo8 e 2ª) 
xornaleiro sería a profesión de orixe deses galegos antes de chegar a Río de 
Xaneiro. Neste caso, a palabra significaría a definición global de varias deno-
minacións rurais galegas, ou sexa, o mesmo que labrego, agricultor, poden-
do ser un pequeno propietario, un arrendatario e/ou un xornaleiro. A segunda 
hipótese é a máis viable se temos en conta que a porcentaxe de galegos que se 
encontraban nos sectores terciario e dos asalariados (cun 25,15% e 49,13% 
respectivamente), cantidades moi significativas como para desprezar a hipó-
tese de que eses emigrantes actuaban maioritariamente en sectores urbanos. 
Seguindo esta interpretación, poderiamos supor que os galegos que alega-
ban ser xornaleiros se estaban a referir á súa profesión en Galicia e non ao ofi-
cio que desenvolvían en Río de Xaneiro. A primeira hipótese ten validez de 
aceptarmos que os propios emigrantes entendesen como xornaleiro a todo o 
que traballe ao xornal. Pola contra, o termo xornaleiro está máis próximo de 
denotar a un obreiro dependente do comercio, que, neste caso, debe chamar-
se empregado de comercio ou máis popularmente balconista. A hipótese tórna-
se menos viable se constatamos que o número de empregados do comercio é 
moito maior que o número de galegos que estiveron traballando como obrei-
ros. Os operarios aparecen na totalidade das profesións constando soamente 
como un grupo integrado por cinco persoas. A categoría formada polos non-
activos expresa unha importante parcela dentro da totalidade, un 11,8%, índi-
ce máis elevado que o sector secundario, que rexistra un 8,6% entre artesáns 
e autónomos. O motivo de ser a terceira categoría socio-profesional con maior 
número de galegos é que dentro dos non activos se atopan practicamente todas 
aquelas mulleres que declararon ser amas de casa no ítem dedicado á profesión. 
De 241 mulleres rexistradas no Consulado, entre 1877 e 1939, o 99,1% decla-
ra «os seus labores» ou ama de casa. Existe un incontestable predominio femi-
nino nesta categoría, xa que ningún home foi rexistrado como «labores».

2.1. A profesión dos galegos matriculados no Hospital Español

A profesión máis significativa, despois daquelas relacionadas co comer-
cio, é a de artesán (5,3%), seguida da de cociñeiro (2,5%). O cadro das pro-
fesións dos galegos matriculados no Hospital Español ten semellanzas coas 
profesións declaradas nos rexistros consulares; nas dúas fontes o sector tercia-

8.  A palabra xornaleiro, no idioma portugués, significa operario que traballa por xornal; ven-
dedor de xornais (definición extraída do Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, p. 438).
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rio, formado principalmente por empregados e donos de comercios, ocupa a 
maior porcentaxe, co 45% para as fichas do Consulado e o 68% para as matrí-
culas da Beneficência Espanhola. A diferenza que existe entre as dúas distribu-
cións socio-profesionais sería a alta porcentaxe de xornaleiros e amas de casa 
encontrados nas fichas consulares. En relación ao alto número de xornaleiros 
(29,3%) nos rexistros consulares, posiblemente esta sería a profesión dos emi-
grantes en Galicia. Non ocorre o mesmo coas matrículas do Hospital Español, 
que rexistran un 0,25% de xornaleiros, polo feito de que esta institución con-
centrou emigrantes de clase media-alta, que xa estarían traballando en oficios 
urbanos no momento de se inscribir. A alta taxa de non activos nos rexistros 
consulares débese á emigración feminina, que conta cun 11% de amas de casa. 
No Hospital Español só aparecen tres mulleres, unha realidade normal para a 
época, xa que eran os xefes de familia, unha figura masculina, os que se matri-
culaban nas asociacións. Por último, podemos notar unha diferenza entre o 
sector secundario e o sector de servizos, que inclúe a unha maior porcentaxe 
nas matrículas do Hospital Español, que rexistran un maior índice de artesáns 
e obreiros comprendidos entre os anos 1859 e 1879 e un maior número de 
cociñeiros (50 do total).

Gráfico 9. Distribución socio-profesional dos galegos membros do Hospital Español
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3. DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICA9

As zonas de maior emigración están moi ben definidas dentro das tres pro-
vincias con maior continxente migratorio: Pontevedra, Ourense e A Coruña. A 
provincia de Pontevedra presenta unha importancia numérica en case todos os 

9.  Para a distribución xeográfica utilizáronse unicamente as fontes consulares, xa que ofrecían 
datos máis completos como o lugar de orixe, o concello e a provincia.
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municipios, acadando un índice superior aos trinta emigrantes por concello, 
coa excepción dalgúns concellos litorais como Oia, Baiona ou Sanxenxo.

Os pontevedreses teñen unha antiga tradición migratoria ao Brasil, data-
da xa desde a década dos 50 do século XIX. Segundo o estudo realizado por 
González Lopo nos arquivos parroquiais dos concellos de Ponte Caldelas, For-
nelos de Montes, A Lama e Cotobade, existiu un claro predominio da emi-
gración a Portugal, que proporcionaría os primeiros contactos dos galegos co 
Brasil (González Lopo, 2000: 273). A través dos portugueses, os pontevedre-
ses pasaron a ter referencias do Brasil, xurdindo oportunidades de emigrar, 
incluso de maneira clandestina, a través de portos portugueses como Leixões, 
Porto e Lisboa.

Os concellos de maior representación en número de emigrantes foron Co-
tobade, As Neves, Covelo, O Porriño e Salceda de Caselas. O concello de Coto-
bade presenta o maior número de emigrantes da provincia de Pontevedra: 85 
persoas que se dirixían a Río de Xaneiro entre 1890 e 1936. O primeiro emi-
grante rexistrado no Consulado Español chamábase Francisco Vidal Cuiñas, 
chegou en 1890, con 17 anos, de profesión xornaleiro, e era da parroquia de 
Carballedo. Teoricamente, Vidal Cuiñas podería ser o pioneiro neste concello 
en emigrar xa que en ningún outro documento se atopou unha data máis anti-
ga que o rexistro do Consulado.10 En 1902 ingresou no Hospital Español con 
38 anos e con profesión de comercio (non se sabe se foi empregado ou propie-
tario). A distribución socio-profesional deste concello está composta polo sec-
tor do comercio (33,3%) e xornaleiros (34,5%). O dato máis curioso é que no 

10.  Nas matrículas do Hospital Español os emigrantes do concello de Cotobade aparecen a 
partir de 1910.

Gráfico 10. Provincias galegas con maior número de emigrantes
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total das fichas consulares analizadas foi en Cotobade onde se encontraron o 
maior número de canteiros. Ao parecer, Cotobade xa era o concello con maior 
número de canteiros no século XVIII, cando emigraban a Castela ou a Portugal 
(Fernández Cortizo, 1996: 429, 436-437).

Na provincia de Ourense, os concellos máis representativos sitúanse ao 
sur, na zona montañosa, como Monterrei, Xinzo de Limia, Oímbra e Castre-
lo do Val, con concentracións de relativa importancia en Cualedro, Trasmi-
rás, Pereiro de Aguiar, Verín e Baltar. O concello de Melón encóntrase fóra do 
foco migratorio indicado, pero representa o municipio con maior emigración 
da provincia de Ourense. A explicación está no feito de que Melón está situa-
do á beira de municipios pontevedreses de significativa emigración ao Río de 
Xaneiro, como Covelo e Crecente. Dende 1870 xa se afirmaba en Melón a ten-
dencia a emigrar ao Brasil (Eiras Roel, 1992: 21).11 Neste concello ourensán, 
así como aconteceu nos concellos pontevedreses, tamén houbo unha tradición 
migratoria a Portugal desde o século XVII, pola proximidade a este e a deman-
da de man de obra nas grandes cidades portuarias do país veciño (Fernández 
Rodríguez, 1992: 170). Os concellos limítrofes con Melón non presentaron un 
significativo continxente migratorio, coa excepción de Padrenda, con 15 emi-
grantes (2,58% dos emigrantes de Ourense; tamén un concello próximo aos 
municipios pontevedreses de Crecente, Arbo e As Neves).

Nas fichas do Consulado Español o emigrante máis antigo, que perten-
cía ao concello de Melón, Manuel Veloso Lareo, chegou a Río de Xaneiro en 
1886, con apenas 13 anos de idade, afirmando ser empregado de comercio no 
ano 1922. Nas fichas do Hospital Español, o mesmo emigrante xa aparece aos 
40 anos coa matrícula do ano 1913 e coa mesma profesión. Veloso Lareo era 
de Santa María de Melón, parroquia que ademais rexistrou a maioría de emi-
grantes. Igualmente, nos arquivos do Hospital Español foi posible localizar un 
emigrante coa data de matrícula máis antiga que o ano de chegada de Manuel 
Veloso Lareo: o ano 1883. Este emigrante era Benito García Castro, tiña 21 
anos e a profesión era a de dependente de comercio.12

A actividade comercial é a que predomina no caso de Melón: 25 emigrantes, 
o 60,9%, traballaban nos comercios; sendo que 10 deles declararon ser empre-
gados de comercio, soamente un afirmou ser comerciante e o resto simplemen-

11.  Existe o caso dunha familia, Cendón Pérez, naturais de Melón, que prosperan en Río de 
Xaneiro, actuando no sector do comercio e bancario. Ao retornar á súa aldea, acabaron incen-
tivando moitos meloneses a emigrar (Núñez Seixas, 1998: 349-350). Podería ser o comezo da 
cadea migratoria en Melón.
12.  Este emigrante non consta nas fichas do Consulado Español.
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te apareceu nas fichas consulares como «do comercio». Os xornaleiros e as amas 
de casa ocupan, cada un deles, o 14,6% das ocupacións dese municipio.

Na provincia da Coruña a concentración sitúase maioritariamente nun 
só lugar: Santa Comba. Este municipio superou en número a todos os demais 
concellos galegos, cun total de 114 emigrantes. Os concellos limítrofes ou 
próximos como A Baña, Mazaricos e Outes conforman o foco migratorio coru-
ñés, aínda que o número de emigrantes non supera os trinta por concello, can-
tidade moi inferior á da veciña localidade de Santa Comba.

A emigración de Santa Comba ao Río de Xaneiro comezou na década de 
1880. O primeiro rexistro localizado foi nos arquivos do Hospital Español, 
cun emigrante chamado Manuel Espasandín, procedente da parroquia de San 
Cristovo de Mallón e que se matriculou como socio no ano 1882. Mallón é a 
parroquia de onde se rexistraron máis emigrantes, tanto nas fichas do Con-
sulado Español como na Beneficência Espanhola. No Consulado, o rexistro 
máis antigo é de José Turnes Vázquez, quen chegou en 1887 a Río de Xanei-
ro, tamén procedente da parroquia de Mallón. O caso de Santa Comba é unha 
excepción dentro da provincia da Coruña xa que esta non ten unha tradición 
migratoria a Brasil como as provincias de Pontevedra e Ourense. A hipótese 
máis plausible sería a construción dunha cadea migratoria que se iniciaría cos 
pioneiros no final da década do século XIX ou a posible acción dos ganchos 
que buscaron nesta zona a posibilidade de recrutar emigrantes. O seguimen-
to desta rede microsocial ao longo de máis de medio século lévanos a crer que 
os emigrantes de Santa Comba tiñan algún coñecemento sobre Río de Xanei-
ro, supostamente a través de paisanos retornados ou parentes que se estable-
ceran no Brasil, concentrándose maioritariamente neste Estado brasileiro e 
procedendo o 27% da parroquia de Mallón. Outra hipótese plausible sería a 
emigración a Portugal. Segundo a investigación realizada por López Taboada 
no Arquivo do Consulado Geral de Espanha en Lisboa e nas listas de prófu-
gos elaboradas polos xefes de diversos rexementos de Galicia, a orixe xeográ-
fica dos emigrados concéntrase en municipios como Vimianzo, Zas, Outes 
e Negreira; todos eles próximos a Santa Comba e con índices apreciables de 
emigración ao Río de Xaneiro13 (López Taboada, 1996: 419). Curiosamente, 
malia que Santa Comba presenta o máis alto rexistro de emigrantes, o conce-
llo de Vimianzo aparece nas fichas do Hospital Español desde o ano 1862. Nos 
arquivos do Consulado Español o primeiro emigrante deste municipio chegou 
a Río de Xaneiro en 1896. Iso significa que de Vimianzo xa se dirixían gale-

13.  Aínda que eses concellos presenten baixas taxas migratorias ao Río de Xaneiro, representan 
o foco migratorio coruñés a ese Estado brasileiro.
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gos cara a Río de Xaneiro con anterioridade ao comezo da emigración masiva 
e posiblemente antes que o municipio de Santa Comba.

Por último, a provincia de Lugo é a que presenta o menor índice de 
emigración: 52 emigrantes ou o 2,62% do total de emigrantes rexistrados no 
Consulado Español no período 1877-1939. No Hospital Español, esa provin-
cia tamén presenta un baixo número de emigrantes, concentrando soamente 
o 1,58% do total dos galegos matriculados.14 A diferenza doutras provincias, 
Lugo foi a que tivo o ano de chegada ao Brasil máis tardío; a maior parte dos 
lucenses emigraron a partir de 1901. No século XIX non se atopou ningún gale-
go emigrado desde Lugo nos arquivos consulares. No Hospital Español foi 
posible localizar cinco emigrantes matriculados no século XIX, aínda que en 
longos espazos temporais, fronte ás outras provincias, onde existe un maior 
equilibrio entre o número de emigrantes e o ano de matrícula dos socios. En 
1867 identificamos o primeiro emigrante lugués inscrito no Hospital Español; 
en 1883 aparece outro, do que non puidemos identificar a aldea de orixe. Ao 
ano seguinte, en 1884, consta un emigrante de Palas de Rei. A partir desta data 
pasaron 16 anos ata que apareceu en 1915 un emigrante de Lugo capital e, en 
1919, un de Monforte de Lemos.

O feito de que a provincia de Lugo estea máis illada dos focos migra-
torios das zonas de tradición migratoria, concentradas ao sur de Pontevedra 
e Ourense, ou o caso de Santa Comba na Coruña, pode ter sido un moti-
vo para a súa serodia e reducida emigración ao Estado de Río de Xaneiro no 
período aquí analizado. A pesar de que Ourense, xunto con Lugo, forma par-
te das provincias do interior galego, tendo unha forte emigración a partir do 
primeiro terzo do século XX, houbo influencia portuguesa nas zonas ouren-
sás de emigración ao Brasil, no extremo occidental desta última provincia, xa 
que aí se rexistrou unha emigración dirixida a Portugal a partir do século XVIII. 
(Eiras Roel, 1992: 21). Os axentes de emigración tamén puideron ter actua-
do máis tarde nesta área, por estar máis afastada xeograficamente. Un exem-
plo da posible influencia dos focos migratorios é o feito de que o municipio 
de maior emigración de Lugo, Sober, co 15,38% do total, está próximo a un 
concello de Ourense cun índice de emigración relativa apreciable: Pereiro de 
Aguiar. Os outros municipios de maior saída de emigrantes foron Folgoso do 
Courel e Monforte de Lemos, tamén situados ao sur da provincia e próximos 
ao concello de Sober. De todos os xeitos, os índices migratorios de Lugo son 

14.  Para o Hospital Español a porcentaxe das provincias é similar ao Consulado Español, coa 
diferenza de que hai máis emigrantes da Coruña ca de Ourense. Pontevedra: 62,23%, A Coru-
ña: 19,64%, Ourense: 16,52% e Lugo: 1,58%.
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practicamente simbólicos xa que non se chega a pasar, en ningún caso, de dez 
emigrantes por concello, taxas demasiado baixas para realizar unha análise 
máis detallada dos municipios.

A concentración dos emigrantes en determinados concellos demostra a 
posible existencia dunha cadea migratoria establecida ao longo dos anos. Por 
exemplo, no concello de Santa Comba encontráronse varios casos de parentes-
cos, identificados a través dos apelidos ou da filiación. Na parroquia de Mallón 
apareceron dous casos de posible parentesco e cinco casos de irmáns que emi-
graron a Río de Xaneiro, como o de Luís e Antonio Val Gerpe. O primeiro deles 
presentouse no Consulado en 1932 e o segundo unha década antes, en 1920. 
Na década de 1930, os dous retiraran o pasaporte para Galicia, supostamen-
te unha viaxe co obxectivo de retornar ao Brasil, porque nin houbo baixa con-
sular, nin foi un caso de repatriación. O enderezo deses emigrantes tamén era 
o mesmo, vivían xuntos no chamado bairro da Lapa, próximo ao Centro de Río 
de Xaneiro, na rúa dos Arcos, un local onde viviran moitos galegos no come-
zo do século XX. Só no caso dos emigrantes naturais de Santa Comba, esta rúa 
aparece como o enderezo de 12 galegos, o que significa un 10,6% de emigran-
tes dun mesmo municipio vivindo no mesmo lugar. Como este caso existen 
varios, relacionados tamén a outros concellos como Cotobade, onde encontra-
mos 23 emigrantes que viviron nunha mesma rúa, denominada rúa Camerino. 
Este enderezo aparece 58 veces nas fichas consulares, o que nos leva a supor que 
os galegos mantiñan contactos cos seus paisanos (a través de galegos retornados 
ou a través de parentes que os reclamaban), mantendo un comportamento cor-
porativo baseado en asentamentos étnicos e familiares.

4. CONSIDERACIÓNS FINAIS SOBRE OS GALEGOS NO RÍO DE 
XANEIRO

Os galegos que se dirixiron ao Río de Xaneiro non o fixeron a través 
da emigración subvencionada, non foron traballar nas plantacións agrícolas 
e non tiveron a súa pasaxe pagada polo Goberno brasileiro. Son emigrantes 
espontáneos, independentes, que mantiñan algún contacto no Río de Xanei-
ro, como un amigo, un paisano ou talvez un parente que mandaba reclamar 
alguén da familia. A comunidade galega no Río de Xaneiro caracterizouse por 
ser unha emigración urbana, localizada en gran parte nos barrios do centro 
da cidade, onde se concentraban non só a residencia deses emigrantes, senón 
tamén os seus establecementos comerciais.

A profesión predominante, o sector do pequeno comercio e a concen-
tración deses galegos en determinadas rúas e barrios do Río de Xaneiro, onde 
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aparecen irmáns ou persoas procedentes da mesma aldea ou parroquia, léva-
nos a crer que existiron cadeas migratorias e redes familiares que, ao longo 
do tempo, delimitaron o espazo laboral deses emigrantes e deron impulso ao 
seguimento dunha emigración a longo prazo.

A asimilación dos galegos no Brasil supostamente non se deu coa primei-
ra xeración de emigrantes. Estes eran confundidos cos portugueses, que tamén 
dominaban o sector do pequeno comercio. A poboación carioca, desemprega-
da e vivindo en condicións precarias, culpaba os estranxeiros da situación eco-
nómica en que vivían. Como os portugueses e os españois eran os emigrantes 
en maior número e os que ocupaban o sector comercial e, xa que logo, convi-
vían directamente coas camadas populares, era comprensible que esa masa de 
nativos, formada por escravos libertos, vise os estranxeiros como unha amea-
za á súa condición de miseria e desemprego.

As máis de 1800 fichas do Consulado Español, xuntamente co arquivo 
do Hospital Español, e as máis de 1500 matrículas recollidas serviron de intro-
dución a este universo antes tan descoñecido que era a comunidade galega no 
Río de Xaneiro. A priori, pódese saber que foi unha emigración eminentemen-
te masculina, nova (entre 14 e 30 anos), composta en gran maioría por indi-

Mapa 1: Emigración galega ao Río de Xaneiro por concellos
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viduos alfabetizados que se dedicaron principalmente ás actividades do sector 
do comercio. A chegada das mulleres, posterior á dos varóns, a partir da déca-
da dos 20 do pasado século, pode ser un indicio da reagrupación familiar, das 
chamadas dos emigrantes que reclamaban as súas esposas ou algunha parente. 
Eran galegos que procedían principalmente de Pontevedra e Ourense, e par-
ticularmente dun concello coruñés que rexistra os máis altos índices de emi-
grantes a Río de Xaneiro: Santa Comba.

A través dos rexistros nominativos de emigrantes foi posible recoñecer 
varios casos de familias emigradas, membros que ían chegando en diferen-
tes anos ou en diferentes décadas, aproveitando os contactos xa existentes 
no Novo Mundo, que lles fornecían un apoio e lles brindaban o comezo dun 
camiño do que o obxectivo final era o ascenso económico. Cantos foron os 
fracasados e cantos foron os triunfadores nesta primeira onda migratoria é un 
dato descoñecido. Independentemente da posición económica, o que se que-
re amosar nestas liñas é que a emigración galega seguiu un camiño unifor-
me. Iso pódese constatar no predominio dos galegos no sector do pequeno 
comercio, así como a súa procedencia maioritaria concentrada xeograficamen-
te nunha serie de bisbarras específicas e na súa concentración en determina-
dos barrios cariocas.
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UNHA ACHEGA Á EMIGRACIÓN GALEGA 
A NOVA YORK*

Nancy Pérez Rey

RESUMO
O artigo presenta uns apuntamentos introdutorios sobre a emigración galega na área de 
Nova York na primeira metade do século XX. A través da análise dunha área determinada e 
de tradicional emigración a este destino –os concellos de Bergondo, Sada e Oleiros– vaise 
revelando o perfil deses emigrantes tanto no lugar de saída como no de destino. Aténdese tamén 
á actividade societaria que os galegos desenvolveron en Nova York dende finais do século XIX 
e ata o momento máis dinámico, que coincide coa chegada dos exiliados galegos despois do 
comezo da Guerra Civil.
Palabras clave: emigración a Norteamérica, redes migratorias, transculturación.

ABSTRACT
The article contains an introduction on Galician emigration in the area of New York during the first 
half of the 20th century. The analysis of a certain area and traditional emigration to this destination 
(the districts of Bergondo, Sada and Oleiros) reveals the profile of the emigrants at their place 
of departure and destination. Consideration is also given to the business activity carried out by 
Galicians in New York as from the end of the 19th century to the most dynamic period, which 
coincides with the arrival of the Galician exiles after the Spanish civil war began.
Key words: emigration to North America, migratory networks, transculturisation.

No estudo das migracións peninsulares ao continente americano, a aten-
ción prestada a algúns destinos migratorios é aínda moi escasa. Dende logo, 
isto responde en boa medida á exigua, en termos numéricos, emigración cara a 
destinos menos frecuentes na historia da emigración galega a América. Resulta 
evidente que os Estados Unidos non foron un país de grande atractivo para os 
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emigrantes españois, ao contrario doutros grupos europeos que, como os ita-
lianos ou irlandeses, entre outros, elixiron ese destino.

Tal e como sinalou Blanca Sánchez Alonso (2000) ao cuestionar o porqué 
da escasa emigración española aos Estados Unidos, as semellanzas culturais, 
lingüísticas e as relacións comerciais e históricas da Península con América 
Latina compensaron máis ca os altos salarios norteamericanos á hora de non 
escoller este destino nas súas emigracións. Así e todo, non faltaron homes 
e mulleres que decidiron desenvolver as súas experiencias migratorias neste 
país, xa dende moi cedo.

Deste xeito, o que aquí queremos presentar é un achegamento introduto-
rio ao estudo da emigración española aos Estados Unidos, en particular á área 
de Nova York,1 a través da análise dalgúns aspectos da experiencia migratoria 
dos galegos dunha comarca específica nese destino. Aínda que a bibliografía 
existente sobre o tema non é moi abondosa –xa que só podemos mencionar 
algúns traballos de carácter xeral para a emigración española nos Estados Uni-
dos (Rueda, 1993; Rueda e González López-Briones, 1995; Martínez-Shaw, 
1993)–, existe constancia desta emigración xa dende a época colonial. Tra-
tábase de explotacións rancheiras instaladas en California e en Florida, fun-
damentalmente, aínda que a presenza de galegos non fora moi destacable 
(Parrilla et al., 1987: 28; Rueda, 1993: 21-35).

Ademais, tamén se quixo ver na chegada de xudeus sefardís a Nortea-
mérica unha posible orixe dos posteriores asentamentos españois. Ao noso 
parecer, para demostrar esta aserción deberíase facer unha rastrexadura moi 
profunda e complexa do periplo migratorio destes xudeus dende a saída da 
Península Ibérica. É cuestionable, ademais, a capacidade e a eficacia destes 
pioneiros na atracción de peninsulares en momentos posteriores, xa que os 
lazos anteriores, na maioría dos casos, puideron quedar cortados.

Máis alá destas primeiras experiencias coloniais, e xa en pleno século 
XIX, os vascos e os galegos semellan ser os dous grupos de cidadáns españois 
máis numerosos na emigración aos Estados Unidos. Os primeiros establecé-
ronse nalgúns estados do oeste americano, como California ou Idaho, como 
coidadores de ovellas (Douglas e Bilbao, 1986: 422-25). Os segundos chegan 
xa dende moi cedo tamén ao estado californiano para se dedicaren a activi-
dades agrícolas como a recolleita da laranxa, pero asentaranse principalmen-

1.  Entendemos como área de Nova York os 5 distritos da gran cidade: Bronx, Manhattan, 
Queens, Brooklyn e Staten Island, así como as cidades periféricas a ela do estado de Nova Jer-
sey: Newark, Elisabeth e Jersey City, principalmente.
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te nos estados máis orientais do país xa dende finais do XIX (Rueda e González 
López-Briones, 1995: 135).

Seguindo co grupo dos galegos, obxecto do noso estudo, hai que desta-
car a apreciación que xa fixo J. C. Moya (1998: 85), sinalando que a comezos 
do século XX algúns emigrantes galegos xa se dirixían cara a Brooklyn –e non 
aos ranchos gandeiros do oeste dos Estados Unidos–, onde uns cantos ship-
boiler workers (fogueiros) se instalaran previamente.

Os informes elaborados polo Consejo Superior de Emigración, órgano 
estatal creado en 1909 e encargado de regular, organizar e inspeccionar a emi-
gración española transoceánica, manifestan a presenza galega na costa les-
te dos Estados Unidos. Grazas a estes testemuños podemos considerar que o 
fluxo de galegos cara á área de Nova York parece consolidado por medio da 
progresiva instalación de mariñeiros, xeralmente tripulantes das compañías 
navieiras norteamericanas, e que posteriormente atraerían paisanos e fami-
liares. «Hay gran número de españoles empleados como marineros, fogone-
ros, paleros y engrasadores en los buques de la marina mercante americana, y 
dragas y buques del Gobierno americano; su mayoría son de las provincias de 
Galicia, Santander y Vizcaya, y puede asegurarse que éstos en este puerto pue-
den pasar de 4000».2

Máis especificamente, o compoñente galego desta emigración queda 
reflectido noutro informe do ano 1916, que especifica as comarcas de orixe 
destes emigrantes e tamén alerta do recrutamento de moitos deles cara a Nor-
teamérica: «Otra recluta acerca de la cual debemos llamar la atención, [...] es la 
que en la actualidad se está realizando en la margen derecha de la ría de Aro-
sa y parte colindante de la provincia de Coruña. [...] y especialmente en Rivei-
ra, Carreira y Caramiñal, agentes poco escrupulosos están reclutando gentes 
infelices con destino a Norte-América».3 Isto apunta a certa especialización 
en canto ao lugar de orixe destes emigrantes xa que determinadas áreas da 
xeografía galega participaron máis activamente ca outras na emigración aos 
Estados Unidos. O recrutamento que acabamos de sinalar realizouse especi-
ficamente na provincia da Coruña, e máis concretamente na banda dereita da 
ría de Arousa e zonas contiguas á cidade da Coruña. Refírese fundamental-
mente a municipios de longa tradición mariñeira como Ribeira, Boiro, Por-
to do Son e A Pobra do Caramiñal na ría de Arousa, así como aos concellos 
tamén costeiros de Muros e Carnota, dunha banda, e de Bergondo, Oleiros e 
Sada, da outra.

2.  Boletín del Consejo Superior de Emigración, 1912: 117-124.
3.  Boletín del Consejo Superior de Emigración, 1916: 62.
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Da provincia de Pontevedra hai que salientar a emigración a Nova York 
de veciños do costeiro concello de Bueu e, en especial, da parroquia de Belu-
so. A súa presenza será recoñecida coa creación dunha sociedade, a finais da 
década de 1920, polos orixinarios da zona: Unión Cultural de Bueu, Beluso y 
sus Contornos (Álvarez Pérez e Millán Otero, 1997: 41-42).

Os ourensáns, pola súa parte, procedían, sobre todo, dos concellos peri-
féricos da capital da provincia e dirixíronse, en boa medida, a Newark (Nova 
Jersey) xa dende as primeiras décadas do século XX. A súa presenza seguirá 
sendo considerable nas décadas posteriores á II Guerra Mundial. Concreta-
mente tras a crise petroleira da década de 1970, moitos ourensáns abandonan 
Venezuela para traballar no porto de Newark. Unha boa parte eran orixinarios 
de Ramirás, Celanova, O Carballiño, Cartelle, etc., que traballaron en compa-
ñías navieiras, aínda que polo momento é esta unha emigración descoñecida 
que se suma ao amplo baleiro existente no tema da emigración galega a Nor-
teamérica (Menéndez, 1997).

Podemos dicir, entón, que, polo visto ata o de agora e tal e como reflic-
te o gráfico 1, existiu un claro predominio dos coruñeses na emigración aos 
Estados Unidos, que se situaron de xeito destacado diante de ourensáns e 
pontevedreses.

ESTRATEXIAS PARA A INVESTIGACIÓN

A contribución que aquí queremos presentar céntrase na análise dunha 
zona xeográfica cunha considerable tradición migratoria a Nova York. Trátase 
da área coñecida como a Mariña coruñesa, que se corresponde cos concellos do 
norte da provincia da Coruña máis próximos á capital provincial. De forma máis 
concreta, observaremos o comportamento migratorio cara á área neoiorquina na 
primeira metade do século XX dos concellos de Bergondo, Oleiros e Sada.

Por un lado, trataremos de ver as características desa emigración no lugar 
de partida canto á orixe, ao volume e á composición dos emigrantes. Por outro 
lado, adiantaremos algúns dos trazos máis sobresaíntes do grupo unha vez 
instalado no seu lugar de destino, como son, entre outros, os aspectos laborais, 
societarios e os hábitos residenciais. Para o primeiro obxectivo apoiámonos 
fundamentalmente na documentación obtida nos arquivos municipais, que 
nos permitiu detectar as particularidades dos emigrantes que elixiron como 
destino a cidade de Nova York ou a súa área contigua. No do concello de 
Bergondo (AMB) localizouse un Libro de Rexistro de Emigración e Inmigración, 
que inicia a cuantificación de entradas e saídas de persoas no municipio en 
1917; tomamos para a análise un período de seis anos, ata 1923. No Arquivo 
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Municipal de Oleiros (AMO) foron utilizados dous libros que recollen as follas 
de identidade daquelas persoas que tiñan intención de emigrar. O primeiro 
abrangue os anos 1929-1934 e o segundo vai de xullo de 1934 a decembro 
de 1941. Por último, no arquivo municipal do concello de Sada (AMS), ao 
non localizarmos ningún tipo de fonte semellante ás anteriores, recorreuse 
á información proporcionada polos censos municipais: concretamente o 
exame do censo de 1935 ofreceunos a posibilidade de determinar o lugar de 
residencia dos ausentes de tres parroquias do concello.

Resulta conveniente aclarar que non sempre podemos falar de emigran-
tes no momento de nos referir aos rexistros nominais extraídos destas tres fon-
tes. Para o caso de Oleiros, os libros consultados anotan persoas con intención 
de emigrar; polo tanto, sería máis correcto referirnos a «intencións de emigra-
ción» antes ca a emigrantes en por si, aínda que a maioría deles puidesen levar 
a cabo o seu propósito. No caso de Sada, claramente debemos falar de ausen-
cias. A respecto de Bergondo, os rexistros anotan baixas por emigración ou 
inmigración e talvez non sexa tan arriscado falar de emigrantes.

O uso de fontes persoais, ou fontes nominativas, foi básico á hora de rea-
lizar a análise das características e dos comportamentos da emigración a Nova 
York dende a área sinalada. Importantes traballos recentes –entre outros os de 
Moya (1998: 409-21 e 1996: 287-301), Devoto (2000: 219-315) ou Vázquez 
González (1996: 139-75)– utilizaron este tipo de documentación nun intento 
de evidenciar os límites das análises, exclusivamente globais, para demostrar 
a utilidade e o acerto das interpretacións que apostan por unha conxunción 
das perspectivas macro (das grandes revolucións) coas particularidades locais 
e persoais: «A vantaxe non está no medio senón nos extremos ou, máis preci-
samente, no encontro e na interacción dos extremos: das revolucións globais e 
das particularidades locais, do capitalismo internacional e das redes de paren-
tesco, do mundo á pequena vila» (Moya, 1998: 4).

A utilización de fontes estatísticas españolas de emigración, concretamen-
te os boletíns informativos editados polo Consejo Superior de Emigración a 
partir de 1909, foi igualmente importante á hora de contextualizar o cadro des-
ta emigración no ámbito tanto galego como estatal. Para a análise do estable-
cemento dos galegos en Nova York combináronse fontes de tipo bibliográfico, 
principalmente testemuños de persoas que tiveron unha experiencia migratoria 
nesa cidade, xunto con referencias ao tema presente nalgúns dos poucos estu-
dos existentes, así como a utilización da fonte oral por medio de varias entre-
vistas a algúns dos protagonistas da emigración galega en Nova York.

Condicionados por este tipo de fontes e o uso que se pretendeu facer 
delas, centrarémonos nunha análise fundamentalmente cuantitativa, atenden-
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do algo máis os aspectos que determinan a saída dos emigrantes ca os deter-
minantes de atracción. Aínda así, tentarase realizar un pequeno achegamento 
ao xeito en que esta emigración se incorporou ao seu medio receptor.

DE GALICIA A NOVA YORK: ORIXE, VOLUME E COMPOSICIÓN 
DO FLUXO MIGRATORIO

A área que eliximos para o noso estudo, como xa afirmamos, foi un dos 
principais núcleos galegos emisores de emigrantes a Nova York xa dende as 
primeiras décadas do século XX. Se agregamos os datos obtidos nos tres con-
cellos –Bergondo, Oleiros e Sada– e temos en conta a diferente natureza dos 
datos, comprobamos que os principais lugares de emigración son Nova York, 
Bos Aires e A Habana, representando Nova York o 36% dos emigrantes, Bos 
Aires o 23% e A Habana o 17,1%. As porcentaxes foron calculadas sobre a 
cantidade de rexistros que sinalan o lugar de emigración, 1554 de 1668, ten-
do en conta que gran parte deles (o 14,2%) indicaba tan só América.

Se polo contrario observamos concello por concello, descubrimos que 
a maior porcentaxe de saídas do municipio de Oleiros ten como destino Bos 
Aires (59,5%), por diante de Cuba/A Habana cun 13% e de Nova York cun 
9,06%. No caso de Bergondo –cun total de 940 rexistros consultados– o 31,1% 
pretende dirixirse a Nova York, o 26,1% á Habana, o 16% a Bos Aires e un 
23% declara simplemente «América». Finalmente, os datos obtidos no balei-
rado do censo de habitantes de Sada para o ano 1935 indican que un 84,5% 
do total dos ausentes (283) se atopa en Nova York, un 8,1% en Bos Aires/
Arxentina e un 2,5% na Habana.

As fontes indican tamén que non todas as zonas dun mesmo concello 
actúan do mesmo xeito. Os datos referentes ao lugar de residencia habitual 
do emigrante indican zonas migratorias diferentes, cunha especialización nos 
destinos tamén moi concreta. Tomando como exemplo o concello de Bergon-
do, para o cal Nova York é un dos destinos de especial preferencia, vemos que, 
nalgunhas parroquias como Babío, esa elección chega a representar o 50% das 
saídas entre 1917 e 1923. Nese mesmo período, o 41,2% de 119 saídas rexis-
tradas na freguesía de Ouces diríxese tamén a Nova York; as porcentaxes son 
do 44% en Vixoi, do 34% en Cortiñán e do 29% en Bergondo. En troques, os 
veciños de Lubre preferiron dirixirse a Bos Aires (46,7%), mentres que os veci-
ños de Moruxo (39,3%) e Guísamo (29,6%) marcharon á Habana (AMB). Pola 
súa banda, os veciños de Oleiros elixiron maioritariamente o destino bonae-
rense, agás a parroquia de Dexo, onde o 36,3% pretende ir a Cuba/A Habana, 
o 27,2% a Nova York/EE UU e o 18,8% a Bos Aires; tamén pasou así en Seran-
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tes, onde os destinos de Nova York/EE UU e A Habana/Cuba alcanzaron un 
29,6% en cada caso. No outro extremo sitúanse as parroquias de Iñás e Nós, 
co 95,8% e o 87,1% das súas saídas a Bos Aires (AMO). Para o caso de Sada, 
nas tres freguesías estudadas as ausencias en Nova York son moi superiores a 
calquera outro destino, superando o 70% no ano 1935 (AMS).

Esta especialización xeográfica nos destinos elixidos pode revelar, entre 
outras cuestións, a circulación e os xeitos de transmisión da información que 
se precisa para tomar a decisión de emigrar, xeralmente difundida por medio 
das redes sociais parentais ou veciñais, fundamentais á hora de iniciar a empre-
sa emigratoria (Moya, 1995: 177-201).

En canto ao volume migratorio, e partindo do contexto estatal, a emigra-
ción española aos Estados Unidos –aínda que marxinal en número– mantivo 
uns ritmos moi similares aos da emigración global. As estatísticas españolas 
non comezan a proporcionar datos sobre as saídas a este destino ata os primei-
ros anos do século XX, quizais pola escasa significación das cifras anteriores a 
esa data (Sánchez Alonso, 1995: 119). A partir dese momento, o movemento 
de persoas cara a este país aseméllase, con algunha excepción, ao ritmo estatal 
e galego; salientan un incremento importante nas saídas entre 1909 e 1913, 
a caída posterior por causa do comezo da I Guerra Mundial e un salientable 
aumento –non tan importante a nivel estatal– no ano 1916. Nese mesmo ano, 
o Consejo Superior de Emigración daba parte das actividades de recrutamen-
to de emigrantes cara ao Brasil e Norteamérica, que se estaban a levar a cabo 
no noroeste peninsular. Sobre este último destino afirmábase:

Gráfico 1
Principais destinos migratorios (Bergondo, Oleiros e Sada, 1917-1941)
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La dirige una casa domiciliada en Nueva York, Cherry Street, de la que es Agen-
te en España Manuel Díaz del Ojo. Este individuo recorre las provincias de Gali-
cia y León a la busca de emigrantes, que sea cualquiera la forma de contrato y 
clase de trabajo que les ofrezca, en definitiva serán destinados á rudas tareas de 
mar ó de factorías marítimas. Es dato que no se deben olvidar los que pudieran 
dejarse seducir con el señuelo de grandes jornales.4

O ano 1920 foi, sen dúbida, o de máis saídas, debido en gran parte ao 
restablecemento do tráfico marítimo despois da fin do primeiro conflito béli-
co mundial. O principal destino da emigración peninsular foi Cuba, co 59% 
da emigración; Arxentina seguiuna cun 24% e, en terceiro lugar, os Estados 
Unidos alcanzaron un 11%.5 No que se refire a Galicia, a metade dos emigran-
tes españois que se dirixiron cara aos Estados Unidos nese ano eran galegos. 
Se descendemos á nosa área de estudo, observamos que se reacciona dun xei-
to moi parecido. Os datos obtidos no AMB, canto ás peticións de saída que 
se producen entre 1917 e 1923, mostran unha evolución moi semellante ao 
expresado anteriormente para o nivel estatal e galego, xa que a maior porcen-
taxe de saídas se rexistran en 1920.

SAÍDAS CONCELLO 
DE BERGONDO 

(números absolutos)
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

Total saídas 54 67 244 548 93 50 33

Nova York 32 26 16 174 29 20 0

Fonte: Libro de rexistro de emigración e inmigración (AMB)

4.  Boletín del Consejo Superior de Emigración, 1916: 165.
5.  Estatísticas da Emigración Española do Consejo Superior de Emigración, 1920.

Gráfico 2
Emigración galega e española aos Estados Unidos, 1920

Total España 67%

Total Galicia 33%
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A partir da metade da década de 1920 prodúcese, en xeral, unha redu-
ción importante no volume da emigración peninsular a América, cun descen-
so aínda máis acusado durante e arredor dos anos da Guerra Civil española. 
Para o caso concreto dos Estados Unidos, as leis migratorias de 1921 (Quota 
Law) e de 1924 (National Origin Law) impuxeron un sistema de cotas que só 
favorecía a entrada de nacionais de países do noroeste de Europa, polo que as 
entradas de españois descenderon moi bruscamente. Así, as saídas de españois 
cara a este país mantivéronse por volta dos 1300-1800 emigrantes anuais ata a 
metade dos anos 30; haberá que esperar ata finais dos 40 para ver unha nova 
recuperación, momento en que se alcanzan case 3000 saídas no ano 1947.6

Canto á composición –segundo a idade, o sexo, a profesión, o estado civil 
e o grao de alfabetización– dos emigrantes da zona estudada que se dirixen a 
Nova York, tampouco non se atoparon grandes diferenzas con respecto ao res-
to dos nacionais, tratándose dunha emigración fundamentalmente masculi-
na, nova, solteira, alfabeta e que declara, no momento da partida, desempeñar 
tarefas de tipo agrícola. Tal e como expresaron Sánchez Alonso (1995: 158) ou 
Vázquez González (1988: 85), entre outros, na emigración previa á década de 
1930 a participación masculina roldaba o 70% fronte ao 30% feminina, por-
centaxes que se irían igualando co paso do tempo debido, principalmente, aos 
procesos de reunificación familiar.

Na área analizada e cubrindo cronoloxicamente un período de máis de 
vinte anos (1917-1941), os varóns representan o 83,5%. Deles, o 37,51% está 
casado, o 37,4% solteiro e o resto están viúvos. No caso das mulleres (16,5%) 
predominan as solteiras (42,4%) fronte ás casadas (25,2%) e ás viúvas (7%). 
Pero como podemos ver no seguinte cadro, unha vez máis agóchanse diferen-
zas internas:

Sexo Bergondo Oleiros Sada

Homes
Mulleres

87,2%
12,8%

68,2%
37,2%

95,1%
4,9%

Fonte: AMB, AMO, AMS

Cómpre lembrar que os datos ofrecidos para Sada son só do ano 1935, 
mentres que nos outros dous casos ofrecemos datos agregados de sete anos 
para Bergondo e de algo máis de dez para Oleiros: de aí a forte disparidade 
dos datos obtidos entre Sada e Oleiros. Ante isto, podemos argumentar que a 
maior porcentaxe de mulleres no caso de Oleiros está en relación co destino 
elixido pola maioría delas: Arxentina. A razón radica en que no momento en 

6.  Estadística de movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior, 1940-1956.
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que emigran estas mulleres –1929-1934– estase a producir unha maior reagru-
pación familiar ca noutros destinos emigratorios. Doutra banda, emporiso, o 
mercado laboral arxentino ofrecíalle á emigración feminina amplas posibilida-
des de colocación no servizo doméstico (Cagiao Vila, 1997: 130).

A media de idade dos emigrantes nos tres concellos é de 30,17 anos para 
os varóns e 29,10 para as mulleres. Con todo, se facemos unha análise máis 
en detalle e distribuímos os emigrantes por cohortes de idade, encontramos 
que os emigrantes de entre 20 e 29 anos son maioría nos dous sexos para os 
tres concellos. De todos os xeitos, non hai que obviar algunhas diferenzas en 
canto ao sexo e ao concello de orixe: as mulleres dos tres concellos emigran 
maioritariamente entre os 20 e 29 anos, con apenas algunha variación á alza en-
tre os 25 e 29. No caso dos homes, son os de Bergondo os que predominan entre 
o grupo de 10 a 19 anos, os de Oleiros entre 20 e 29 e os de Sada entre os 
30 e 39. Estes datos agochan, pola súa vez, outras evidencias internas que 
saen á luz se facemos unha observación en períodos quinquenais. Así, os de 
Bergondo emigran máis entre os 15 e 19 anos, os de Oleiros entre os 25 e 29 
e os sadenses a idades máis serodias, entre os 30 e 34 anos. Estas diferenzas 
non se deben a hábitos migratorios distintos nunha área tan pequena, senón 
que estamos a falar de períodos diferentes, xa que as fontes utilizadas para 
Bergondo son as máis antigas fronte ás de Oleiros e Sada.7

En canto ao nivel de alfabetización, o 89% dos homes sabe ler e escri-
bir, sendo esta proporción do 85% para as mulleres. Cómpre ter presente que 
só un 18% dos rexistros contén datos referidos a esta cuestión, polo que hai 
que manexar con coidado as cifras antes referidas. De todos os xeitos, son 
porcentaxes que se achegan á tendencia da emigración española en xeral, xa 
que entre 1903 e 1927, por exemplo, a taxa de alfabetización media dos espa-
ñois que chegaban a Cuba era dun 85%. Existe unha correlación directa entre 
zonas de altas taxas de emigración con zonas de altas taxas de alfabetización 
(Sánchez Alonso 1995: 167 e Vázquez González, 1988).

Do mesmo xeito, nas profesións declaradas no lugar de orixe predominan 
os agricultores e xornaleiros, igual ca na tendencia galega e estatal. A pesar de 
que se detectaron algo máis de trinta profesións distintas para os emigrantes 
de Bergondo, Oleiros e Sada, existe unha concentración moi evidente en tan só 
unhas poucas. Se agregamos os datos dos tres concellos, observamos que para o 
caso dos varóns predominan os xornaleiros e os mariñeiros fronte á elevadísima 

7.  Ademais diso, no caso de Sada traballamos cun Censo de Habitantes que contabiliza ausen-
cias, o que significa que non temos a idade precisa da emigración, senón o momento en que se 
atopa no estranxeiro.



Unha achega á emigración galega a Nova York

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (31-61) ] �� 

porcentaxe de mulleres que declaran como profesión «os seus labores», aínda 
que destaca tamén un bo número de xornaleiras e costureiras.

PROFESIÓN DOS HOMES PROFESIÓN DAS MULLERES

Bergondo Oleiros Sada Bergondo Oleiros Sada

Xornaleiros 53 36 7 Xornaleiras 33 7 0

Labregos 5 15 14 Labregas 7 0 0

Mariñeiros 31 18 63 Costureiras 13 3 7

Carpinteiros 2 9 3 Labores 38 90 71

Comercio 1 0 8 Non declara 7 0 0

Non declara 3 1 0

Fonte: AMB, AMO e AMS

Volvemos ver diferenzas no comportamento municipal xa que en ambos 
os dous sexos a porcentaxe de xornaleiros é superior en Bergondo ca en Olei-
ros e en Sada. Nas mulleres deste concello, pola contra, e aínda que o núme-
ro das que declaran como profesión «os seus labores» (38%) é importante, 
encontramos un tipo de cualificación maior en Bergondo, onde as costureiras 
representan o 89% dos tres concellos. O alto número de mulleres dedicadas 
aos labores domésticos nos concellos de Oleiros e Sada pode deberse a que as 
datas de recollida dos datos son máis serodias ca a respecto de Bergondo; é 
posible que, pola súa vez, se estea a producir o efecto de chamada dos fami-
liares asentados anteriormente. De todos os xeitos, é habitual a alta porcen-
taxe de mulleres que declaran como profesión «os seus labores» e, a excepción 
dunha pequena minoría, o futuro laboral que lles esperaba na emigración non 
era tan planificado como o dos homes, xa que na maioría dos casos se supu-

Gráfico 3
Idade dos emigrantes (homes) en Bergondo, Oleiros e Sada (%)
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ña que se dedicarían a actividades propias do servizo doméstico (Cagiao Vila, 
1997: 81-84).

No caso dos homes sobresaen nos tres concellos os xornaleiros e os mari-
ñeiros. Estes teñen unha presenza moito máis destacable en Sada, onde tamén 
chama a atención un apreciable número de homes que se dedican ao comer-
cio e que estaban ausentes en Nova York. A ausencia deste tipo de ocupación 
nos concellos veciños pódenos estar falando dunha emigración máis temperá 
dos sadenses a este destino, xa que é de supor que o establecemento de activi-
dades comerciais requira un tempo prudencial dende a chegada do emigrante 
ao seu destino e o desempeño deste tipo de tarefas.

Se relacionamos as profesións máis predominantes dos homes desta área 
co seu destino emigratorio encontramos que –advertindo novamente das dife-
renzas temporais dos datos analizados–, en conxunto, os mariñeiros e os xor-
naleiros se dirixen a Nova York, cunha destacable forza dos primeiros fronte 
aos segundos. Así e todo, existen comportamentos diferentes segundo os con-
cellos de orixe, xa que máis do 60% dos mariñeiros que van a Nova York son 
de Sada, o 35,24% de Bergondo e unha escasa porcentaxe de Oleiros, mentres 
que o 89,9% dos xornaleiros dos tres concellos que se dirixen a Nova York son 
de Bergondo. O concello de Oleiros, pola súa banda, non participou tan forte-
mente no envío de emigrantes a este destino, pero si destacou Bos Aires como 
lugar de recepción de xornaleiros procedentes dese concello, o 77,7%.

Bos Aires A Habana Nova York

Mariñeiros 4,85% 29,38% 65,76%

Xornaleiros 25,76% 28,57% 45,66%

Fonte: AMB, AMO, AMS

O predomino de profesións pertencentes ao sector primario foi diminuín-
do co paso do tempo en prol dunha terciarización progresiva da ocupación, 
ligada ás transformacións e ás necesidades do mercado laboral norteamerica-
no. Segundo os datos ofrecidos polas Estadísticas de Migración Exterior españo-
las para os primeiros anos da década de 1960, encontramos entre os españois 
que emigran aos Estados Unidos unha maioría de traballadores técnicos e 
industriais fronte aos que realizan traballos agrícolas e pesqueiros.8

8.  Ver Estadísticas de Migración Exterior (Dirección General de Trabajo), 1960 e 1963.
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OS INMIGRANTES GALEGOS EN NOVA YORK: ALGUNHAS 
CARACTERÍSTICAS DA SÚA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Antes de referirnos á inserción, fundamentalmente sociolaboral, dos emi-
grantes na área de Nova York, consideramos conveniente ofrecer algunhas 
notas sobre os lugares onde se produciu a partida cara a este destino.

A viaxe

Ata ben superada a metade do século XX, a vía marítima foi, sen dúbi-
da, a máis utilizada na viaxe dos emigrantes galegos a Norteamérica. Pero non 
en todos os momentos tiveron os mesmos medios dispoñibles para viaxar. En 
realidade, o periplo realizado por estes homes e mulleres antes de embarcar 
foi bastante complexo xa que estaba determinado por dous factores concretos: 
a tardanza no establecemento dunha liña directa con Nova York e o complica-
do acceso aos portos de saída.

O embarque á Península con destino a Nova York dependía, en boa 
medida, da frecuencia con que as compañías navais tocasen porto galego. O 
certo é que existiron moi poucas liñas directas dende a Península a Norteamé-
rica, e máis concretamente dende Galicia, debido á marxinalidade deste des-
tino polo menos ata comezos do século XX. Xa na altura da I Guerra Mundial 
e por mor do auxe emigratorio que a seguiu (en grande parte a Cuba e aos 
Estados Unidos), algunhas compañías navieiras estranxeiras, que tiñan como 
destino Norteamérica, comezaron a tocar nos portos galegos, tal e como acon-
teceu coa Red Star Line en 1920 e a Skogland Line e a Cunard en 1921 (Váz-
quez González, 2001).

Na propia Península estableceuse unha liña directa de vapores a Nova 
York no ano 1916 operada pola Compañía Trasatlántica, modificando a liña 
marítima a Filipinas:

La Compañía Trasatlántica, utilizando los buques de la actual línea de Filipinas, 
[...], realizará 21 expediciones entre España y Nueva York hasta el fin del pre-
sente año, en forma de que resulte un promedio de tres expediciones mensuales 
[...]. Los puertos de arranque en las expediciones de ida serán los de Barcelona y 
Cádiz en las que partan del Mediterráneo, y los de Bilbao y Vigo en las que sal-
gan del Cantábrico...9

9.  Boletín del Consejo Superior de Emigración, 1916: 316-322.
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O porto de Vigo foi, a partir dese momento e ata a década de 1930, o 
principal emisor de emigrantes españois cara aos Estados Unidos. Así, no ano 
1920, ano de máxima emigración a ese país, dun total de 17 628 saídas en 
España, o 65,6% dos emigrantes embarcan na Cidade Olívica, en 1925 foron 
o 88%, en 1929 foron o 84% e en 1935 foron o 39,7%. Pero os galegos non 
agardaron ao establecemento desta liña e utilizaron outros portos españois, tal 
como o de Cádiz, para se dirixir a Norteamérica.

Houbo tamén portos estranxeiros que lles serviron a moitos galegos como 
trampolín cara a Nova York. Trátase, sobre todo, dos portos ingleses de Liverpool 
e Southampton e dos franceses de Cherbourg e Le Havre, onde os emigrantes 
enlazaban con compañías como a White Star Line, a Line Southampton-
Cherbourg-New York, a United States Lines e a American Line (Vázquez 
González, 2001).

Tampouco todos os galegos que chegaban a Nova York procedían direc-
tamente da Península. Para moitos, esta cidade era o segundo ou incluso o 
terceiro destino nas súas traxectorias emigratorias. As estreitas e históricas 
relacións comerciais de Cuba, e sobre todo da Habana, coa grande metrópo-
le estadounidense ao longo da segunda metade do século XIX están na base da 
chegada de moitos españois e galegos a Nova York nese período. Mentres non 
haxa estudos máis precisos sobre este particular, podemos falar da existencia 
de pioneiras migracións de galegos asentados na área antillana, que son atraí-
dos a Nova York por circunstancias comerciais e mesmo político-culturais. 
Este foi o caso dun grupo de intelectuais galegos que chegaron a Nova York 
dende Cuba para fundaren os primeiros órganos de prensa española. Antonio 
Javier San Martín instalouse en Nova York procedente da Habana e fundou 
en 1848 o primeiro xornal en español, La Crónica. Do mesmo xeito, os suce-
sivos directores del, os ferroláns Manuel Peña y Cajigal, José Ferrer de Couto 
–fundador de El Cronista en 1867– e mais o xornalista e inventor estradense 
Ramón Verea García, chegan dende Cuba para instalarse en Nova York (Gon-
zález López, 1973).

Entre eses pioneiros tamén está a chegada en 1870 a Nova York de Joseph 
Manuel Andreíni, natural da Guarda (Pontevedra), procedente de Porto Rico, 
para onde chegara no ano 1862. O órgano vigués Vida Gallega dá constancia 
no ano 1909 do éxito e consideración deste comerciante, residente en Nova 
York, que «pudo hacer compatibles los afanes hacia la fortuna por medio del 
comercio y la adquisición de una cultura literaria y artística asombrosa».10

10.  «Los gallegos en Nueva York», Vida Gallega, ano 1, n.º 12, decembro de 1909 (sen 
paxinar).
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Esta reemigración dende Cuba seguiu manténdose tamén durante o sécu-
lo XX, ou polo menos durante as súas tres primeiras décadas. Foron frecuen-
tes os casos como os do lugués J. G., que no ano 1923 chegaba a Nova York 
procedente de Cuba, onde fora reclamado por un irmán para traballar nunha 
fábrica de tabaco. Tan só uns meses despois, e seguindo de novo os pasos do 
irmán, trasládase a Nova York, onde ambos os dous traballaron nunha fábri-
ca de fundición.11

A estes galegos agardábaos unha cidade de imparable crecemento, para 
cuxo desenvolvemento foran fundamentais os inmigrantes. En 1870 contabi-
lizábase unha poboación de 942 292 habitantes; en 1900 andaba polos 3,5 
millóns; en 1920 eran xa 5,6 millóns (Baily, 1999: 58). Dun xeito máis con-
creto, e para comprobar a importancia do compoñente estranxeiro na cidade, 
Manhattan tiña en 1913 unha poboación próxima aos 2,5 millóns de habi-
tantes, dos cales un 50% eran fillos de estranxeiros; no Bronx, con 583 981 
habitantes esta porcentaxe representaba un 8,3%; en Brooklyn, o 28,8% con 
respecto á súa poboación; en Queens, un 3,6%.12 Ramón Verea, xornalista 
galego residente en Nova York en 1884, observaba do seguinte xeito o espec-
tacular crecemento da cidade:

Hace muchos años que la estrecha isla de Manhattan no puede contener al rápi-
do aumento de la metrópolis de la América de hoy, y del mundo, dentro de no 
muchos años. La población sobrante se desbordó por encima de los ríos que la 
aíslan y formó las ciudades de Brooklyn y New Jersey [...] A Brooklyn le tendió 
ya un brazo en forma de gigante puente sobre el río del Este, y está tendiendo 
otro hacia New Jersey en forma de atrevido túnel bajo el río Hudson (Verea Gar-
cía, 1890: 82-85).

Canto á poboación galega residente na metrópole, e mentres non se obte-
ñan datos estatísticos máis precisos, contamos coas cifras aproximativas que 
ofrecen algúns testemuños. O profesor Emilio González López, exiliado en 
Nova York, calculou que contra finais da década de 1930 vivían nesta cida-
de máis de 10 000 galegos: «En honor á verdade, débese dicir que entre os 
españois que vivían entón en Nova York, uns quince mil aproximadamente, 
o noventa por cento eran galegos» (Fandiño, (ed.), 2000: 69). Máis recente-
mente apuntouse que a comunidade galega residente en Nova York na década 
de 1990 vivía principalmente no distrito de Queens e sobardaba as doce mil 
persoas, procedentes, sobre todo, das provincias da Coruña e Ourense (Cas-
tro Pérez, 1996: 143).

11.  Fondo HISTORGA (AHUS), entrevista n.º 296.
12.  En Municipal Year Book of the City of New York, 1913, Nova York, Pratt, 1913, pp. 170-73.
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Distribución residencial

Tratarei agora con algo máis de vagar aspectos máis específicos da vida 
dos galegos en Nova York, momento na inserción dos inmigrantes que S. L. 
Baily definiu como adjustment. O proceso de axuste é a fase do proceso migra-
torio que comeza cando os inmigrantes chegan ao seu destino e continúa por 
un tempo indeterminado, que depende das circunstancias que lle poidan 
acontecer ao individuo ou ao grupo. Falamos de circunstancias relacionadas 
coa procura de traballo, co lugar de residencia ou socialización, entre outras, 
e sobre as cales trataremos de dar algunhas pinceladas para o caso dos gale-
gos (Baily, 1999: 17).

Neste sentido, considero que a elección do lugar de residencia é un ele-
mento clave no proceso de axuste dos inmigrantes no medio de acollida, xa 
que vén determinado, na maioría dos casos, por aspectos de tipo laboral, de 
custos inmobiliarios, de transporte e incluso variables de tipo cultural e indi-
vidual. Os galegos que chegaron a Nova York asentáronse, xa que logo, en 
determinados barrios da cidade, tendo en conta a proximidade aos lugares 
de traballo, coincidindo en moitos casos con outros paisanos ou familiares. J. 
V. chegou a Nova Jersey en 1960, onde residían uns parentes distantes. Des-
pois de traballar un tempo na construción «por mediación deses gallegos que 
eran do Freixo (Serra de Outes, A Coruña), recomendáronlle a outros señores 
que eles conocían no estado de Nova York, un sitio que se chama Long Island 
[...] e entonces foi para alí, a traballar, cuns señores gallegos que traballaban 
en jardinería».13

Como xa avanzamos un pouco máis arriba, semella que unha boa par-
te dos galegos estaban concentrados no barrio de Astoria, en Queens, lugar 
onde tamén se radicou nos últimos anos unha das sociedades máis impor-
tantes da comunidade galega, a Casa Galicia de Unidad Gallega. A outra das 
nosas entrevistadas, D. B. I., esperáballe unha casa, xa en propiedade, en Asto-
ria cando se reúne co seu home no ano 1947: «Ao meu lado vivía E. de Ríos, e 
J. vivía en Broadway, na 74». D. B. I. naceu en Moruxo (Ouces, Bergondo), en 
marzo de 1899 e aínda lembra cunha lucidez admirable a súa emigración e a 
da súa familia a Nova York. O seu home, A. L., instalárase nesta cidade, aínda 
solteiro, na década de 1910 e contaba ademais cunha experiencia migratoria 

13.  Fragmento dunha entrevista realizada a L. O. G., que emigrou en 1962 para reunirse co 
seu home, J. V., ata o ano 1967. Esta parella volverá aos EE UU en 1990 e residirá esta vez por 
tres anos entre Las Vegas e Nova York. Entrevista realizada pola autora a L. O. G. no Pino de 
Val (Mazaricos, A Coruña), o 3 de setembro de 2000. (A partir de agora será citada como En-
trevista A).
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previa en Arxentina. A. L. traballara na dragaxe do río Hudson e como obrei-
ro na construción do aeroporto John F. Kennedy.14

Manhattan foi outra das zonas importantes de concentración galega, 
sobre todo na zona de Cherry Street, na parte sur da illa (Downtown) e inme-
diacións da ponte de Brooklyn, onde tamén vivía a maior parte da colonia 
española. Nesa zona tamén tiveron a súa sede social varias asociacións gale-
gas como Socorros Mutuos Muradanos ou Unión Cultural Bueu, Beluso y sus 
Contornos, así como a Casa Galicia de Unidad Gallega durante longo tem-
po (Rueda, 1993: 85-87). Nos distritos do Bronx e Brooklyn tamén residiron 
algúns grupos de galegos. Canto a Brooklyn, a maioría atopámolos nas proxi-
midades da ponte que leva o seu nome e que enlaza co sur de Manhattan.

Así mesmo, algúns grupos urbanos do estado de Nova Jersey, moi próxi-
mos e situados na zona de influencia de Nova York, tamén foron destino para 
os galegos. É coñecida a presenza de ourensáns en Newark, onde crearon un 

14.  Entrevista realizada pola autora a D. B. I. en Gandarío (Bergondo, A Coruña), o 9 de abril 
de 2001. (A partir de agora citarase como Entrevista B).
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centro social,15 do mesmo xeito que os orixinarios de Muros fundaran unha 
sociedade na década de 1920 (Rueda e González López-Briones, 1995: 130).

Podemos dicir que os hábitos residenciais dos galegos presentan caracte-
rísticas de dispersión se observamos o seu asentamento en toda a área metro-
politana, pero achegándonos algo máis comprobamos que se concentran –polo 
menos no caso da cidade de Nova York– en zonas moi determinadas dentro de 
cada barrio ou distrito neoiorquino.

Inserción laboral

Canto á inserción no mercado laboral, as categorías profesionais dos emi-
grantes que se dirixiron de Galicia cara aos Estados Unidos sufriron variacións 
ao longo do tempo, partindo dun predominio nas actividades propias do sec-
tor primario para chegar a unha maior presenza de técnicos profesionais e 
industriais na segunda metade do século XX.

O Consejo Superior de Emigración facía en 1912 un balance da situación 
da inmigración española nos Estados Unidos. Os galegos, xunto cos asturia-
nos, almerienses e alacantinos, empregábanse en traballos do campo, constru-
ción de estradas e labor nas minas; os orixinarios de Santander eran canteiros; 
os procedentes de Biscaia dirixíanse aos estados do oeste para desempeña-
ren labores pastorís. Pero os galegos, xunto con vascos e santanderinos, foron 
ademais mariñeiros, fogueiros ou paleiros da mariña mercante norteameri-
cana.16 O informe salienta o carácter temporal de gran parte desta inmigra-
ción, así como, novamente, o determinante antillano na emigración galega 
a Nova York, que está presente durante as primeiras décadas do século XX 
debido á mobilidade de man de obra entre o mercado laboral cubano e o 
estadounidense.17

A complementariedade entre os dous mercados de traballo tamén se 
podía estender máis alá das actividades propias da zafra azucreira, nos ámbitos 
da produción, transformación e comercialización do azucre e do tabaco. Era, 

15.  «...en Nueva Jersey chámase a Casa de... de... de ourensáns, que hai unha cantidade de 
ourensáns...!!!» (Entrevista A).
16.  Boletín del Consejo Superior de Emigración, 1912: 118.
17.  «... hay cientos de españoles que salen de este país anualmente para regresar al año si-
guiente, como sucede con la mayoría de los jornaleros del campo y carreteras de este Estado 
de Nueva York, que se pueden considerar como ave de paso, por estar aquí trabajando durante 
el verano, y en invierno marchan á Cuba para hacer allí los trabajos del campo ó de la zafra de 
azúcar, regresando a éste país por los meses de Abril o Mayo», Boletín del Consejo Superior de 
Emigración, 1912: 118.
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polo tanto, un mercado que facilitaba a mobilidade de traballadores. Algúns, 
superando esa temporalidade e rexeitada a posibilidade do retorno aos seus 
lugares de orixe, acabarían por asentarse nun país ou noutro.

Esta mobilidade laboral pódese observar na alternancia de destinos que 
observamos nos emigrantes do concello de Bergondo. As fontes consulta-
das neste concello permítennos detectar, por medio da agrupación dos datos 
nominativos, o número de veces que un individuo podía retornar a Bergon-
do e elixir un novo destino. Observamos que máis de 25 individuos alternan 
A Habana e Nova York como lugar de destino entre 1917 e 1923, sendo ante-
rior a emigración á cidade norteamericana (xeralmente entre 1917 e 1920). A 
partir desas datas o destino máis frecuente foi A Habana, aínda que temos que 
advertir que pola ausencia de datos anteriores non hai que desbotar unha pro-
bable emigración aínda máis primixenia á illa de Cuba.18

Gráfico 4
Profesións dos inmigrantes españois nos Estados Unidos, 1911
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Fonte: «Emigración española a los Estados Unidos», Boletín del Consejo 
Superior de Emigración, 1912, 36: 4

Volvendo á situación laboral nos Estados Unidos, chama a atención a 
maior variedade de ocupacións que se rexistran no lugar de destino fron-
te á escasa diversidade profesional que se detectaba na partida do emigrante. 
Se se compara o gráfico 4 cos datos ofrecidos por ocupación dos tres conce-
llos estudados, obsérvase que as profesións maioritarias seguen a ser as mes-
mas, xa que a porcentaxe dos que se dedican a actividades agrícolas é en 
ambos os casos predominante. Nos datos referidos á ocupación dos inmigran-
tes españois en Estados Unidos en 1911, pola contra, aparecen máis profe-
sións, algunhas delas novas.

18.  AMB.
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Hai que pensar que a declaración feita no momento de partida, e sobre 
todo para o caso dos xornaleiros (ocupación que non se especifica como tal no 
destino), está encubrindo un amplo abano de traballos que o inmigrante esta-
ba disposto a facer, tales como canteiro, cigarreiro, tabaqueiro, albanel, minei-
ro etc. Emilio González López describiu así o panorama laboral dos galegos 
en Nova York:

...os galegos dominaban e copaban unha gran parte dos traballos manuais, non 
profesionais, pero moi dignos, honorables e ben pagados. Tratábase de homes 
que traballaban na construcción, nos barcos de carga, remolcadores, nas minas, 
nos altos fornos de aceiro e ferro, no metro, nos restaurantes, de porteiros de 
importantes edificios, traballando tamén nas caldeiras, fontaneiros, pintores, 
caldereteiros, carpinteiros, mecánicos, etc. (Fandiño, (ed.), 2000: 60).

Do mesmo xeito, Castelao, durante a súa estadía nos Estados Unidos entre 
agosto de 1938 e xullo de 1940, recolleu estas impresións: «[...] Vin o trunfo e 
a derrota de moitos galegos, pero nunca vin a súa felicidade. A miña man estrei-
touse aos fogoneiros, peóns, taberneiros, obreiros e lavaplatos de Nova York, aos 
mariñeiros de Filadelfia e Boston, aos obreiros de Chicago [...]».19

Para o caso concreto de Nova York, recalaron un importante número 
de mariñeiros galegos que facían parte da tripulación dos barcos americanos. 
Concretamente no ano 1917 a emigración aos Estados Unidos estivo formada 
por «hombres en su mejor edad y por hombres de los más fuertes y más exper-
tos de las provincias gallegas, casi todos gentes de mar, así es que el mayor 
contingente lo dieron las provincias de Pontevedra y La Coruña».20 Así mes-
mo, L. O. G. contounos que a maioría dos galegos que ela e o seu home coñe-
ceron en Nova York eran «naquel entonces dos que quedaban dos barcos... 
pero xa xente de antiguamente que fora en barco [...] eses que andaban en bar-
cos mercantes e barcos pesqueiros dos que iban á pesca do... do Canadá [...] 
sobre todo homes pero despois traían aquí... despois dende que se facían lega-
les quedaban as familias» (Entrevista A). Así mesmo, o home de D. B. I., A. L. 
O., orixinario de Ouces (Bergondo, A Coruña) –cuxo rexistro de saída puide-
mos localizar no AMB– aparece inscrito en decembro de 1919 no seu munici-
pio natal como mariñeiro, profesión que desempeñou ata a súa instalación en 

19.  Castelao finalizaba con estas palabras a segunda parte de Sempre en Galiza durante a súa 
viaxe a Bos Aires en xullo de 1940. En Monteagudo (ed.) (2000): Castelao. Obra (vol. 2: Sempre 
en Galiza), Vigo, Galaxia, p. 319.
20.  Boletín del CSE, 1918: 470.
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Nova York, onde traballou dragando o río Hudson e mais na construción do 
aeroporto John F. Kennedy (AMB e entrevista B).

Como vimos observando, a construción tamén foi outro dos sectores 
que máis galegos empregou. Unha vez superada a crise posterior á I Gue-
rra Mundial, a economía estadounidense recupérase con gran forza. En rea-
lidade, o país atopábase nun dos seus mellores momentos de prosperidade 
económica.21

J. M. R., galego natural de Ribeira, que emigrou aos Estados Unidos en 
1958, traballou na construción nada máis chegar a Nova Jersey, igual ca J. V. 
(o home de L. O. G.), aínda que pouco despois cambiaron de ocupación: o 
primeiro traballará durante 18 anos nunha refinaría de metal en Nova Jersey; 
o segundo trasladouse a Long Island, onde se empregou con outros españois 
como xardineiro. De todos os xeitos, resulta interesante o testemuño en que J. 
M. R. fai referencia aos traballadores deste sector en Newark:

De Carreira, de Aguiño, de Ares, de Oleiros y de todo por ahí, como ahí hay una 
colonia grande de portugueses y una pequeña de españoles; no es muy grande, 
es pequeña y van allí porque hay muchos trabajos en la construcción, por ejem-
plo, haciendo casas y trabajando en las calles y eso es fácil para la gente que lle-
ga, porque los trabajos son más buenos de aprender y entonces están mezclados 
y hay algún que otro capataz que habla español y se entienden mejor...22

Efectivamente, a emigración portuguesa tamén foi moi importante nesa 
zona, procedente en boa medida das Illas dos Azores. Os portugueses adquiri-
ron unha expresión numérica moi destacable nos estados de Massachusetts e 
de California, pero tamén nos de Nova York ou nova Jersey, onde se dedicaron 
fundamentalmente a traballos da construción (Baganha, 1990: 10).

No que se refire ás actividades de tipo comercial, foi salientable o núme-
ro de galegos que tiveron algún restaurante, unha tendiña ou simplemente 
traballaron como empregados ou dependentes, aínda que o desempeño des-
te tipo de oficios fose máis común na emigración a outros países americanos. 
Xeralmente, os galegos emigrados en América asentáronse preferentemente 
en núcleos urbanos e tiveron oficios ligados ao sector terciario. O caso máis 
paradigmático é o dos galegos en Bos Aires, onde de forma maioritaria esta-
ban empregados na hostalaría, no comercio, en pequenos almacéns e boliches 

21.  «[...] La situación de la agricultura ha mejorado considerablemente, y las industrias de 
edificación y construcción han tenido trabajo abundante y continuo [...]» «Glosario de hechos 
económicos. Estados Unidos», Boletín de la Subdirección General de Emigración, 1928-1929: 
661-667.
22.  Fondo HISTORGA (AHUS), entrevista n.º 694.
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ou nos servizos de sanidade, transporte e alimentación (Núñez Seixas, 1998: 
42-43). Este modelo de inserción laboral tamén foi extensible, de xeito amplo, 
a Uruguai, Brasil ou México.

Por medio da prensa editada pola comunidade española e galega en Nova 
York, expomos algúns exemplos deste tipo de negocios, situados a maioría na 
cidade de nova York (Manhattan). Sobrancean os cafés e restaurantes e tamén 
algúns negocios de alimentación, especializados en moitos casos en produtos 
galegos: o Café Aires da Terra en Cherry Street (NY), propiedade de Hermi-
da e Cedeira; o restaurante El Faro, de Rivas e González en Greenwich Street 
(NY); o restaurante El Miño, propiedade de Jesús Varela (El Gallego), situado 
na rúa 63 (NY); o United Café, de M. Montero, na rúa 11 (NY); o restaurante 
Frente Unido, especializado en mariscos, dos irmáns Vieiro na avenida Atlantic 
(Brooklyn); o La Coruña Restaurant, propiedade de Amador Prada, na rúa 14 
(NY);* o Café Finisterre, Inc., tamén situado na rúa 14 (NY).* Atopamos ade-
mais algúns almacéns de alimentación, como a Spanish-American Groceries, de 
M. Couso e Fillo en Newark (NJ), a Ideal Market,* carnizaría especializada en 
unto galego, carne salgada e bacallau, localizada na rúa 8 (NY), así como os 
importadores de licores Mosteiro & Castro na avenida das Américas (NY).*23

Na maioría das ocasións, a consecución do primeiro traballo estaba estrei-
tamente ligada ás relacións de veciñanza, de forma semellante á elección do 
lugar de residencia, como xa vimos anteriormente. Para o caso das mulleres, 
cunha dedicación laboral fundamentalmente relacionada coa esfera domésti-
ca, as redes de veciñanza e parentesco actuaron dun xeito máis contundente 
(Cagiao Vila, 1999: 123-26).

Nas dúas ocasións en que viviu en Nova York, L. O. G. traballou no servi-
zo doméstico. Entre 1962 e 1967, e por medio da muller dun coñecido galego, 
empregouse na casa dunha familia xudía: «Díxome ela: eu, se queres búscoche 
unha casa dunha señora... é judía pero fala bastante español e para empezar... 
e é moi cariñosa e tal... e dixen eu: Bueno, encantada...». Esta muller facilita-
ríalle, pola súa vez, un novo emprego: «Ela buscoume ao marchar... buscoume 
traballo en... en... nun templo judío... doutros judíos que ela conocía... Eran 
outro tipo de xente que ademais eran judíos dos que foran de aquí de Espa-
ña». Entre unha mestura de ladino, inglés e galego, L. O. G. comunicouse, 
viviu e traballou no mantemento do templo destes xudeus sefardís ao longo 
de tres anos, dos que trouxo un grato recordo. No segundo momento da súa 

23.  En España Libre. Órgano del Comité Antifascista Español de los EE UU de Norteamérica, desde 
novembro de 1939 a xuño de 1946, e Memorias anuales de la Casa de Galicia de Unidad Gallega 
(1941-1974/75). Os anuncios tirados das Memorias están sinalados cun asterisco (*).
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emigración (1990-1993) instalouse en Las Vegas, onde residían uns familia-
res do seu home; estes familiares actuaron de intermediarios no traballo que 
L. O. G. desempeñou durante uns poucos meses: «Estaba nunha casa, cunha 
xente de [as]cendencia española [...], o padre del [do xefe] era de San Sebas-
tián... os seus tíos avós, que o levaran, eran dos que marcharan coas ovellas, 
de ovelleiro...».24

Asociacionismo

Para ir finalizando, ofrecemos agora algunhas notas sobre a actividade 
asociativa da comunidade galega en Nova York, ámbito no cal participaron de 
igual xeito ca noutros lugares do continente americano e tema amplamente tra-
tado na historiografía da emigración galega.25 Aínda que a rede asociativa da 
comunidade galega na área de Nova York non parece que fose tan complexa 
nin tan ampla como noutras cidades americanas, déronse case todas as formas 
de asociacionismo étnico. Segundo a variable xeográfica houbo asociacións 
estatais, rexionais, provinciais e locais. Polo que atinxe aos seus obxectivos, 
eran principalmente recreativas e instrutivas. Tal e como xa foi estudado, este 
tipo de asociacionismo étnico, ademais de ofrecer unha cobertura de tipo asis-
tencial, instrutivo e cultural que fomentaba as expresións culturais da comuni-
dade no lugar de destino, foi sobre todo impulsor nos seus lugares de orixe non 
só de obras de tipo civil –reflectidas na construción de obras públicas–, senón 
tamén dun importante labor instrutivo e educativo que, en boa medida, influíu 
na rexeneración da vida política local galega (Núñez Seixas, 1998: 125-27).

Aínda que agora só nos centraremos nas sociedades creadas polos gale-
gos, é preciso citar, polo menos, algunhas empresas asociativas de carácter 
estatal como a Sociedad Española de Socorros Mutuos «La Nacional» (funda-
da en 1868), xa que contou cun número importante de socios galegos (Ricón 
Viruleg, 1996: 152), ou a Sociedad Española de Beneficiencia, que ao longo 

24.  Entrevista B. Vemos ademais o reflexo da inmigración vasca nos estados máis occidentais 
do país.
25.  O caso arxentino foi un dos máis analizados. Para o tema do asociacionismo español, Fer-
nández (1987): «El mutualismo español en Buenos Aires, 1890-1920. Un estudio de caso», 
Cuadernos de Historia Regional, abril, n.º 8, pp. 36-72. Para o caso galego son importantes Fer-
nández Santiago (2001): «Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1936-1960)», en Núñez 
Seixas (ed.): La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, Bos Aires, Biblos, pp. 161-
201). Do mesmo autor, «Consideración social e asociacionismo étnico: os inmigrantes galegos 
en Arxentina», en Cagiao Vila (1999: 191-215), e Núñez Seixas (1999): «A parroquia de alén 
mar: algunhas notas sobre o asociacionismo local galego en Bos Aires (1904-1936)», Semata, 
n.º 11, USC, pp. 345-79.
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da súa vida foi absorbendo pequenas sociedades rexionais, entre elas algunhas 
galegas. Dende esta data e ata 1947, momento en que se funde coa «La Nacio-
nal», será coñecida de diversas formas; en 1930, transformada na Unión His-
pano Benéfica, absorbe o Centro Hispano Americano e o seu anexado Club 
Coruña, creado en 1903. Nove anos máis tarde converterase no Centro Espa-
ñol, momento en que a maioría dos centros rexionais foron incorporados a el: 
o Centro Montañés, o Centro Aragonés e o Centro Galicia, entre outros (Rue-
da, 1993: 236).

Son as sociedades que tiveron o seu referente xeográfico de orixe no con-
cello as que trataremos agora con algo máis de detalle. En xeral, este tipo de 
asociacións estiveron case que exclusivamente orientadas a fomentar e mello-
rar iniciativas socioeducativas nos seus lugares de orixe. A primeira delas foi a 
Sociedad Sada y sus Contornos, fundada en 1913 e situada no número 311 da 
rúa Water (Manhattan). O sadense Ramón Mosteiro foi o primeiro presiden-
te e principal cabeza dunha agrupación que tiña como obxectivo primordial a 
construción dun centro escolar no concello coruñés. A escola, que foi inaugu-
rada no ano 1924, acabou sendo clausurada polos franquistas en 1936. Polo 
que respecta á sociedade, en 1935 deixa de funcionar; tan só continúa o equi-
po de fútbol da asociación, o Sada F. C.26

A mesma iniciativa xurdiu entre os seus veciños do concello de Bergon-
do, que contra o ano 1926 crearon a Sociedad Bergondo y sus Contornos, co 
local social no número 94 da rúa James (Manhattan) e por imitación á socie-
dade de Sada. «En Astoria había moita xente de Sada e había unha escola... 
a escola de Sada y sus Contornos... e dijeron: ¿Por que en Bergondo non se 
pode formar unha escola? E dixeron: Bueno, pois si... E fixeron Bergondo y 
sus Contornos».27 A escola posta en marcha por eles, así como pola sociedade 
homónima que tamén se creara en Bos Aires, tivo o nome de Centro de Ins-
trucción y Recreo de Bergondo y sus Contornos, máis coñecido agora como 
«o edificio da Senra». A escola tamén foi clausurada durante a Guerra Civil, 
momento no cal a sociedade parece cesar toda actividade.

26.  Segundo unha noticia do periódico España Libre, na altura da década de 1940 o club se-
guía en funcionamento: «El sábado próximo, 5 del corriente celebran un grandioso baile los 
muchachos deportistas del Sada F. C. en el conocido lugar Transport Hall», España Libre, II: 49 
(04/10/1940), p. 4.
27.  Este testemuño é o da nosa entrevistada, D. B. I., que recorda como o seu home, A. L., fixo 
parte do grupo fundador da sociedade (Entrevista B).
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Os orixinarios do concello de Muros crearon, por partida dobre, a socie-
dade Socorros Mutuos Muradanos en Newark e Nova York cara ao ano 1927. 
A sociedade tiña, igual ca as dúas anteriores, fins instrutivos, pero ademais 
custeaba a repatriación dalgúns dos seus socios: «Esta Agrupación, integrada 
por oriundos de la pintoresca población gallega, tiene el propósito de edifi-
car una casa social, [...] además de atender cumplidamente a sus asociados, ha 
costeado la repatriación de seis de éstos durante el pasado año».28

A Unión Cultural Bueu, Beluso y sus Contornos fundouse no ano 1929 
con sede no número 19 da rúa Cherrey (Manhattan). Un dos seus obxectivos 
tamén foi o de construír escolas no concello de orixe: «A los de Nueva York los 
mueve solamente un fin, ser útiles a los pueblos de Bueu, Beluso y sus Con-
tornos y a todos sus habitantes, erigir escuelas prácticas en esos bellísimos 
lugares y despertar las adormecidas mentes de los niños por medio de la sana 
instrucción». Pero onde a sociedade prestou o seu verdadeiro apoio foi na fun-
dación, estreada a II República, da Sociedad de Agricultores «El Progreso», xa que 
moitos dos seus promotores foran fundadores e directivos da sociedade neoior-
quina, como José Novas, José de la Torre ou Rogelio Soliño, o Bacardí. José de 
la Torre foi o encargado, no ano 1934, de entregar a «El Progreso» unha impor-
tante doazón de preto de 2000 pesetas, recadada en Nova York. A vida das 
dúas sociedades foi curta xa que a sociedade agraria desapareceu en 1936 e a 

28.  Boletín de la Subdirección General de Emigración, 1928-1929: 838.
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Unión Cultural Bueu, Beluso y sus Contornos acabou por volta de 1934 (Álva-
rez Pérez e Millán Otero, 1997: 41-42 e 55-56).

Seguramente o proxecto máis coñecido do asociacionismo galego en 
Nova York sexa o da fundación da Casa de Galicia de Unidad Gallega en 1940. 
Para estudar a súa orixe hai que contar antes coas respostas asociativas que 
xurdiron en Nova York tras a caída da II República en España. Adóitase dicir 
que a comunidade española e galega da cidade adoptou, ao comezo da Gue-
rra Civil, unha posición claramente contraria ao alzamento militar. A creación 
en 1937 das Sociedades Hispanas Confederadas (SHC) veu a aglutinar todos 
aqueles grupos rexionais de marcado ton antifascista co obxectivo de colabo-
rar na loita das forzas españolas republicanas.

Os galegos, nomeadamente, fixeron parte das SHC coa creación, no seu 
seo, do Frente Popular Antifascista Gallego (FPAG) en decembro de 1937. As 
súas actividades tamén estiveron orientadas a apoiar os fins republicanos dende 
Nova York por medio da organización de actos en prol dos refuxiados da gue-
rra e de tendencia republicana. Concretamente financiaran a compra de catro 
ambulancias –co nome das provincias galegas– para seren enviadas a Espa-
ña.29 O traballo do FPAG foi decisivo, sobre todo no recrutamento de políticos 
galegos propagandistas da República –algúns xa exiliados de por vida– como 
Alfonso R. Castelao, Bibiano F. Ossorio Tafall, Ramón Suárez Picallo ou Marcial 
Fernández, entre outros (Fandiño, 2000 e Pérez Rey, 2001).

As diferenzas xurdidas no seo destas dúas sociedades en canto ao xeito 
de encarar a súa posición con respecto ao rumbo político que estaba a adop-
tar o Goberno republicano, xa no exilio, provocaron en boa medida a creación 
da Casa de Galicia de Unidad Gallega. Concretamente, foi o propio Castelao 
quen, antes da súa partida cara a Bos Aires e perante a desaparición do antigo 
Centro Galicia en 1939, deixou establecidas as bases para a formación dunha 
nova sociedade galega en setembro de 1940: Unidad Gallega,30 que pouco 
máis tarde adoptará o nome de Casa Galicia de Unidad Gallega de Nueva York.

A transformación do FPAG na Unidad Gallega e a súa saída das SHC 
derivaba dun profundo malestar entre as diferentes posturas político-ideoló-
xicas (que ameazaban coa pretendida unidade de acción das SHC) no xeito 
de encarar a axuda antifascista á España republicana e na posterior axuda aos 
refuxiados da guerra.31 O ataque dirixido ao sector comunista por parte dos 

29.  En Nueva Galicia, Barcelona, n.º 50 (31/08/1938).
30.  «Unidad Gallega Inc., inaugura su local social», España Libre, vol. II, n.º 52, 25/10/1940.
31.  Así se criticaba dende o voceiro das SHC: «Frente Popular Antifascista Gallego y Unidad 
Gallega viene a ser la misma cosa, aunque en apariencia parezca otra distinta. [...] El ambien-
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grupos anarquistas e socialistas das SHC tamén lle afectou ao propio Castelao, 
acusado por algúns dos seus paisanos de adoitar posturas filocomunistas. Así 
o expresaba nunha carta dirixida a Sebastián González García-Paz en setem-
bro de 1939 e referíndose a Ramón Suárez Picallo: «Non me escoitou e sigueu 
decindo que eu estaba entregado aos comunistas e doulle azos a uns imbéciles 
que chegaron a decir que estou a soldo da Unión Soviética».32 Esta situación, 
xunto co desencanto que lle produce a colonia galega de Nova York, fixo cada 
vez máis dificultosa a súa estadía no país, ata que finalmente puido saír cara a 
Bos Aires en xullo de 1940.

A Casa Galicia de Unidad Gallega, debido ao momento da súa creación, 
estivo integrada nos seus primeiros anos de vida (e nalgúns casos ao lon-
go de moito tempo) por un considerable número de exiliados galegos. Emi-
lio González López, destacado historiador e profesor de Linguas Románicas 
no Hunter College de Nova York, foi un dos seus membros máis destacados; 
Ernesto Guerra da Cal, escritor e xefe do departamento de Linguas Románi-
cas e Eslavas da City University de Nova York; os lugueses Enrique e Leonar-
do Santamarina, este último profesor de Lingua e Literatura na Universidade 
de Rutgers, en Nova Jersey; e outros moitos máis.33

Podemos dicir que os fins eran de tipo recreativo e cultural e estaban 
dirixidos a dúas frontes. Dunha banda, aos seus asociados en Nova York; 
doutra, a contribuír ao mantemento dos vínculos con Galicia; certo é que 
moitas veces as actividades desenvolvidas eran unha combinación de ambos 
os dous obxectivos. Canto ás actividades proxectadas cara a Galicia, foron 
de orde benéfica e cultural, destacando as habituais colectas para o Sanato-
rio de Antituberculosos de Oza (A Coruña), o Asilo de Anciáns de Lugo ou 
a Cociña Económica da Coruña. Os seus obxectivos instrutivos plasmáronse 
nas doazóns realizadas ás Escolas de Cecebre (A Coruña), Castro Caldelas e 
ao Colexio de Hijas de María Inmaculada de Bañobre (Miño, A Coruña).34 A 
sociedade tamén foi partícipe da fundación do Instituto de Filoloxía da Fun-
dación Penzol de Vigo e, ademais, colaborou economicamente coa Real Aca-
demia Galega e a Editorial Galaxia.35

te de hostilidad hacia nuestra organización era ya claro desde hace mucho tiempo: desde que 
ciertos elementos ganaron influencia en aquel Centro», «Unidad Gallega se retira de Sociedades 
Hispanas», España Libre, vol. III, n.º 7, 14/02/1941, última páxina.
32.  En Núñez Seixas, X.M. (ed.): Castelao. Obra (vol. VI: Epistolario), Vigo, Galaxia, 2000, p. 
307.
33.  Memorias anuais da Casa de Galicia de Unidad Gallega (1941-1974/75).
34.  Memorias, 1968-69, sen paxinar.
35.  Ramón Piñeiro, de feito, foi socio honorario da Casa Galicia de Unidad Gallega.
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Nos algo máis de sesenta anos de vida da sociedade, foron seis os locais 
utilizados para levar a cabo as súas actividades, dende o primeiro no número 
147 da avenida Columbus (Manhattan) ata o actual situado no barrio de Asto-
ria. Despois de vivir os seus mellores momentos na década de 1960, a socie-
dade segue existindo, aínda que as súas actividades practicamente quedaron 
reducidas a actos de tipo lúdico e recreativo.

Houbo tamén outro grupo de sociedades que podemos definir como de 
tipo rexional ou provincial, como o Galicia Sporting Club, da década de 1920, 
e anexo da Casa de Galicia Welfare Association a partir de 1933, ou o mes-
mo Centro Galicia, das que só coñecemos a súa existencia (Rueda e González 
López-Briones, 1995: 162). Polo de agora, carecemos de datos que nos permi-
tan facer unha reconstrución máis completa da vida asociativa da comunida-
de galega en Nova York.

BALANCE E CONCLUSIÓNS

As reflexións ás que podemos chegar unha vez expostas estas primeiras 
pinceladas da emigración galega a Nova York no século XX son de dous tipos. 
Dunha banda, e no que ao uso das fontes aquí utilizadas se refire, a análise 
baseouse en parte na utilización de fontes de arquivos municipais dunha área 
concreta da Coruña, que nos axudaron a establecer a situación e as caracterís-
ticas dos emigrantes dende o lugar de partida. Debido ao carácter nominativo 
das fontes, puidemos comprobar as enormes potencialidades que ofrece este 
tipo de documentos á hora de explicar os mecanismos que utiliza o emigran-
te para deseñar o seu periplo migratorio. A combinación destas fontes póde-
nos dicir moito verbo dos mecanismos de transmisión de información –básica 
na toma de decisións do emigrante–, das estratexias familiares que seguen 
– migración familiar ou individual–, da temporalidade dos seus movementos, 
do retorno ou doutras cuestións importantes no estudo das migracións.

Tamén é certo que a parcialidade destas fontes queda en evidencia can-
do queremos saber máis das características e dos modos de inserción dos emi-
grantes nos lugares de destino. Así, e para coñecer a realidade máis completa 
deste fenómeno, resulta imprescindible contar co apoio documental xerado 
nas sociedades receptoras, tanto estatísticas oficiais como fontes persoais do 
país ou rexión en cuestión e das que este traballo aínda carece.

As fontes orais tiveron a función de salvar esa longa distancia que existe 
entre as fontes documentais e a propia realidade. Aínda que somos conscientes 
da problemática que poden ofrecer este tipo de documentos, no que a repre-
sentatividade se refire, neste caso o seu uso revelouse efectivo á hora de exem-
plificar, sobre todo, realidades máis específicas (micro) da emigración.



Unha achega á emigración galega a Nova York

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (31-61) ] 5� 

Doutra banda, a respecto dos contidos podemos dicir que os galegos que 
emigraron a Nova York marcharon principalmente a partir da década de 1910 
e, sobre todo, en 1920, ano en que se rexistraron máis saídas, aínda que a emi-
gración cara a este destino se prolongou, con caracteres ben diferentes, ata 
as décadas máis recentes. Estes emigrantes foron na súa maioría coruñeses e 
ourensáns. Na provincia da Coruña rexistráronse zonas de partida moi locali-
zadas, especialmente concellos costeiros que emitían un alto número de xorna-
leiros e mariñeiros, fronte a unha escasa porcentaxe de emigración feminina.

Xa en Nova York, os galegos dispersáronse polos barrios da cidade e 
por outras urbes da súa área de influencia (Newark, Elisabeth ou Jersey City, 
entre outras); dentro delas recoñécense zonas moi concretas de residencia, 
como a parte sur da illa de Manhattan ou o barrio de Astoria en Queens. Nas 
épocas máis temperás desta emigración traballaron en actividades ligadas ao 
sector primario ou secundario (industrias de transformación e construción); 
houbo unha tendencia á terciarización en momentos máis recentes. Tamén é 
imprescindible recordar a orixe mariñeira destes emigrantes e a súa vincula-
ción co mercado de traballo cubano –fortemente ligado ao estadounidense 
entre finais do século XIX e primeiras décadas do XX– como explicación funda-
mental de por que se elixía ese destino. A ampliación do marco cronolóxico 
de estudo (se as fontes o permiten) sería fundamental para coñecer a impor-
tancia real da alternancia dos destinos á hora de establecer unha posible orixe 
desta emigración na área antillana. Ademais, sería interesante establecer tamén 
algún tipo de comparación con outras emigracións rexionais aos Estados Uni-
dos, e non me refiro soamente a migracións peninsulares, senón tamén ao caso 
dos emigrantes dos Azores na costa leste dos Estados Unidos e California.
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A EMIGRACIÓN GALEGA AOS ESTADOS UNIDOS: 
GALEGOS EN LOUISIANA, FLORIDA E NOVA YORK 
(1870-1940)

Ana Varela-Lago

RESUMO
Centrándose en tres estados, este artigo destaca as características da emigración galega cara os 
Estados Unidos desde finais do século XIX ata mediados do XX. O artigo examina as actividades 
da diáspora galega en Norteamérica a través de organizacións étnicas de diverso tipo. A análise 
da resposta das comunidades galegas á Guerra Civil española e a traxectoria do exiliado Basilio 
Álvarez, falecido no Centro Español de Tampa, subliñan o vínculo entre a diáspora emigrante 
e a do exilio de 1939.
Palabras clave: emigración, exilio, diáspora, Galicia, Estados Unidos, Guerra Civil, Basilio 
Álvarez. 

ABSTRACT
This article discusses the characteristics of Galician migration to the United States from the 
late nineteenth century to the mid-twentieth century. It does so by looking at three states: 
Louisiana, Florida, and New York. The article examines the activities of the Galician diaspora in 
the United States through a variety of ethnic-based organizations. The analysis of the response 
of the Galician communities in the United States to the Spanish Civil War, and the trajectory of 
Basilio Alvarez, a republican exile who died in the Hospital of the Centro Español de Tampa (the 
Spanish mutual aid society), underscores the connection between the pre-Civil War emigration 
diaspora and that of the republican exile of 1939.
Key words: migration, exile, diaspora, Galicia, United States, Spanish Civil War, Basilio 
Alvarez. 

Gustaríame comezar este artigo cunha noticia publicada nun periódico 
español de Tampa, Florida, o 1 de xullo de 1927, que me parece especialmen-
te apropiada para o tema que imos tratar. O xornal en cuestión era El Astur, 
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órgano oficial do Centro Asturiano de Tampa; a noticia era a visita á dita cida-
de do alcalde de Ribadeo, José Acevedo. Baixo o titular «distinguido visitan-
te», El Astur informaba de que, tras unha estadía en Cuba para ocuparse de 
negocios persoais, Acevedo facía escala en Tampa, de paso a Nova York, para 
visitar o seu amigo Manuel F. López, tamén nativo de Ribadeo.1 Pero a visita 
de Acevedo tiña outro obxectivo, segundo destacaba o semanario no seguinte 
número, «conseguir el apoyo monetario de todos los hijos de Galicia residen-
tes en la ciudad, para la erección y sostenimiento de una nueva escuela que 
piensa establecer en un pequeño pueblo de la provincia de Lugo».2

As xestións do alcalde deron froito, pois dous meses máis tarde El Astur 
dedicáballe un artigo ao Círculo Habanero de la Devesa en Cuba e anunciaba 
que Acevedo e López xestionaran o establecemento dunha delegación do Cír-
culo en Tampa para contribuír a custear as reformas necesarias na escola da 
Devesa.3 En anos sucesivos, aparecen referencias na prensa española da cidade 
floridana a varias festas e reunións organizadas por Los Hijos de la Devesa con 
este fin, ilustrando os estreitos vínculos que mantiñan unidos os devesanos en 
Galicia coa «parroquia de acolá» en Cuba e nos Estados Unidos.

O establecemento en Tampa dunha delegación do Círculo Habanero de 
la Devesa non era un caso único, senón que constituía a máis recente adición 
ao asociacionismo galego nesta cidade, que se remontaba a finais do século XIX, 
cando un bo número de galegos (xunto a emigrantes de Asturias e a cornixa 
cantábrica) fundaron o Centro Español de Tampa en 1891. O carácter des-
tas sociedades fíxose máis especificamente galego ao aumentar a inmigración 
galega nos Estados Unidos no primeiro terzo do século XX. En 1908 funciona-
ba en Tampa unha delegación da sociedade de instrución Hijos de San Miguel 
y Reinante e tamén hai referencias á existencia de delegacións da Unión Maño-
nesa e da Devesana (de San Sebastián dos Devesos, en Ortigueira). En 1911 
El Barcalés publicaba a listaxe dos barcaleses residentes en Tampa que contri-
buíran a unha subscrición por valor de 250 pesetas a prol da sociedade agra-
ria Liga Barcalesa. En 1916 fundábase en Tampa a sociedade benéfica Acción 
Gallega, que, ademais de lles proporcionar axuda aos seus membros, contri-
buíu en 1927 á construción do hospital antituberculoso en Cesuras, ofrecén-

1.  «Distinguido visitante», El Astur, 1-VII-1927. Segundo o artigo, Acevedo posuía en Cuba 
«una gran fábrica de cajones para envase de tabacos y galletas». Manuel F. López era Manuel 
Fernández López, que, seguindo unha práctica corrente entre os españois residentes nos Esta-
dos Unidos, onde non é común utilizar os dous apelidos, abreviaba o apelido paterno e utili-
zaba o materno.
2.  «Figuras españolas. José Acevedo», El Astur, 8-VII-1927.
3.  «Una sociedad modelo. El Círculo Habanero y su labor cultural», El Astur, 13-IX-1927.
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dolle á Junta Provincial Antituberculosa de La Coruña un cheque por valor de 
máis de mil dólares.4

Esta breve introdución ofreceu unha mostra da achega dos emigrantes 
galegos en Florida a unha variedade de obras comunitarias nos seus lugares de 
orixe. Non descubro nada novo cando sinalo a relevancia que tivo para Gali-
cia a importante actividade asociativa e cultural da diáspora. O meu propósito 
neste artigo é salientar un aspecto relativamente descoñecido deste fenóme-
no, o da contribución dos galegos residentes nos Estados Unidos. Ao mesmo 
tempo quero presentar unha perspectiva de conxunto, que, por necesidade, 
ha ser moi esquemática, da emigración galega a Norteamérica dende finais do 
século XIX ata mediados do XX, centrándome en tres estados: Louisiana, Flori-
da e Nova York. Un primeiro apartado, que cobre o derradeiro cuarto do sécu-
lo XIX, examinará dous exemplos de emigración, que se poden cualificar de 
atípica en relación coas tendencias xerais da emigración europea aos Estados 
Unidos nesa época: o recrutamento de emigrantes galegos a Louisiana e a emi-
gración de tabaqueiros galegos a Florida. Un segundo apartado tratará a época 
da chamada emigración masiva, dende o final da guerra de Cuba en 1898 ata 
o establecemento das cotas de inmigración nos Estados Unidos nos anos vin-
te. Un terceiro e último apartado discutirá a resposta das comunidades gale-
gas á Guerra Civil española.

O RECRUTAMENTO DE EMIGRANTES GALEGOS A LOUISIANA

En moitos aspectos a experiencia migratoria dos galegos nos Estados 
Unidos foi similar á dos seus paisanos residentes noutros países do continen-
te americano, pero quizais unha das diferenzas máis relevantes entrambas as 
dúas se manifesta no ámbito demográfico e cultural. O número de inmigran-
tes galegos e españois en Norteamérica é comparativamente menor e atópan-
se nun país onde a lingua e os costumes resultan descoñecidos, o que dificulta 
a súa adaptación ao novo ambiente. Como declaraba Juan Español nun arti-
go publicado no Boletín Oficial de la Unión Benéfica Española de Nova York en 
1917: «emigrar a un país de lengua española es también emigrar y por tan-
to sentir dolor, pero emigrar a un país de lengua que nos es desconocida es 

4.  Sobre a presenza galega en Tampa véxase Varela-Lago, A.: «La emigración gallega a los Es-
tados Unidos: La colonia gallega de Tampa, Florida» en Fernández Salgado, B. (ed.) (1997): 
IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Oxford, Oxford Centre for Galician Studies, pp. 
431-49.
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verdaderamente terrible».5 A situación aínda debeu de ser máis difícil para 
o continxente de galegos que se dirixiron a Louisiana a finais do século XIX, 
enfrontándose non só cun idioma estraño, senón cun terreo e cunhas condi-
cións laborais para as que non estaban preparados. A experiencia destes emi-
grantes galegos constitúe un dos capítulos máis descoñecidos da emigración 
española a América.6

O recrutamento de galegos para traballar nas plantacións de cana de azu-
cre en Louisiana era parte dun proceso máis amplo de promoción da inmi-
gración europea en varios estados do sur tras a súa derrota na guerra civil en 
1865. Abolida a escravitude e cunha economía practicamente destruída, estes 
estados metéronse en proxectos de reconstrución económica que xeralmente 
incluían o despacho de axentes de inmigración a países europeos con ofertas 
de contratos de traballo individuais ou familiares.7

O 13 de novembro de 1872 o alcalde e mais os concelleiros do Conce-
llo da Coruña reuníronse nunha sesión extraordinaria para considerar a pro-
posta dun destes axentes, Charles Nathan, que quería organizar a emigración 
a Louisiana de adultos e nenos homes maiores de doce anos acollidos no Asi-
lo de Mendicidad da cidade. A comisión de beneficencia recomendoulle ao 
Concello que non permitise a dita emigración, indicando que nela «se esplota 
(sic) con menoscabo de la dignidad del hombre y de la Nación». Algúns con-
celleiros mesmo suxeriron que se fixese público o informe elaborado sobre 
o tema, para evitar que posibles vítimas «puedan ser comprometidos a esta 
denigrante emigración, alucinados por ventajas inciertas cuando son males 
seguros los que encontrarán en el país para ellos desconocido, á que trata de 
conducírseles».8

Ante a negativa do Concello coruñés, o representante de Charles Nathan 
decidiu retirar a solicitude, pero isto non impediu que algúns emigrantes si 
emprenderan o camiño. Do seu número e mais do destino pouco se sabe e as 
referencias que atopamos son contraditorias. En 1880, cando o cónsul español 
en Nova Orleáns avisaba ao Ministerio de Estado de novos intentos de Nathan 

5.  Juan Español, «¿Predicar en desierto?», Boletín Oficial de la Unión Benéfica Española, maio 
1917.
6.  Non se menciona nos estudos xerais da emigración española aos Estados Unidos (Gómez, 
1962; Fernández-Shaw, 1971; Rueda, 1993), nin nos da emigración a Louisiana (Montero de 
Pedro, 1979).
7.  Para o caso de Florida véxase Pozzetta, G. A. (1974): «Foreigners in Florida: A Study of Im-
migration Promotion, 1865-1910», Florida Historical Quarterly, vol. 53 (2), pp. 164-180.
8.  Hai copia da acta en Allegue, G. (coord.) (1992): Galegos, As mans de América, Vigo, Ed. 
Nigra, vol. 1, pp. 30-31.
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para inducir a españois e portugueses a emigrar dicía, referíndose ao anterior 
recrutamento, «de los que vinieron en 1873 a penas hallo aquí rastro alguno. 
Es probable que dejasen sus huesos en el fondo de los pantanos».9 Pola súa 
parte, o Dr. J. G. Hava, que en 1881 publicou un tratado en defensa desta emi-
gración, afirmaba que a maior parte dos que chegaran en 1873 estaban vivos e 
traballaban nas plantacións de Lafourche, no sueste do estado, a pesar da terri-
ble epidemia que arrasara a zona en 1878.10

Os conflitos entre as autoridades españolas e as elites de Louisiana sobre 
o recrutamento de emigrantes agudizáronse en 1880 tras as declaracións do 
cónsul, que no seu informe ao Ministerio de Estado destacaba as durísimas 
condicións de traballo e a pouca remuneración económica que lles espera-
ba aos emigrantes e sinalaba que «nuestros agricultores no pueden reempla-
zar a los negros en estos campos pantanosos y cálidos». En resposta ao dito 
informe, en outubro dese ano o Ministerio da Gobernación remitiulles unha 
circular aos gobernadores civís instruíndoos para que lle puxesen fin ao recru-
tamento.11 A circular chegaba con dous meses de atraso. Para entón uns 300 
emigrantes galegos responderan á masiva campaña publicitaria levada a cabo 
por Nathan na Coruña e nos seus arredores. O 31 de agosto de 1880 embar-
caban no Mississippi rumbo a Louisiana.

Segundo Hava, Nathan baseara a publicidade nun estudo detallado da 
situación obreira en Galicia, onde os soldos apenas permitían a subsistencia e 
a poboación estaba exposta ás grandes fames que afectaron o país en 1879 e 
1880. O doutor denunciaba a inxustiza da circular do Goberno español que 
desacreditaba o estado de Louisiana fronte ao mundo e, non obstante, non 
mencionaba a penuria en que se atopaban os campesiños galegos. Defendía, 
ademais, que os países que non dispoñían de recursos para manter os seus 
cidadáns tampouco tiñan dereito a negarlles que buscasen fortuna en países 
máis ricos. Como proba do éxito do recrutamento, Hava apuntaba a un artigo 
publicado nun xornal local no que se eloxiaba o traballo destes inmigrantes 

9.  José Sánchez Bázan a Ministro de Estado, 14 de setembro de 1880. Arquivo Histórico do 
Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), Correspondencia Consular, Nova Orleáns, atado 
H-1983.
10.  Hava, Dr. J. G. (1881): Emigration Espagnole en Louisiane, Nouvelle-Orléans, Imprimerie 
Cosmopolita, p. 16. Este folleto reproduce o texto da conferencia pronunciada polo Dr. J. G. 
Hava no Athénée Louisianais en decembro de 1880.
11.  Ministerio de Gobernación. Circular. Outubro de 1880. MAE, atado H-1983. A circular 
instaba aos gobernadores a que «por todos los medios de que disponga [...] haga públicos los 
datos indicados á fin de evitar en lo posible que tantos infelices compatriotas ilusionados con 
falaces y engañosas promesas, se vean sumidos en la miseria ó encuentren una prematura y se-
gura muerte en tan peligrosos climas y lejanas regiones».
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e se especulaba que en cinco anos a colonia española sería propietaria dunha 
grande extensión de terreo no estado.12

É posible que algúns destes emigrantes visen cumprido o «soño ameri-
cano» que Hava e o xornal defendían tan fervorosamente, pero os documen-
tos consulares parecen indicar que a maioría dos galegos que se trasladaron a 
Louisiana en 1880 non o alcanzaron. En agosto de 1884 o cónsul español de 
novo daba a voz de alarma, informando ao Ministerio de que «continuamen-
te se me presentan familias enteras de las que vinieron hace cuatro años con 
el contratista Charles Nathan en el Mississippi» e indicaba que «todos están 
en la mayor miseria y sin colocación» e solicitaban axuda para que os repa-
triasen. A maior parte deles decidiron dirixirse a Cuba en lugar de regresar a 
Galicia pois, segundo o cónsul, non querían volver porque «están tan pobres 
como cuando salieron de España».13

Os emigrantes recrutados por Nathan non eran os únicos que abando-
naban Louisiana a finais do século XIX. Os comerciantes e mais os tabaquei-
ros españois que residiran varios anos en Nova Orleáns empezaban a deixar 
o estado para establecerse nas novas e cada vez máis prósperas colonias espa-
ñolas en Florida, onde o auxe da manufactura de puros habanos demandaba 
unha crecente man de obra. O censo dos Estados Unidos ilustra este move-
mento demográfico. En 1890 había 389 españois censados en Florida, unha 
cifra que case se triplicou unha década máis tarde (1084 en 1900). En Loui-
siana, pola contra, a poboación española diminuíu en máis dun 65%, pasou 
de 889 en 1890 a 583 en 1900. Os libros de rexistro das sociedades de bene-
ficencia tamén son testemuños desta migración. Entre os fundadores do Cen-
tro Español de Tampa en 1891 atopábanse un número importante de socios 
que pertenceran á Sociedad Unión Española de Beneficencia Mutua de Nova 
Orleáns nas dúas décadas anteriores.14

O INMIGRANTE COMO AXENTE INDUSTRIALIZADOR 
EN TAMPA

Se o cónsul español en Nova Orleáns subliñaba o carácter atípico da emi-
gración galega con respecto á europea, sinalando que «la corriente de emigra-

12.  Hava, Emigration Espagnole, pp. 16-20.
13.  Arturo Baldasano a Ministro de Estado, 30 de agosto de 1884. MAE, atado H-1983.
14.  Sobre a orixe do Centro Español de Tampa e os seus vínculos con Nova Orleáns véxase 
Varela-Lago, A. (1993): «From Patriotism to Mutualism: The Early Years of the Centro Español 
de Tampa, 1891-1902», Tampa Bay History, vol. 15 (2), pp. 5-23.
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ción europea toma el camino del Noroeste; nunca el del Golfo de Méjico», 
a emigración galega a Tampa a finais do século XIX tamén representa outro 
aspecto atípico en relación coa narrativa tradicional da emigración europea aos 
Estados Unidos.15 En xeral, presentábase este movemento migratorio como o 
traslado masivo de empobrecidos campesiños europeos, que nutrían de man 
de obra a florecente industria norteamericana. Con todo, en Florida dáse a 
situación contraria. Alí son os emigrantes españois e cubanos os que «indus-
trializan» e «modernizan» o que era un estado eminentemente rural a finais 
do século XIX.16

O desenvolvemento da industria tabaqueira en Florida está intimamente 
ligado cos conflitos coloniais que marcaron as relacións entre España e Cuba 
a finais do século XIX. A guerra dos dez anos (1868-1878) provocou o tras-
lado de parte desta industria de Cuba á illa de Cayo Hueso, no sur de Flori-
da, buscando estabilidade política e económica, pero as continuas loitas entre 
os obreiros (cubanos na maioría) e os patróns (xeralmente peninsulares) e o 
limitado espazo que ofrecía a illa para a expansión da industria levaron a que 
os fabricantes considerasen outros lugares. A elección de Tampa produciuse 
en 1884 cando Gavino Gutiérrez, un enxeñeiro santanderino que se dedica-
ba ao comercio en Nova York, lles suxeriu a Vicente Martínez Ibor e a Ignacio 
Haya, dous dos máis importantes fabricantes de habanos, que visitasen a zona. 
A pequena poboación de Tampa ofrecía posibilidades; ademais de gozar dun 
clima ideal para a elaboración de tabaco, tiña ferrocarril e un excelente porto, 
relativamente próximo á Habana.

En 1885 Martínez Ibor mercou uns terreos ao nordeste de Tampa, onde 
estableceu a súa fábrica e a comunidade que levaría o seu nome, Ybor City. 
Durante a década seguinte Tampa experimentou un crecemento espectacu-
lar. Seguindo o modelo de Ybor City, en 1892 fundouse West Tampa, outro 
enclave dedicado á produción de habanos situado ao oeste da cidade. En 1880 
Tampa era unha pequena poboación de 720 habitantes; en 1890 convertérase 
nunha cidade cosmopolita de 5532 habitantes, máis da metade dos cales eran 
inmigrantes ou fillos de inmigrantes. Os cubanos representaban o grupo máis 

15.  José Sánchez Bazán a Ministro de Estado, 14 de setembro de 1880. MAE, atado H-1983.
16.  A bibliografía sobre a emigración europea aos Estados Unidos é extensísima. A formula-
ción á que me refiro pódese atopar no libro xa clásico de Handlin, O. (1951): The Uprooted, 
Nova York, Boston, Little, Brown and Company. Para unha revisión desta tese véxase Bodnar, J. 
(1985): The Transplanted, Bloomington, Indiana University Press. Sobre a presenza inmigrante 
en Tampa, véxase Mormino, G. e Pozzetta, G. (1987): The Immigrant World of Ybor City, Urbana, 
University of Illinois Press.
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numeroso (2424), seguidos a distancia polos españois (233). Pero en 1900 o 
censo da poboación española xa se aproximaba ao millar (963).

Entre os inmigrantes españois predominaban os asturianos e os galegos. 
Estes confluíron en Tampa por camiños diversos, pero que tiñan como deno-
minador común unha emigración temperá a Cuba. Adalberto Ramírez chegou 
á illa antillana dende a súa Coruña natal e traballou de tabaqueiro en Cuba, 
Nova Orleáns e Nova York antes de instalarse en Tampa en xuño de 1888. En 
1889 chegaba a Tampa o ferrolán Fermín Souto, que emigrara a Cuba aos doce 
anos e exercera de tabaqueiro en Cuba, Nova York e Cayo Hueso. Peregrino 
Rey, nado en Saíme (San Xulián de Bastavales), emigrou a Cuba con trece anos 
e alí fíxose tabaqueiro. En 1879 estableceuse en Atlanta e en 1893 traslado-
use a Tampa, onde, ao ano seguinte, fundou co asturiano Ángel Cuesta a firma 
Cuesta-Rey, que chegaría a ser a provedora oficial da Casa Real Española.

Se Vicente Martínez Ibor e Ignacio Haya pensaron que en Tampa se 
resolverían os seus problemas, estaban equivocados. A incipiente comunida-
de tabaqueira experimentou as mesmas tensións entre cubanos e peninsulares 
que caracterizaran a industria en Cayo Hueso e Nova York.17 De feito, a pri-
meira folga en Ybor City foi protagonizada polos obreiros cubanos de Martí-
nez Ibor en protesta pola decisión de empregar un peninsular como contable 
da fábrica. En Tampa fundou José Martí o Partido Revolucionario Cubano en 
1892 e alí organizáronse numerosas expedicións filibusteiras financiadas coas 
contribucións dos tabaqueiros cubanos, que doaban o dez por cento do soldo 
semanal á causa de Cuba Libre.

En resposta ás actividades dos independentistas cubanos, que ás veces 
chegaban á violencia física, en 1891 un grupo de españois decidiron fundar o 
Centro Español de Tampa. Aínda que a sociedade se denominaba de «instrucción 
y recreo», as tensións entre os dous grupos eran evidentes nos seus estatutos. O 
artigo primeiro indicaba que a sociedade protexería os seus membros «por todos 
los medios a su alcance de las contingencias a que pudieran verse expuestos por 
su condición nacional». O sétimo declaraba que «para ingresar en esta sociedad 
es preciso que el aspirante sea español de raza y sentimientos, o simpatice 
lealmente con España y su prestigio en América».18

Aínda que a situación mellorou algo coa fundación do Centro Español, 
as tensións entre os dous grupos mantivéronse e aumentaron cando comezou 

17.  Mormino e Pozzetta, Immigrant World, pp. 63-93. Sobre as actividades dos nacionalistas 
cubanos nos Estados Unidos no século XIX véxase Poyo, G. (1989): «With All and for the Good of 
All»: The Emergence of Popular Nationalism in the Cuban Communities of the United States, 1848-
1898, Durham, Duke University Press.
18.  Varela-Lago, «From Patriotism to Mutualism», pp. 8-12.
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a guerra en Cuba en 1895. Como fixeran as colonias españolas noutras partes 
de América, os españois nos Estados Unidos estableceron Juntas Patrióticas co 
fin de recadar fondos para axudar a sufragar a adquisición e modernización de 
buques de guerra para a Armada. Pero os españois de Tampa, onde se estable-
ceu o campamento das tropas americanas en preparación para o desembarco 
en Cuba, sabían que a presenza española na illa era moi precaria. Anticipando 
a declaración de guerra, en abril de 1898 o Centro Español pechou as portas 
e os 400 españois que aínda quedaban na cidade embarcaron cara á Habana; 
un éxodo, como o cualificaba o New York Times, que se repetía noutras par-
tes do país e que pechaba esta primeira fase da emigración galega aos Estados 
Unidos no século XIX.19

A EMIGRACIÓN MASIVA (1899-1924)

O período que cobre dende o final da guerra de Cuba ata o ano 1924, 
cando se promulga a lei de cotas nacionais de inmigración nos Estados Uni-
dos, supón a fase de maior emigración de españois a este país, aínda que nun-
ca alcanzou as cotas de emigración a países de fala hispana como Cuba ou 
Arxentina.20 O censo de 1900 indica que había nos Estados Unidos 6185 espa-
ñois; en 1920 a cifra aumentara a 49 535. Dada a característica mobilidade 
da emigración española é seguro que estas cifras censuais non representaban 
a realidade da presenza española no país. Un exemplo destas discrepancias 
estatísticas é o que ofrecen as declaracións do cónsul español en San Francis-
co, que, en 1917, estimaba que só nos dez estados baixo a súa xurisdición xa 
residían uns 50 000 españois. Aínda que as cifras concretas sexan discutibles, 
a tendencia xeral é clara: a emigración española aos Estados Unidos aumen-
tou progresivamente no primeiro cuarto do século XX e, en especial, nos anos 
correspondentes á Primeira Guerra Mundial.21

En Tampa o retorno dos españois que embarcaran para Cuba comeza 
en canto remata a guerra e o aumento da emigración directamente dende a 
península maniféstase nas estatísticas censuais e no crecemento das socieda-
des de recreo e instrución. En 1902 establécese na cidade unha delegación do 
Centro Asturiano de la Habana, que en 1909 inaugura un magnífico palacio 

19.  «Spanish Exodus from Tampa», The New York Times, 18-IV-1898.
20.  A primeira lei de inmigración baseada en cotas nacionais xa se promulgara en 1921, pero 
a lei de 1924 limitaba aínda máis a entrada de inmigrantes particularmente do sur e do leste 
europeo.
21.  Conde del Valle de Salazar (1917): «Los españoles en California», Boletín del Consejo Supe-
rior de Emigración, tomo IX, pp. 579-582.
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social por valor de 75 000 dólares. Pola súa banda, o continuado incremen-
to no número de socios neses anos permítelle ao Centro Español, en 1912, 
non só construír un estupendo edificio de ladrillo, onde estivera a antiga casa 
social de madeira en Ybor City, senón tamén edificar unha nova casa social na 
veciña cidade de West Tampa. Ademais destes suntuosos «palacios», onde os 
socios gozaban de cantina, teatro, biblioteca, ximnasio, aulas de ensino e caixa 
de aforros, os centros tamén construíron hospitais e cemiterios, protexendo o 
emigrante «de la cuna a la tumba».22

Os libros de rexistro dos socios destes centros permítennos coñecer a 
orixe dos emigrantes galegos en Tampa. De 1474 galegos rexistrados no Cen-
tro Español e no Centro Asturiano entre 1902 e 1951, o 42% procedía da pro-
vincia da Coruña e o 40% da de Lugo. Aínda que máis da metade destes non 
especifica nin o concello nin a parroquia, a análise dos que si o fan indica que 
os concellos coruñeses máis representados eran Ortigueira, Ferrol e Mugardos 
na zona costeira e Brión, A Baña e Negreira no interior. En Lugo esta emigra-
ción procedía maioritariamente de Viveiro, Foz, Barreiros, Ribadeo, Louren-
zá e A Pontenova.

Aínda que case todos os galegos de Tampa vivían directa ou indirec-
tamente da industria do tabaco, dábase certa especialización ocupacional 
por provincias. Os emigrantes de Lugo estaban máis representados entre os 
empregados das fábricas de tabaco, mentres os da Coruña adoitaban dedicar-
se ao comercio, traballando en fondas, bares ou tendas, nas que os emigran-
tes podían gozar dos produtos típicos da terra, como as sardiñas en conserva e 
o xamón galego que se anunciaban na prensa da colonia (figura 1). Os chava-
teros ou afiadores procedían de Ourense. En Ybor City a familia Blanco domi-
naba o oficio. A súa tenda, centro de reunión dos galegos que acababan de 
chegar á cidade, era coñecida entre os emigrantes como «el consulado».23

A importancia das cadeas migratorias que reproducían en Tampa os elos 
dos lugares de orixe quedaba patente nas numerosas festas e romaxes orga-
nizadas polos centros, onde nunca faltaba a gaita e o tambor, e na prolifera-
ción de sociedades de beneficencia e instrución, como as que mencionei ao 
principio deste artigo. As restricións impostas polo Goberno norteamericano 
á inmigración europea nos anos vinte, que practicamente eliminaron a inmi-
gración legal española (aínda que non a ilegal), van supor un duro golpe para 
esta florecente vida comunitaria. Un exemplo de como a lexislación inmigra-
toria podía tronzar os vínculos sociais e familiares proporciónao a novela auto-

22.  Mormino e Pozzetta, Immigrant World, pp. 175-209.
23.  Varela-Lago, La colonia gallega de Tampa, pp. 435-440.
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biográfica do escritor tampeño José Yglesias, fillo de galego, cuxo pai volveu 
a Galicia en 1921 coa esperanza de curar dunha encefalite que contraera en 
Florida e xa non puido regresar. Como non era cidadán americano e se agra-
vou a súa saúde no barco que o levaba aos Estados Unidos, non se lle permi-
tiu a entrada. Yglesias morreu poucos anos despois en Galicia, sen se poder 
reunir coa súa familia.24

GALEGOS EN NOVA YORK

Nova York constituía, xunto con Tampa, un dos núcleos máis importan-
tes de inmigrantes españois nos Estados Unidos. A principios de século moi-
tos deles traballaban, como en Florida, nas fábricas de tabaco e en industrias 
e comercios establecidos por outros emigrantes españois. En 1897, por exem-
plo, a casa Mundet & Son, que se dedicaba á elaboración de produtos de cor-
tiza e con sede en Xirona, abriu unha sucursal en Nova York na que a maioría 
dos empregados eran españois. Pero consonte avanza o século XX atopamos 

24.  Yglesias, J. (1967): The Goodbye Land, Nova York, Pantheon Books. Algúns extractos do li-
bro foron traducidos ao galego por Carlos Durán e publicados na revista Grial en 1971. Manuel 
Rivas tamén se refire á Tierra del Adiós (tradución do título de Yglesias) no seu libro Galicia, el 
bonsai atlántico, Madrid, Ed. El País, 1990, pp. 47-64.

Figura 1. Os anuncios de produtos galegos eran comúns na prensa emigrante española en Norteamérica. 
As colonias galegas no exterior ofrecían un bo mercado para os produtos típicos da terra (La Gaceta, 
Tampa, 1924)
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emigrantes españois dedicados a unha variedade de actividades que se esten-
den máis alá das ocupacións características do século XIX.25

Na primeira década do século vinte a presenza de galegos en Nova York era 
abondo notable como para merecer a súa propia páxina na popular revista de 
Jaime Solá, Vida Gallega. Alí escribía o seu correspondente en Nova York, o san-
tiagués Jesús Tato Lens, as biografías dunha xeración de ricos emigrantes, que 
fixeran a fortuna no comercio e na industria tabaqueira en Cuba: o pontevedrés 
Manuel Martínez Bautista, o guardés Joseph Manuel Andreini e o barcalés José 
Negreira. Pero cando Solá visita a metrópole en 1914 recoñece que a colonia 
galega non se contaba realmente entre as «colonias poderosas» e que a maioría 
dos galegos traballaban de fogueiros nos peiraos do Hudson e vivían en «boar-
ding houses» españolas.26 Ademais de traballar no comercio e nos peiraos como 
fogueiros ou estibadores, moitos galegos estaban empregados na construción, 
na metalurxia e mais na minaría. Nova York era o centro dunha rede de colonias 
españolas dedicadas a estas actividades, que se estendían por varios estados da 
costa oriental do país, como Nova Jersey, Pensilvania, Ohio, Vermont e West Vir-
ginia, onde predominaban galegos, asturianos e andaluces.27

A emigración española aos Estados Unidos continuou aumentando 
durante a Primeira Guerra Mundial, mesmo cando as saídas cara a outros 
países de América diminuían. Aínda que as cifras absolutas da emigración 
non eran elevadas, a tendencia xeral si era significativa. De feito, en xaneiro 
de 1917, o Consejo Superior de Emigración cualificábaa de «verdaderamente 
extraordinaria».28 A man de obra española experimentou aínda máis deman-
da unha vez que os Estados Unidos entraron na contenda. Nas páxinas do 
xornal español La Prensa de Nova York publicábanse acotío ofertas de empre-

25.  «Don José Mundet ha fundado en los Estados Unidos muy grandes casas comerciales», La 
Prensa, 2-IV-1920. En 1920 a casa Mundet empregaba aproximadamente 700 obreiros, a maio-
ría españois, en tres fábricas en Brooklyn, Nova Jersey e Ossining.
26.  A primeira páxina de «Los gallegos en New-York» apareceu o 30 de abril de 1910. As cró-
nicas de Jesús Tato publicáronse o 30 de abril, o 15 de maio e o 30 de xullo de 1910. Os comen-
tarios de Solá inclúense en «Los paisanos de New York», Vida Gallega, 5-VI-1914.
27.  A historia destas comunidades aínda está sen escribir. Sobre a presenza española na conca 
mineira de West Virginia véxanse os traballos de Hidalgo, T. (2001): «En las montañas. Spa-
niards in Southern West Virginia», Goldenseal, vol. 27 (4) pp. 52-59; Hidalgo, T. (1999): Re-
constructing a History of Spanish Immigrants in West Virginia (Ph. D. Dissertation, University of 
Massachusetts Amherst) e a recente autobiografía de Gavín González, fillo de pais asturianos, 
González, G. W. (2003): Pinnick Kinnick Hill. An American Story, Morgantown, West Virginia 
University Press.
28.  «Migración Española transoceánica en enero de 1917», Boletín del Consejo Superior de Emi-
gración, 1917, tomo IX, p. 202.
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go nas que se solicitaban obreiros para construír pranchas blindadas para o 
exército, así como fogueiros, maquinistas e albaneis en compañías dedicadas 
á produción de aceiro e cinc (figura 2). As oportunidades tamén se estendían 
ás mulleres. Un anuncio solicitaba «muchachas y señoras» para traballar en 
fábricas que facían chocolate para enviar aos soldados americanos que loita-
ban en Francia. A resposta dos emigrantes españois a estas chamadas non tar-
dou. En 1919, a revista The Literary Digest estimaba que do 30 ao 40 por cento 
dos obreiros empregados en plantas de munición de guerra, estaleiros, minas 
e outras industrias eran españois.29

Cando rematou a guerra, e temendo un influxo masivo de inmigrantes e 
«radicales» europeos, os Estados Unidos consideraron unha redución drásti-
ca desta inmigración, sobre todo das zonas do sur e do leste de Europa, que se 
consideraban menos asimilables culturalmente. En termos legais, isto levouse 
a cabo co deseño dunha lei que asignaba cotas a cada país. En 1921 as cotas 
baseáronse no 3% do total de cada nacionalidade presente no censo de 1910. 
En 1924 a lei aínda se limitou máis e a cota estableceuse baseándose no 2% de 
cada nacionalidade presente no censo de 1890. No caso español isto significa-
ba unha cota anual de 131 inmigrantes.

29.  «Spaniards in the United States», The Literary Digest, 22-III-1919.

Figura 2. Estes anuncios recrutaban obreiros hispanos para traballar en fábricas que se dedicaban á 
produción de materiais de guerra durante a Primeira Guerra Mundial (La Prensa, Nova York, 1918)
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Esta lexislación supuxo un duro golpe para as expectativas de crecemen-
to da colonia española e afectou especialmente as perspectivas de desenvol-
vemento das diversas sociedades españolas que se estableceran en Nova York 
dende finais do século dezanove. A sociedade decana era La Nacional, fundada 
en 1868. En 1903 fundouse o Centro Hispano Americano e en 1914 a Unión 
Benéfica Española. Ademais destas sociedades de ámbito «nacional», nas que 
predominaban os galegos e os asturianos, tamén existía unha gran varieda-
de de sociedades de carácter rexional e, no caso galego, mesmo parroquial ou 
comarcal.

Igual ca en Tampa, organizáronse en Nova York un número de socieda-
des de instrución. Os sadenses foron os pioneiros, que fundaron en 1914 a 
Sociedad de Instrucción Sada y sus Contornos. En 1924 inauguraban o edi-
ficio de escolas na parroquia de Fontán. O éxito desta sociedade inspirou a 
fundación da Agrupación de Mugardeses residentes en los Estados Unidos 
«El Anzuelo»; Socorros Mutuos de Muros y sus Contornos; Socorros Mutuos 
Muradanos (Newark, Nova Jersey); Unión Cultural Bueu, Beluso y sus Con-
tornos; Bergondo y sus Contornos; e Hijos de Palmeira, entre outras. Ademais 
de recadaren fondos para a construción de escolas, estas sociedades contri-
buían de xeito diverso ás melloras das súas parroquias. Por exemplo, os saden-
ses de Nova York recadaron preto de 500 dólares para os damnificados dos 
temporais que en 1924 destruíron varias propiedades na zona. Nese mesmo 
ano os naturais de Caión en Nova York presentaron unha petición ao Direc-
torio de Primo de Rivera na que solicitaban que se continuasen as obras da 
estrada que levaban paralizadas dende 1915.30 Os estudos de Dionisio Pereira 
e Bieito Alonso tamén salientan o labor dos galegos nos sindicatos e a relevan-
cia dos contactos entre os inmigrantes de Norteamérica e as súas comunida-
des de orixe neste ámbito.31

Ademais das sociedades de instrución, os galegos aglutinábanse noutras 
organizacións, como o club Coruña, que en 1928 se incorporaba ao Cen-
tro Hispano-Americano, a Casa de Galicia (1925) e o Galicia Sporting Club 
(1922). Xunto ás romaxes, os bailes e a zarzuela e os deportes, sobre todo o 
fútbol, foron tomando ao longo da década dos vinte un maior protagonismo 
entre a comunidade española, especialmente entre os galegos, cuxo equipo foi 

30.  «La colecta por las víctimas de Sada aumenta», La Prensa, 23-IV-1924; «Los naturales de 
Cayón piden una carretera», La Prensa, 5-III-1924. Vid. tamén o artigo de N. Pérez Rey neste 
mesmo número.
31.  Pereira, D. (1998): Sindicalistas e rebeldes. Anacos da historia do movemento obreiro na Galiza, 
Vigo, A Nosa Terra; Bieito Alonso Fernández, «Migración y reconstrucción identitaria. Marineros 
y anarquistas emigrados en la costa Este de los Estados Unidos (1870-1930)», relatorio, inédito.
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varias veces campión da liga hispana (figura 3). A paixón polo fútbol era tal 
que, en 1927, o Galicia S.C. anunciaba que fretaría un barco para que o equi-
po e un millar de afeccionados e socios fixesen turismo e asistisen a varios 
xogos de exhibición en España. Os titulares do Times declaraban que o Galicia 
S.C. planeaba unha invasión futbolística da península (figura 4).32

A intensidade desta identidade rexional era un aspecto da colonia inmi-
grante que se salientaba, non sen certa preocupación, noutro artigo do New 
York Times. Nunha época en que os Estados Unidos subliñaban a necesidade 
de asimilación e americanización dos seus inmigrantes, o titular do Times sina-
laba que a colonia española de Nova York vivía no seu pequeno mundo.33 Non 
obstante, a situación era máis complexa. Para empezar, os límites impostos á 
emigración española cada vez facían máis difícil a proliferación deste tipo de 
sociedades rexionais. De feito, a tendencia, particularmente despois da caída da 
bolsa en 1929 e o comezo da Gran Depresión, era á unión das sociedades (La 
Nacional e La Cosmopolita; o Centro Hispano Americano e a Unión Benéfica 
Española; a Casa de Galicia de Nova York e o Centro Galicia de Newark, Nova 
Jersey). Ademais, mesmo cando estas sociedades celebraban festas e romaxes 
españolas ou galegas, estas integrábanse cada vez máis dentro do calendario 
festivo americano. É dicir, celebraban o 4 de xullo, Labor Day, Halloween e 
Thanksgiving. Nos anos vinte tamén aumentaba o número de inmigrantes 
españois que se fixeran cidadáns ou tiñan fillos xa nados nos Estados Unidos e 
preocupábanse cada vez máis de participar na vida política do país e integrar-
se nas súas institucións. Sirva como ilustración o banquete organizado en 1928 
pola colonia española de Bayonne (Nova Jersey), a instancias do Club de cida-
dáns españois, para celebrar a entrada no corpo de policía da dita cidade do 
primeiro hispano: José Salgado, un galego nado na Pobra de Trives.34

Na década seguinte, a Guerra Civil española ofrecería unha nova dimen-
sión á complexa relación entre a identidade étnica española e a americana.

A RESPOSTA DA COLONIA Á GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

O 15 de abril de 1931 os titulares do Tampa Daily Times declaraban que 
os frenéticos «¡Vivas!» á nova república española se escoitaban dende Madrid 

32.  «Galicia Club charters steamer for soccer invasion of Spain», The New York Times, 
25-IV-1927.
33.  «City´s Spanish colony lives in its own little world here», The New York Times, 
23-III-1924.
34.  «Banquete en honor del primer policía hispano en Bayonne», La Prensa, 8-III-1928.
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Figura 3. Nótese a combinación da identidade española (señorita con peita e mantón 
de Manila) e a galega (parella lucindo o traxe típico), así como a celebración dunha 
festa americana e obreira (Labor day). Véxase tamén a relevancia do cinema español e os 
partidos de fútbol neste tipo de romaxes nos anos vinte (La Prensa, Nova York, 1929)
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Figura 4. Excursión a España organizada polo Galicia Sporting Club, no buque Chicago, fretado 
para a ocasión (La Prensa, Nova York, 1928)
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ata West Tampa.35 Independentemente da ideoloxía política concreta dos 
inmigrantes, a maioría vían a instauración da república como algo positivo, 
en parte, porque establecía un vínculo máis entre España e os Estados Unidos. 
En 1936, cando a República se viu ameazada polo alzamento militar, a colonia 
afanouse na súa defensa nunha actividade sen precedentes, participando den-
tro do máis amplo movemento antifascista, que incluía organizacións simpa-
tizantes norteamericanas, así como dunha variedade de grupos inmigrantes: 
italianos, alemáns, xudeus e chineses.36

As ofertas de apoio ao Goberno republicano foron inmediatas. Ao prin-
cipio en forma de telegramas aos cónsules a través dos cales os emigrantes se 
ofrecían para coller as armas. Cando o Goberno español declinou estas ofer-
tas, os esforzos dos emigrantes centráronse en proporcionar apoio económico 
e en contrarrestar na prensa e entre a opinión pública o que eles consideraban 
que era propaganda a prol dos rebeldes. En Nova York estableceuse un Comi-
té Antifascista Español, o núcleo do que despois serían as Sociedades Hispanas 
Confederadas, que acollían baixo o seu manto unha ampla gama de socieda-
des de moi diverso tipo, cuxo denominador común era a coordinación da axu-
da humanitaria á República, a única permitida pola lei de Neutralidade dos 
Estados Unidos.37

Descontentos coa cobertura da guerra que ofrecía o decano da prensa 
española da colonia, La Prensa, as sociedades hispanas fundaron os seus pro-
pios periódicos. O 1 de maio de 1937 saía á luz o primeiro número de Frente 
Popular e tres meses despois facíao o autodefinido «diario democrático avan-
zado» La Voz. Nestas actividades que aglutinaban a colonia, os galegos desem-
peñaban un papel destacado. Tanto o director de La Voz como boa parte dos 
directivos das Sociedades Hispanas eran galegos (figura 5). En 1937 consti-

35.  «Frenzied “Vivas!” for the New Republic Were Heard from Madrid to Main Street, West 
Tampa,» The Tampa Daily Times, 15-IV-1931.
36.  Os partidarios de Franco tamén se organizaron, pero eles mesmos recoñecían que repre-
sentaban unha minoría, máis minguada aínda polos conflitos internos entre os nacionalistas da 
Casa de España e os representantes da Falanxe Exterior. Branco Moral, F. A.: «Proyección de la 
Falange en Estados Unidos (1936-1939)», en Bullón de Mendoza, A. e Togores, L. E. (coords.) 
(2002): Revisión de la Guerra Civil Española, Madrid, Actas Editorial, pp. 973-983.
37.  Sobre a resposta á Guerra Civil nos Estados Unidos véxase, por exemplo, Guttmann, A. 
(1962): The Wound in the Heart. America and the Spanish Civil War, Nova York, The Free Press of 
Glencoe, e Rey García, M. (1997): Stars for Spain. La guerra civil española en los Estados Unidos, 
Sada-A Coruña, Ediciós do Castro.
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tuíuse o Frente Popu-
lar Antifascista Gallego e 
a chegada de Castelao no 
verán de 1938 contribuíu 
a dinamizar aínda máis a 
emigración galega.38

As páxinas da prensa 
española da época dannos 
idea da actividade frené-
tica destas organizacións. 
Os programas máis des-
tacados eran os festivais 
multitudinarios que se 
realizaban en locais como 
o Madison Square Garden 
en datas emblemáticas do 
calendario republicano 
(14 de abril, 19 de xullo, 
7 de novembro) e no que 
participaban, ademais do 
embaixador Fernando de 
los Ríos, destacados líde-
res españois e norteameri-
canos. Pero quizais aínda 
era máis importante o tra-
ballo diario levado a cabo 
en centos de organizacións 
ao longo do país. Practica-
mente cada día había un 
evento a prol de España 
nalgún centro ou sociedade, xa fora unha obra de teatro, un baile, unha con-
ferencia, un partido de fútbol ou mesmo unha excursión, e os fondos recada-
dos utilizábanse para enviarlle roupa, alimentos, diñeiro e material médico á 
España republicana.

38.  Sobre o labor de Castelao nos Estados Unidos véxase Soto, L. (1983): Castelao, a U.P.G. e 
outras memorias, Vigo, Ed. Xerais, e o recente libro de González López, E. e Ricón, A. (2000): 
Castelao propagandista da república en Norteamérica, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro.

Figura 5. Primeira páxina de La Voz, diario dirixido polo vigués 
Ceferino Barbazán en Nova York durante a Guerra Civil. A foto 
amosa un aspecto da representación española na manifestación 
do Primeiro de Maio de 1938, con mozos vestidos de milicianos 
e unha carroza coa foto do xeneral Miaja e a pancarta «¡No 
Pasarán!» (La Voz, Nova York, 1938)
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Aínda que o Comité Popular de Tampa non estaba formalmente afilia-
do ás Sociedades Hispanas, o seu labor tamén foi importante. Creado o 5 de 
agosto de 1936, dúas semanas máis tarde remitía a primeira remesa a España, 
por valor de dous mil dólares. Cando rematou a guerra, Tampa enviara a Espa-
ña máis de 200 000 dólares, ademais de comida, medicinas, ambulancias, 20 
toneladas de roupa e, por suposto, o seu produto típico, centos de miles de 
cigarros e bolsiñas de picadura para os milicianos na fronte. Fernando de los 
Ríos, que visitara a cidade en varias ocasións, salientaba o labor destes emi-
grantes nunha intervención en Radio Madrid en 1937.39 Os seus contactos coa 
comunidade contribuirían poucos anos máis tarde a que Tampa acollese un 
dos seus exiliados máis ilustres: o ex-sacerdote e líder agrario Basilio Álvarez 
Rodríguez. Basilio Álvarez chegou a Tampa en marzo de 1942 acompañado 
pola súa muller e mais a filla, e residiu alí, internado nun cuarto do Hospi-
tal do Centro Español de Tampa por mor do seu delicado estado de saúde, os 
derradeiros vinte meses de vida. O 18 de novembro de 1943 era enterrado 
nunha sinxela e emotiva cerimonia no cemiterio do Centro Español.40

Este paréceme un colofón axeitado para este artigo sobre a emigración 
galega aos Estados Unidos porque combina a experiencia migratoria galega 
de finais do século XIX en Louisiana coa do exilio galego da posguerra. No 
centro do cemiterio onde repousan os restos de Basilio Álvarez eríxese unha 
réplica da torre de Hércules, o monumento funerario do emigrante coruñés 
Adalberto Ramírez ao que me referín en páxinas anteriores. Ramírez foi secre-
tario da Unión Benéfica Española en Nova Orleáns en 1878 e fundador do 
Centro Español de Tampa en 1891, onde finou en 1939. A pesar dos máis de 
sesenta anos de residencia nos Estados Unidos, nunca esqueceu a súa Coruña 
natal. O seu orixinal monumento é un testemuño da relevancia da inmigración 
galega en Norteamérica. Pero o cemiterio do Centro Español tamén nos lembra 
que alí, coma en moitos outros cemiterios dos Estados Unidos, xacen os restos 
de homes e mulleres, quizais non tan ilustres coma Basilio Álvarez, pero igual-
mente comprometidos, que non puideron ou non quixeron regresar a España 
despois da guerra, que comezaron a súa andaina como emigrantes e a remata-
ron como exiliados.

39.  Rodríguez de Lecea, T. (ed.) (1997): Fernando de los Ríos. Obras Completas, vol. V. Escritos 
de la Guerra Civil y el Exilio, Madrid, Anthropos, pp. 26-27. Sobre a resposta da colonia latina 
de Tampa á Guerra Civil véxase Varela-Lago, A. (1997): «!No pasarán! The Spanish Civil War’s 
Impact on Tampa’s Latin Community, 1936-1939», Tampa Bay History, vol. 19 (2), pp. 5-35.
40.  Fernando de los Ríos tamén foi responsable de que se lle permitise a entrada nos Estados 
Unidos en 1938. Sobre Basilio Álvarez en Nova York véxase González e Ricón, Castelao, pp. 92-94 
e 193-207, aínda que se di, erroneamente, que cando abandonou Nova York se dirixiu a Miami.
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A INSERCIÓN LABORAL DOS EMIGRANTES EN BOS 
AIRES A TRAVÉS DA PRENSA DA COLECTIVIDADE 
GALEGA, 1900-1930

Gustavo Hervella García e María Seijas Montero

RESUMO
O que pretendemos neste estudo é aproximarnos ao traballo dos galegos na cidade de Bos Aires 
durante o primeiro terzo do século XX, utilizando como fonte principal a prensa étnica galaico-
porteña, sobre todo os anuncios comerciais que nela se publicaron. O traballo céntrase en tres 
aspectos fundamentais: a ocupación dos galegos en Arxentina, a súa inserción laboral e os seus 
patróns residenciais. A través destes elementos podemos constatar unha forte participación 
dos galegos nas actividades relacionadas co pequeno comercio, no que predominan de forma 
moi destacada os negocios dedicados ao téxtil, coiro e derivados. Foron tamén galegos aqueles 
negocios dedicados á restauración e alimentación, como tamén os de hostalaría. No que respecta 
á situación na cidade riopratense, tamén comprobamos que existe unha notable preferencia a 
asentarse en determinados barrios, que se converten, deste xeito, en lugares onde non só se tiña 
contacto cos paisanos, senón tamén onde se recibían as novas da parroquia de orixe, así como 
onde se formaron as primeiras microsociedades de instrución.
Palabras clave: galegos, emigración, ocupación e inserción laboral, patróns residenciais.

ABSTRACT
Our aim is for the study to bring us closer to the occupations by Galicians in the city of Buenos 
Aires in the first third of the 20th century, using the ethnic community press of Buenos Aires 
as the main source, especially the commercial advertisements that were published. The article 
focuses on three fundamental aspects: the occupation of Galicians in Argentina, their access to the 
labour market and their residential patterns. Through these elements, we can confirm significant 
Galician participation in the activities related to small-scale trade, with a predominance of 
businesses dedicated to textiles, leather and by-products. Businesses dedicated to the catering 
industry and foodstuffs, as well as the hotel industry were also run by Galicians. With regard to 
the River Plate city, we also found a notable preference for certain quarters, which consequently 
became places where not only contact could be made with fellow countrymen and women, but 
also where news could be heard about the parish of origin, as well as where the first micro-
societies of instruction were formed.
Keywords: Galicians, emigration, occupation and access to employment, residential patterns.
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Neste estudo intentaremos aproximarnos á inserción laboral dos emigran-
tes galegos no mercado de traballo de Bos Aires do primeiro terzo da centu-
ria pasada. A investigación centrouse no baleirado sistemático da prensa étnica 
galaico-porteña, sobre todo nos anuncios comerciais que nela se publicaron. 
Deste xeito, obtemos interesantes resultados que, no entanto, non nos fan che-
gar a conclusións definitivas, xa que non hai ningunha razón que nos permi-
ta supoñer que todos os propietarios galegos na cidade da Prata consideraban 
necesario anunciarse na prensa da colectividade para atraer un maior número 
de clientes. No que respecta á súa localización espacial, tampouco podemos 
falar de teses irrefutables xa que nada nos indica con total seguridade que os 
propietarios dun negocio vivisen na rúa onde se anunciaban. Polo tanto, un 
problema inicial é o da representatividade da fonte. Nesta tesitura, o noso tra-
ballo baseouse no baleirado de xornais e revistas diferentes xa que, ao mesmo 
tempo que se utilizaron xornais do tipo de Galicia. Revista Oficial del Centro 
Gallego de Buenos Aires, creada en 1926, tamén se fixo o propio con publica-
cións de asociacións de ámbito local, como foi o caso do Boletín de la Socie-
dad Cultural y Agraria del Distrito de Mugia da década de 1920. A gran maioría 
das publicacións foron fundadas por institucións mutualistas e sociedades de 
instrución. Todas elas inclúen información gráfica, da colectividade, literatu-
ra, folclore e, o que máis nos interesa para o noso propósito, publicidade. Esta 
atópase normalmente nas dúas primeiras páxinas e na última, de xeito que era 
mínima a que aparecía no medio da publicación. Dende o punto de vista ide-
lóxico, foron consultados todo tipo de periódicos, dende os de información 
xeral (Correo de Galicia ou Nova Galicia) ata os republicanos, galeguistas, como 
Céltiga, e nacionalistas, como A Fouce.

O intervalo temporal escollido non é aleatorio xa que nestes anos se 
produce a masiva chegada de emigrantes galegos a América, que alcanzan o 
42,14% do total dos españois no período 1911-1930, e polo tanto a súa pre-
senza no mercado de traballo bonaerense foi máis evidente, o que supón, no 
presente caso, unha maior continuidade na prensa étnica a través da publici-
dade existente nos medios de comunicación por eles creados xa que «entre 
1900 e 1950 é o momento de máxima expansión e incidencia da prensa tran-
soceánica galega».1

Unha das principais razóns destas publicacións era achegar os emigran-
tes á súa terra e fomentar os vencellos comunitarios, ao tempo que favorecía o 

1.  Pérez Pais, M.ª C.: «A prensa da emigración: análise e valoración», en III Xornadas de His-
toria de Galicia. Sociedade e Movemento obreiro en Galicia, Ourense, Deputación Provincial de 
Ourense, 1986, p. 163.
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prestixio dos seus fundadores fronte aos seus conterráneos. Moitos deles eran 
dirixentes de microsociedades e os seus respectivos órganos de opinión eran co-
merciantes de éxito, ou como mínimo, empregados de certa cualificación, «a ser 
posíbel de establecementos coñecidos da colonia galega, o que aseguraba ese 
capital relacional preciso para triunfar».2 Esta é unha das causas polas que non 
se atopan noticias que afecten o conxunto do país de acollida e pola contra dáse-
lles máis importancia ás incidencias acontecidas na colectividade. Así, difúnde-
se entre os galegos a súa historia, ao tempo que se fomenta a unión entre eles, a 
través de recomendacións que o propio xornal efectúa para que se acheguen aos 
establecementos dos seus paisanos. É precisamente neste feito no que nos basea-
mos para dar importancia aos anuncios atopados na prensa étnica xa que para os 
propietarios o apelar a unha sorte de «mercado étnico» constituía unha opción 
atractiva; polo tanto, non é incoherente crer que boa parte dos negocios que se 
anuncian corresponden a inmigrantes galegos. Lembremos que a propia cohe-
sión da colectividade, na maioría dos casos, reforza os vencellos entre os propios 
emigrantes, ademais de facilitar a penetración da prensa étnica entre eles.

Certamente, podemos afirmar como a medida que o status do emigran-
te, emprendedor e aforrador, se incrementa, a súa posición entre a colectivida-
de vai crecendo e, en ocasións, dentro da propia elite de Bos Aires. Este feito 
vai paralelo a outro de vital importancia para o tema que nos ocupa, xa que o 
prestixio social do propietario fai que parentes ou amigos residentes en Galicia 
sexan reclamados por el e se lles ofreza teito e comida. De novo destacamos a 
importancia dos vencellos persoais e recíprocos entre familias, parentes e pai-
sanos; é o que Samuel L. Baily establece para os italianos en Bos Aires e Nova 
York, e que perfectamente podemos extrapolar para o caso que nos ocupa.3 
Así mesmo, a relación establecida nun principio é esencial á hora de constituír, 
pasados uns anos, o propio negocio, como afirma María Liliana da Orden: «el 
tipo de actividad elegida presentaba una fuerte correlación con la existencia de 
parientes en la zona».4 Isto fai que os comercios que nós situamos en diferen-

2.  Núñez Seixas, X. M.: Emigrantes, caciques e indianos, Vigo, Xerais, 1998, pp. 105-106 e 
«A parroquia de alén mar: algunhas notas sobre o asociacionismo local galego en Bos Aires 
(1904-1936)», Semata, n.º 11, 1999, pp. 345-381.
3.  Baily, S. L.: «Patrones de residencia de los italianos en Buenos Aires y Nueva York: 
1880-1914», Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.º 1, 1985, p. 10. Macdonald, J.: «Chain 
Migration, Ethnic Neigborhood Formation and Social Networks», The Milbanck Memorial Fund 
Quarterly, XLII: 1, 1964, pp. 82-96. Devoto, F.: «Información, cadenas y redes. El papel de los 
lazos fuertes y débiles en el movimiento migratorio de los españoles e italianos a la Argentina», 
IUSSP, Committee on Historical Demography, Liège, 1998, pp. 1-20.
4.  Orden, M.ª L. da: «La inmigración gallega en Mar del Plata: Trabajo, movilidad y relaciones 
personales (1895-1930)», en Núñez Seixas, X. M. (ed.): La Galicia Austral. La inmigración gallega 
en la Argentina, Bos Aires, Biblos, 2001, pp. 87-106.
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tes zonas da capital arxentina sexan focos de atracción de emigrantes, o que 
aumenta o número de galegos residentes en determinadas rúas bonaerenses e 
fomenta, aínda que sexa só visualmente, a imaxe do galego como protagonista 
dunha actividade comercial e como habitante de determinados barrios.

Na Arxentina dos primeiros trinta anos do século XX a prensa étnica gale-
ga ocupaba un lugar destacado no conxunto das publicacións que en Bos 
Aires saían á luz5. Referímonos a xornais e revistas, unhas veces de carác-
ter xeral e outras lúdico ou de información dunha sociedade, sexa recreati-
va, sexa mutualista ou instrutiva, cuns lectores que, presumiblemente, eran 
os membros da colectividade inmigrante galega e residentes en Bos Aires. A 
eles estaban destinados os anuncios que se atopan ao comezo da publicación, 
as mesmas casas comerciais no mesmo lugar, número tras número, o que se 
supón que era unha maneira sinxela de que o lector se acostumase a ver o 
mesmo establecemento sempre que lese o xornal.

Non só eran cabeceiras de información xeral, tamén as había especiali-
zadas. Tal era o caso de Almanaque Gallego, publicado en Bos Aires pola edi-
torial Céltiga en 1926 cunha periodicidade anual. Inclúe un calendario para o 
ano seguinte, no que se sinalan as datas máis destacadas para os galegos e que 
contén anuncios abundantes de comercios, bancos, compañías de navegación 
ou librarías, ademais de completar a súa oferta, ao final da publicación, cunha 
guía de comerciantes e profesionais residentes na capital arxentina. O mesmo 
podemos dicir do Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y su Distri-
to, creado en 1922 pola Sociedad Fomento de Porriño y su Distrito, con anuncios 
de todo tipo de comercios, dende talleres de lavado a almacéns, xastrarías ou 
bancos. Como se pode apreciar, trátase dunha publicación realizada por unha 
sociedade microterritorial e temos que supoñer que o seu alcance de lectores 
era medio. O que non debemos asimilar é o feito de que os seus anunciantes 
fosen desta zona de Galicia porque, probablemente, a súa presenza nas páxi-
nas da revista se debía máis ás condicións do mercado en que se desenvolvían 
que a outras causas. O que si sucede en ocasións é que comercios estableci-
dos en Galicia se anuncian nas súas páxinas, como un feito que presupón que 
os lectores da publicación serían do mesmo lugar. Un exemplo de publicación 
cun número de lectores importante, tendo en conta por suposto que non exis-
ten ata o momento estatísticas de difusión da prensa periódica, puido ser a 
revista Galicia. Revista Oficial del Centro Gallego de Buenos Aires, creada en 1926 
en substitución do Boletín Oficial del Centro Gallego de Buenos Aires, que publi-

5.  Peña Saavedra, V. (dir.).: Repertorio da prensa galega da emigración, Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega, 1998.
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ca o seu primeiro número o 1 de xaneiro de 1913, e á que xa nos referimos 
liñas atrás. A publicidade que ofrece é moi abundante, con referencias a esta-
blecementos comerciais, profesionais liberais, bancos, compañías de viaxe ou 
axencias de seguros. A distribución dentro dun exemplar era sempre a mesma 
e cada casa comercial ocupaba o mesmo espazo en todos os números.

Os anuncios practicamente están constituídos na súa totalidade por recla-
mos epigráficos e a presenza de imaxes é testemuñal. Comezan normalmente 
con chamamentos aos lectores do tipo ¡gallegos!, destinados a chamar a aten-
ción baseándose na unión étnica que se establece na emigración.

Vexamos un exemplo extraído do xornal El Eco de Galicia,6

 
DR. ÁNGEL ANIDO
Médico Cirujano
Alsina, 974 — Horas de consulta: de 1 a 3.
Buenos Aires

O anuncio que acabamos de reproducir repítese invariablemente en todos 
os exemplares desta revista no ano 1899 e sempre no mesmo lugar. Deste xei-
to, o lector axiña asociaba este espazo a este establecemento, o que facilitaba a 
súa identificación. Outro tipo de publicidade utilizada para a elaboración do 
presente traballo, e que é representativa na prensa arxentina, é aquela que dá 
noticia dunha viaxe a Galicia ou dun cambio de domicilio por parte do emi-
grante, o que leva á publicación a sinalar o enderezo laboral de quen viaxa, ao 
tempo que dá así unha publicidade indirecta do negocio, amais de descubrir-
nos a orixe natural do protagonista.

Sería interesante comparar este tipo de publicidade con outra, a que ofer-
taba obreiros. Referímonos ás bolsas de traballo que mostraban as sociedades 
e a prensa local, xa que deste xeito saberiamos o interese que tiñan os anun-
cios dende un punto de vista dobre, tanto para o posible cliente como para o 
inminente empregado.

As grandes institucións mutualistas porteñas tamén exerceron un papel 
publicitario moi destacado na colectividade, ao invitar os seus membros a 
comprar en establecementos de galegos, con reclamos do tipo Artículos impor-
tados de Galicia ou os seus propietarios a anunciarse na prensa étnica que por 
aqueles anos existía na capital arxentina.

6.  El Eco de Galicia, Bos Aires, 10 de maio de 1899, ano VII, n.º 272, p. 10.
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1. AS OCUPACIÓNS DOS GALEGOS EN ARXENTINA

Un tópico e un estereotipo existente na literatura e na sociedade arxenti-
na en xeral é o que asocia os inmigrantes galegos preferentemente con ocupa-
cións urbanas pouco cualificadas ligadas ao sector terciario e, así mesmo, co 
pequeno comercio polo miúdo. Precisamente sobre este grupo social incidire-
mos no noso estudo xa que son eles os que se anuncian maiormente na pren-
sa escrita de Bos Aires. Aínda que isto non foi sempre así, de certo que a imaxe 
do galego almacenero tiña un forte predicamento entre os bonaerenses. Segun-
do os datos do censo municipal da capital de 1909, os españois eran propie-
tarios do 22,1% dos pequenos comercios da cidade, deles presuntamente un 
50% ou máis eran galegos.7 Do mesmo xeito ocorría con outros grupos de 
inmigrantes –véxase os italianos–, cuxa maioría traballaba por pouco diñei-
ro e residía preto dos seus centros de traballo. Outros, en troques, conseguían 
un triunfo relativo, e pensamos que son estes os que se anuncian na prensa 
étnica que tomamos como fonte principal do noso estudo. Aínda así, como xa 
sinalamos en páxinas anteriores, a mostra utilizada non representa o total dos 
comerciantes e profesionais radicados en Bos Aires pois, aínda que constitúen 
unha serie homoxénea, inclúen só a aqueles profesionais interesados en anun-
ciarse e que tiñan máis facilidades para buscar un «mercado étnico». Por nor-
ma xeral, as ocupacións máis sobranceiras dos galegos están relacionadas coa 
hostalaría, ben en restaurantes ou fondas e hoteis. A non moita distancia, os 
bares e cafetarías constitúen un espazo perfectamente manexado polos inmi-
grantes galegos en Bos Aires de principios de século. No entanto, os postos 
máis destacados son para os almacéns, xa sexan de comestibles, a maior parte 
das veces, ou doutro tipo de artigos.8 Non significa isto que tan só sexan estes 
grupos os que existen entre a colectividade, senón que son os máis numero-
sos. As profesións liberais superiores, como médico, farmacéutico ou notario, 
son tamén destacadas no presente estudo, aínda que a biografía destes ele-
mentos da colectividade se pode estudar, na maioría dos casos, noutros traba-
llos como o de Vilanova Rodríguez.9

Tendo en conta o afirmado por Baily, aplicado en principio aos emigran-
tes italianos, os galegos, na súa maioría, saen da súa terra para gañar diñeiro, 

7.  Núñez Seixas, X. M.: «Algunas notas sobre la imagen social de los inmigrantes gallegos en la 
Argentina (1860-1940)», Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.º 42, 1999, p. 74.
8.  En 1907 o presidente da Liga de Almaceneros Minoristas de Bos Aires era o galego Ramón 
Ares; Correo de Galicia, 26 de abril de 1908, ano I, n.º 6, p. 3.
9.  Vilanova Rodríguez, A.: Los gallegos en la Argentina, Bos Aires, Eds. Galicia, 1966, 2 vols.
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algo que tamén é extrapolable aos que arribaban, por exemplo, a Montevi-
deo. Os que acababan de chegar, na súa maioría, entrarían no mercado de tra-
ballo como empregados manuais, do mesmo xeito que os italianos ou outros 
procedentes das nacionalidades diversas que arribaban ao porto bonaerense 
neses anos. Isto, porén, non significa que afecte ás posibilidades de acceder a 
postos e propiedades no pequeno comercio da capital.10 A medida que gaña-
ban diñeiro, o seu ascenso socio-profesional era máis evidente e podían che-
gar a ser socios ou incluso donos do almacén ou despacho no que comezaran 
o seu periplo laboral.11 Esta afirmación vese apoiada polo estudado por Baily 
para os italianos, xa que a capital arxentina era un dos destinos da emigración 
que máis oportunidades de mobilidade ocupacional ofrecía, o que provoca un 
maior investimento por parte das persoas que exercitaban unha profesión na 
cidade suramericana.12

Os galegos desembarcados en Bos Aires procedían maiormente do cam-
po pero, no entanto, residían nas cidades. No caso arxentino cómpre ter en 
conta factores como o momento de chegada dos inmigrantes galegos, logo 
dos italianos, que si se estableceron no campo, e mesmo a propia expectativa 
de permanencia no país xa que os galegos pretendían volver ao seu lugar de 
orixe, o que facía que non investisen en terras e si en cambio en propiedades 
urbanas que venderían, se fose o caso, con maior facilidade.

Na adaptación dos emigrantes tamén inflúe a relación de veciñanza que 
entre os xa establecidos e os que acababan de chegar existía, o que está moi 
relacionado co feito de que moitos viñan dispostos a traballar nun negocio 
determinado e ás ordes dun patrón co que contactaran ben a través dun inter-
mediario, ben directamente con el nunha das posibles viaxes que aquel fixera 
á aldea ou vila de onde saíra tempo atrás; relacións de veciñanza estableci-
das pola profesora Cagiao Vila, entre outras, para o caso arxentino a través de 
entrevistas.13 Nesta tesitura deuse unha relación complexa integrada por ven-
cellos de explotación e dependencia entre o contratador e o contratado. Esta 
relación en cadea é tan destacada que incluso nos achega a un certo mono-

10.  Moya, J. C.: «Los gallegos en Buenos Aires durante el siglo XIX: inmigración, adaptación 
ocupacional e imaginario sexual», en Núñez Seixas, X. M. (ed.): La Galicia Austral..., op. cit., 
pp. 69-86.
11.  Núñez Seixas, X. M.: «Algunas notas...», op. cit., 1999, p. 78.
12.  Baily, S. L.: «Hacer la América: Los italianos ganan dinero en Buenos Aires y Nueva York, 
1880-1914», Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.º 38, 1998, p. 59.
13.  Cagiao Vila, P.: «A vida cotiá dos emigrantes galegos en América», en Cagiao Vila, P. 
(comp.): Galegos en América e americanos en Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 
1999, p. 123.
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polio de determinadas actividades económicas, como veremos no seguinte 
apartado e que agora podemos adiantar. Son os almacéns, bazares, hoteis e 
pensións as ocupacións en que encontraremos a maioría dos galegos.14 Estes 
negocios serán os preferidos polos chegados de Galicia e, neste aspecto, pode-
mos establecer unha comparación cos residentes en Montevideo, comercio 
polo miúdo e de hostalaría a pequena escala, sexan tendas ou almacéns onde 
se venderían os produtos máis variados.15

O mesmo podemos afirmar dos hábitos de residencia, xa que moitos dos 
arribados a Bos Aires vivían onde traballaban e este espazo está reducido a 
poucas rúas e barrios, o que nos fai pensar nun espazo residencial reducido e 
fácil de diferenciar polos bonaerenses. A residencia, polo tanto, tamén estaba 
case predestinada a zonas como Constitución, Montserrat ou San Telmo, ao 
igual que o almacén. O negocio mantíñase ata que nalgúns casos se traspasa-
ba, ben para mudar de sitio e así aumentalo, ben porque se comeza a traballar 
noutra actividade. Deste xeito, os galegos almaceneros ou os galegos boliche-
ros convertéronse en personaxes consubstanciais á historia de Bos Aires, e por 
extensión á de Arxentina, como se pode observar no teatro popular arxentino 
así como no cinema.16 Pero, como afirmamos en páxinas anteriores, esta acti-
vidade non foi a única. Observamos como as panadarías, zapatarías ou xastra-
rías ocuparon un lugar moi destacado dentro da colectividade. A industria do 
moble ou a do vestido constitúen outras actividades destacadas na relación de 
anuncios manexados, feito que, se non definitivo, si é significativo porque a 
semellantes conclusións chegou Cagiao Vila para os galegos en Montevideo.17 
O que non podemos soster cos datos consultados é se, como no caso de Uru-
guai, a incipiente industrialización de determinadas zonas de Arxentina foi 
debida ao labor dos inmigrantes; isto queda para estudos máis amplos.

Deste xeito, a imaxe do galego en Bos Aires non podía ser outra que a 
do almacenero aforrador e aforrón, preocupado máis por gañar diñeiro que 
por cultivar o seu saber. Un dos tradicionais costumes é a animosidade con-
tra estes inmigrantes porque só contratan os seus paisanos e polo seu empeño 

14.  Fernández, A. E.: «Patria y cultura. Aspectos de la acción de la elite española en Buenos 
Aires (1890-1920)», Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.º 6-7, 1987, p. 301.
15.  Pérez Prado, A.: Los gallegos y Buenos Aires, Bos Aires, La Bastilla, 1973, p. 203.
16.  Núñez Seixas, X. M.: «Algunas notas...», op. cit., 1999, p. 92 e O inmigrante imaxinario, 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, pp. 284-295.
17.  Cagiao Vila, P.: «Inserción laboral de la inmigración gallega en Montevideo, 1900-1930», 
Revista Galega do V Centenario, n.º 4, 1989, p. 152.
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por asentarse na cidade e non no campo.18 Así, os termos cos que foron desig-
nados son os de gaitas ou yoyegas. Esta imaxe está incrementada polo feito xa 
sinalado que facía referencia á presenza evidente de inmigrantes que proviñan 
de Galicia en determinados barrios.

2. INSERCIÓN LABORAL DOS EMIGRANTES GALEGOS EN BOS 
AIRES

Unha das tarefas máis importantes dos miles de galegos que marcharon 
cara a Arxentina a principios do século XX era atopar un lugar onde traballar 
e gañar diñeiro para, a curto ou longo prazo, regresar ao seu lugar de orixe. É 
dicir, como sinalou S. Baily, a expectativa de todo inmigrante era, nunha pri-
meira etapa, a de subsistir; pero o éxito consistía en obter un excedente que 
lles permitise acadar os obxectivos polos que viñeran.19

O progreso económico dos galegos en Bos Aires dependía moitas veces 
das súas propias capacidades e da sorte que lles ofrecía a cidade receptora. Hai 
que ter en conta, como xa sinalamos, que o inmigrante galego era de proce-
dencia case exclusivamente rural e ao chegar a Bos Aires tiña que integrarse 
nunha gran masa urbana, ao elixir precisamente a capital como lugar de desti-
no. Non debe resultar estraño entón, como xa sinalou a profesora Cagiao Vila 
para o caso uruguaio,20 que a presenza da inmigración galega en Bos Aires sexa 
fundamental no seu proceso de urbanización, dado que contribúe á formación 
das clases medias, sen esquecer o destacado papel que desempeña no desen-
volvemento da industria e do comercio.

As fontes usadas neste traballo permítennos levar a cabo unha primei-
ra aproximación á inserción laboral da inmigración galega na capital arxenti-
na. Así e todo, somos conscientes de que os anuncios comerciais só nos poden 
dar unha visión parcial da realidade dos negocios e das actividades profesio-
nais, máxime no presente caso, no que se utilizou, conscientemente, unha 
pequena mostra dos rexistros que localizamos na prensa étnica da época. Con-
cretamente consultáronse catro letras (A-D) clasificadas alfabeticamente polo 
apelido do comerciante ou profesional, o que nos deu un total de 697 rexis-

18.  Moya, J. C.: «Parientes y extraños: Actitudes hacia los inmigrantes españoles en la Argen-
tina en el siglo XIX y comienzos del XX», Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.º 13, 1989, pp. 
504-505.
19.  Baily, S. L.: «Hacer la América...», op. cit., 1998, p. 57.
20.  Cagiao Vila, P.: «Empresas de inmigrantes gallegos en Uruguay en el Siglo XX», en Actas 
primeras jornadas presencia de España en América: Aportación Gallega, Madrid, Deimos, 1989, 
pp. 447-460.
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tros entre 1900 e 1930. A razón pola que escollemos estas catro letras é produ-
to dunha selección efectuada a partir dun baleirado completo dos anuncios e 
tan só pretendemos estudar unha pequena mostra do que pode ser un proxec-
to máis ambicioso. O noso obxectivo, polo tanto, é facer unha primeira valo-
ración do traballo dunha parte da colectividade galega, centrándonos nas súas 
actividades profesionais e nos seus patróns de residencia en Bos Aires no pri-
meiro terzo do século XX. Tal tarefa levounos a clasificar as actividades comer-
ciais en tres categorías diferentes, o que nos permitiu ir do xeral, sectores 
amplos, ao específico, establecementos particulares.

Táboa 1: Sectores económicos dos emigrantes en Bos Aires 

Sectores económicos Número %

Educación  4 0,70

Empresas comerciais  142 24,74

Industria  79 13,76

Pequeno comercio  349 60,80

Total  574 100

Fonte: Elaboración propia a través da prensa étnica galega bonaerense

Os datos son moi significativos: o 60,80% dos anuncios da prensa dos 
emigrantes galegos en Bos Aires corresponden a pequenos comerciantes, 
seguidos a moita distancia polas empresas comerciais co 24,74% e a indus-
tria co 13,76%.

Táboa 2: Actividades comerciais dos emigrantes galegos en Bos Aires

Actividade Comercial Número %

Academia 4 0,70

Almacén 44 7,67

Grande empresa importación-exportación 49 8,54

Grande industria 9 1,57

Hostalaría 62 10,80

Pequena empresa comercial (construción, mudanza…) 62 10,80

Pequena industria 70 12,20

Restauración e alimentación 77 13,41

Servizos persoais (barbaría-salón de peiteado, salón de beleza…) 4 0,70

Servizos sanitarios (clínica dental, farmacia…) 20 3,48

Servizos xurídicos (estudo xurídico, notaría…) 11 1,92

Téxtil, coiro e derivados 118 20,56

Outro comercio especializado (libraría, moblaría...) 44 7,67

Total 574 100

Fonte: Elaboración propia a través da prensa étnica galega bonaerense
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Se nos fixamos nos resultados da táboa 2 queda patente como dentro 
do pequeno comercio son os negocios dedicados ao téxtil, coiro e derivados 
os máis numerosos, co 20,56% do total, sen seren desprezables os resultados 
obtidos en restauración e alimentación, pequena industria, pequena empre-
sa e hostalaría.

Táboa 3: Negocios dos emigrantes galegos en Bos Aires

Negocio Número %
Axencias (colocación, inmobiliaria…) 37 6,44
Alimentación 15 2,62
Almacén comestibles-bebidas 49 8,53
Almacén xeral 51 8,89
Almacén téxtil 12 2,09
Bar/Café 37 6,45
Barbaría/Salón de peiteado 4 0,70
Bebidas 22 3,83
Camisaría 3 0,52
Carnizaría 2 0,35
Cigarraría 4 0,70
Colchoaría 2 0,35
Electricidade 3 0,52
Empresa de construción 2 0,35
Empresa de transporte 6 1,05
Ensinanza 3 0,52
Estudo xurídico 11 1,92
Farmacia 19 3,31
Ferraxaría 4 0,70
Floraría 4 0,70
Fonda 4 0,70
Fotografía 7 1,22
Hotel 3 0,52
Imprenta 10 1,74
Instrumentos musicais 4 0,70
Xoiaría 2 0,35
Leitaría 7 1,22
Libraría/Papelaría 5 0,87
Limpeza 7 1,22
Madeira 9 1,57
Maquinaria 3 0,52
Material de construción 14 2,44
Mercería 8 1,39
Metalurxia 3 0,52
Moblaría 4 0,70
Panadaría/Repostaría 18 3,14
Perfumaría 2 0,35
Pintura e tinguidura 2 0,35
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Produtos de aseo e sanitarios 7 1,22
Reloxarías 6 1,05
Repartimento 2 0,35
Restaurante 17 2,96
Servizos varios 3 0,52
Sombreiraría 12 2,09
Tabaco 18 3,14
Talabartaría 10 1,74
Téxtil 18 3,14
Tinturaría 7 1,22
Xastraría 41 7,14
Zapataría 21 3,66
Outros 10 1,70
Total 574 100

Fonte: Elaboración propia a través da prensa étnica galega de Bos Aires

Se descendemos a un nivel inferior, o do pequeno comercio exemplifica-
do na táboa 3, podemos constatar que a maioría das ocupacións dos galegos da 
capital arxentina está nos almacéns de comestibles-bebidas cunha porcentaxe 
do 8,53 % e almacéns xerais co 8,89%, nos que se vendían produtos do máis 
variado. Un terceiro posto ocúpano as xastrarías cun 7,14% do total. Dentro 
destas ocupacións tampouco podemos esquecer que unha parte importante 
da emigración galega centra a súa actividade no traballo nos bares e cafés, que 
representan o 6,45% do total dos anuncios. Polo tanto, dedícase ao sector ter-
ciario de contacto coa clientela e será nestes establecementos onde traballen os 
galegos que acaban de chegar a Bos Aires e onde, presumiblemente, vivisen no 
primeiro momento, de xeito que se crearía unha sorte de barrio, se non étnico, 
si cunha enorme presenza entre colectividades doutras nacionalidades.

A partir destas referencias observamos a preferencia dos galegos polos 
establecementos de almacéns e bares, que son os que mellor definen as acti-
vidades dos inmigrantes. É certo, no entanto, que nalgunhas ocasións é difícil 
facer unha distinción clara entre os dous xa que teñen características moi simi-
lares. Así, os almacéns, ás veces, contan, ademais dunha variedade importante 
de produtos, cun despacho de bebidas. As características fundamentais destes 
almacéns xa as puxo de manifesto Pérez Prado: «…el almacén vendía conser-
vas […], también vino, licorería, yerba y azúcar; nafta, querosene y alcohol de 
quemar [...]; artículos para la limpieza de la casa, ropas y personas; barras de 
azufre […]; aceites, sueltos y enlatados; especiería y sales para guisotes y fri-
tangas…».21 Outros, de maior ou menor importancia, serían as axencias, zapa-
tarías, farmacias ou panadarías/repostarías.

21.  Pérez Prado, A.: Los gallegos..., op. cit., 1973, p. 203.
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Táboa 4: Profesións e obreiros cualificados galegos en Bos Aires

Profesións/Obreiros Número %

Albanel 2 1,63

Avogado 5 4,07

Axente 19 15,44

Comisionista 2 1,63

Construtor 2 1,63

Contador 2 1,63

Electricista 2 1,63

Fotógrafo 2 1,63

Mestre 2 1,63

Médico 34 27,64

Músico 8 6,50

Notario 14 11,38

Procurador 7 5,69

Rematador 5 4,07

Outros 13 10,53

Total 123 100

Fonte: Elaboración propia a través da prensa étnica galega de Bos Aires

A táboa 4 permítenos aproximarnos ás profesións ou oficios dos emigran-
tes na capital arxentina, de entre as que destaca o importante número de médi-
cos, que representan o 27,64% do total. Temos que chamar a atención tamén 
sobre o número de axentes, cun 15,44%, entre os que sobrancean os de carác-
ter comercial cunha porcentaxe do 11,38%, o mesmo que teñen os notarios. 
Estes profesionais tiveron un lugar relevante na elite da sociedade bonaerense, 
ao tempo que a súa especialidade resultou certamente funcional, tanto no caso 
dos médicos pola súa participación no mutualismo asistencial no Centro Galle-
go como no caso dos avogados, que contribuíron ao asesoramento empresarial. 
Aínda así, cómpre considerar estes datos con cautela, xa que probablemente 
fosen estes profesionais os que terían un maior interese en anunciarse e o que 
nos obriga a minimizar as conclusións ás que poderiamos chegar.

Estes resultados confirman que, aínda que é certo que os galegos pre-
sentaban importantes concentracións en ocupacións non cualificadas, non foi 
óbice para que moitos deles chegasen a ter postos e propiedades de pequenos 
almacéns, comercios téxtiles ou incluso establecementos comerciais e indus-
triais medianos ou grandes. Pola súa parte, os profesionais inmigrantes con-
taron cun éxito profesional importante exercendo direccións nos hospitais, 
xefaturas clínicas ou asesorías letradas, traballos todos eles que ademais de 
prestixiosas estaban cuantiosamente retribuídos.



Gustavo Hervella García e María Seijas Montero

�� [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (85-102) ]

3. PATRÓNS DE RESIDENCIA DOS GALEGOS EN BOS AIRES

Neste apartado imos destacar o feito, xa demostrado por outros estudos, 
de que se observa que os galegos traballan e viven, xa que moitos establecían 
o seu domicilio no mesmo lugar onde está o establecemento que rexentan, en 
moi poucos barrios. Destacamos Monserrat, Congreso e San Telmo e, xa a dis-
tancia, Constitución e Once. Onde se establecen a maioría dos emigrantes é 
preto do porto, nas rúas Hipólito Yrigoyen, Bartolomé Mitre, Avenida de Mayo, 
Alsina, Carlos Peregrini, Victoria, Corrientes e Cangallo –que actualmente con-
serva en parte este nome e o de General Perón. Nestes lugares é onde se locali-
zaban a maioría dos comercios e establecementos rexentados por galegos. Estas 
zonas ocupan o 85% dos galegos, segundo datos manexados polo profesor 
Núñez Seixas. El mesmo afirma que esta densidade favorecía que o espazo 
público estivese habitado na súa maior parte por galegos. Foi isto o que favo-
receu o asociacionismo microterritorial galego xa que as primeiras sedes das 
sociedades de instrución se estableceron aquí. Tamén, o primeiro enderezo que 
os emigrantes acabados de chegar daban era o do negocio en que traballaban, 
polo tanto non é unha elucubración baldía pensar que moitos dos enderezos 
profesionais que manexamos neste breve estudo tamén constituían as residen-
cias persoais dos inmigrantes, aínda que non todos os propietarios de negocios 
vivían no mesmo lugar onde tiñan o almacén, sobre todo a medida que avanza-
mos no século e co desenvolvemento dos transportes de proximidade.

Certamente, aínda que non podemos afirmar que a residencia destes emi-
grantes fose aquí, a presenza dos negocios nun espazo relativamente reducido 
fai pensar que é nestas zonas onde estaban establecidos a maioría dos chega-
dos de Galicia xa que eran estes os potenciais clientes. Con todo, estes datos 
témolos que tomar con cautela e non podemos deducir deles que no Bos Aires 
do primeiro terzo do século XX existisen barrios étnicos. Como afirmou Núñez 
Seixas, «como mucho existieron cuadras que, por razones de presencia de 
una fábrica o un almacén, aglutinaban a varios emigrantes, paisanos del pro-
pietario del negocio». Así, as redes microsociais de veciñanza e parentela, así 
como o liderado de notables, tiveron nestas circunstancias un ambiente favo-
rable para desenvolverse. A microsociedade Hijos del Ayuntamiento de Coirós 
ten os seus membros espallados polos barrios que sinalamos ao principio des-
te apartado, particularmente San Telmo. Mais se é precipitado falar de barrios 
étnicos, si que podemos sinalar a existencia duns focos máis condensados ca 
outros. Existen determinadas rúas onde a presenza de negocios de galegos é 
moi intensa, con cuadras que presentan máis de cinco establecementos rexen-
tados por inmigrantes de Galicia, como pode ser a formada polo cruzamento 
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de Piedras-Chacabuco-Belgrano-Méjico. Incluso, estes datos poden ampliar-
se se temos en conta que moitos negocios ocupan varios números dunha mes-
ma cuadra, o que fai a presenza do comerciante galego máis evidente; exemplo 
disto é o caso do negocio «Almacén de comestibles de Antonio Álvarez, Fede-
rico Campos y Gabriel Campos», Brasil, 1229-1233.

Este estudo ten un problema engadido xa que é difícil establecer concep-
tos de afastamento e proximidade para a época que nos ocupa. Aínda así, ao 
observar os datos sobre un mapa da Capital Federal, decatámonos de como 
a tendencia xeneralizada era establecerse nun determinado espazo, o que nos 
fai supoñer, de novo, que a presenza dos potenciais clientes era maior. Nas 
cifras por nós manexadas, observamos como en Palermo ou Boca a presenza 
de negocios rexentados por galegos é mínima, aínda que a clientela era impor-
tante e as distancias menores co desenvolvemento dos transportes públicos. 
Con todo, os galegos tenden a establecerse nas mesmas zonas, provocando 
unha sorte de colmea preponderantemente galega.

Os datos que manexamos neste estudo deben ser cruzados cos que poden 
ofrecernos as listaxes profesionais de Bos Aires. Ante a imposibilidade de levar 
a cabo esta tarefa, temos que establecer hipóteses de traballo que, no entanto, 
veñen sendo corroboradas por estudos laterais. Deste xeito, deducimos que a 
presenza de mucamas e criados no norte e noroeste da cidade está relacionada 
co feito de figurar como residencia o domicilio onde serven, sen que vivan alí; 
ou que a concentración de inmigrantes nas proximidades da estación de tren de 
Constitución teña que ver cos traballos relacionados co transporte ferroviario.

A presenza masiva de inmigrantes galegos en barrios característicos xa 
dende o último cuarto do século XIX vai ter continuidade no primeiro terzo do 
século XX, algo que se vai espazando dende a década de 1930 coa expansión 
do transporte público e a consecuente posibilidade de que moitos traballado-
res residisen fóra de onde exercían o seu labor profesional, aproveitando que 
os alugamentos e residencias serían, seguramente, máis baratos. A tendencia 
que se apreciaba nos primeiros anos do século XX, onde os parentes máis ou 
menos próximos compartían residencia, vaise, deste xeito, esvaecendo.

A táboa 5 está realizada a partir da consideración dos negocios que pui-
demos establecer en cada rúa e non dos seus propietarios, o que significa que 
moitos deles teñen unha titularidade múltiple xa que son varios os socios 
que figuran como donos. O que pretendemos con este esquema é establecer 
visualmente o número de establecementos por rúa, escollendo aquelas que 
superen os dez xa que así o estudo nos ofrecerá conclusións máis significati-
vas. Hai que ter en conta que hai presenza de negocios rexentados por galegos 
en 140 rúas da capital e, destas, 16 teñen dez ou máis, ocupando non só un 
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espazo, senón varios, como sinalamos liñas atrás. Tamén observamos como a 
maioría están concentrados en barrios determinados, o que nos leva a sinalar 
que, aínda que dende o punto de vista residencial a presenza de barrios de gale-
gos é difícil de establecer, pola contra, dende o punto de vista profesional non 
é tan estraño afirmalo. Sobre o plano da cidade de Bos Aires podemos facer 
un corte centrándonos en Monserrat, San Telmo e Congreso e teremos aquí 
unha notable presenza de negocios da comunidade galega. A isto temos que 
engadir o feito de que moitos dos empregados que tiñan tamén vivían alí, o 
que fai que este espazo, delimitado nestes tres barrios, teña unha masiva pre-
senza de inmigrantes procedentes de Galicia. Cómpre ter en conta que a fonte 
que manexamos neste estudo fai referencia a aqueles inmigrantes que posuían 
un negocio e que se anunciaban na prensa étnica e, aínda así, chama podero-
samente a atención o asentamento tan particular que ten a colectividade gale-
ga en Bos Aires. Isto fai supoñer que a potencialidade dos clientes era maior 
aquí ca noutras zonas, ao que hai que engadir o feito da existencia de redes 
que provocan que os negocios que establecen os emigrantes estean na mes-
ma zona onde eles traballaran e onde eles estableceran, case con total seguri-
dade, a súa primeira residencia. Polo tanto, aínda que non falemos de barrios 
étnicos, estamos máis preto deste tipo de barrio dende o punto de vista pro-

Táboa 5. Relación de rúas con dez ou máis negocios

Rúa Negocios %

Ribadavia 41 14,54

Victoria 27 9,57

B. Mitre 24 8,51

Moreno 22 7,80

Belgrano 22 7,80

25 de Mayo 21 7,45

Cangallo 17 6,03

Alsina 15 5,32

Corrientes 15 5,32

Venezuela 13 4,61

México 12 4,26

Chacabuco 12 4,26

B. de Irigoyen 11 3,90

Bolívar 10 3,55

Independencia 10 3,55

Perú 10 3,55

Total 282 100

Fonte: Elaboración propia a través da prensa étnica galega de Bos Aires
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fesional ca dende o residencial. Sería interesante poder cotexar estes datos 
cos procedentes do estudo doutras nacionalidades establecidas en Bos Aires 
na mesma época e así poder afirmar se o caso galego que presentamos aquí é 
unha excepción ou non.

4. A XEITO DE CONCLUSIÓN

Sen pretender establecer conclusións definitivas, debemos sinalar que 
os resultados da nosa investigación nos permiten sondar as preferencias dos 
galegos no mercado laboral porteño. O máis interesante da prensa étnica con-
sultada son as recomendacións dos galegos para que os seus paisanos acudan 
aos establecementos que os galegos rexentan na capital. É precisamente este 
feito o que contribúe a afianzar os vínculos persoais dos inmigrantes galegos 
na medida en que, ademais de achegalos á súa terra de orixe, incide na unión 
étnica a través das informacións sobre a colectividade e a importancia de que 
acudan aos negocios dos seus paisanos.

A partir da lectura dos datos obtidos na prensa do primeiro terzo do 
século XX, constátase unha forte participación dos galegos nas actividades rela-
cionadas co pequeno comercio, no que predominan de forma moi destacada 
os negocios dedicados ao téxtil, coiro e derivados. Foron tamén galegos aque-
les negocios dedicados á restauración e alimentación, como tamén os de hos-
talaría. Constatamos ademais que os profesionais liberais emigrantes, sexan 
médicos ou avogados, tiveron unha importante participación na sociedade 
bonaerense e conseguiron éxito profesional e persoal que lles permitiu aumen-
tar o seu status na colectividade.

No que atinxe á localización na cidade riopratense, tamén constatamos 
como existe unha notable preferencia a asentarse en determinados barrios, 
xa sexa para vivir ou para establecer o seu negocio. Monserrat, San Telmo e 
Congreso conforman unha pequena rede de establecementos rexentados por 
galegos moi destacada, o que nos leva a pensar que moitos dos seus poten-
ciais clientes, que na súa maioría serían emigrantes de Galicia, tamén vivisen 
aquí. Estas zonas convertíanse deste xeito en lugares onde non só se tiña con-
tacto cos paisanos, senón que tamén era o espazo onde se recibían as novas 
da parroquia de orixe, así como onde se formaron as primeiras microsocieda-
des de instrución. Atendendo ao estudado por diferentes especialistas sobre as 
cadeas migratorias, cando un empresario reclamaba os homes do seu lugar de 
orixe para traballar no seu almacén, ao chegaren a Bos Aires establecían nese 
mesmo espazo a súa residencia e, cando gañaban o suficiente e podían inde-
pendizarse cun novo negocio, o máis probable é que o localizasen neste mes-
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mo espazo xa que era o que mellor coñecían. Polo tanto, isto lévanos a pensar 
que, como afirmamos liñas atrás, podemos establecer unha sorte de pequenos 
barrios dominados polos galegos, aínda que non tanto dende o punto de vista 
da residencia –xa que poden vivir nun lugar diferente a onde traballan si den-
de o laboral, xa que son moitas as rúas onde a presenza do inmigrante galego 
era significativa, aínda que isto non significa, lembremos, que nos esteamos a 
referir a unha sorte de barrios étnicos.

En definitiva, a actividade comercial axudou a reforzar e manter a identi-
dade étnica da colectividade galega como colectivo diferenciado. Non é unha 
casualidade que a maior parte da emigración galega en Bos Aires se establece-
se profesionalmente nun determinado sector económico, o terciario, nin que 
dispuxese os seus negocios nun número de rúas mínimo. As redes da emigra-
ción funcionaban á perfección, o emigrante autóctono dunha determinada 
parroquia establecía elos de unión con outros que chegaban á capital arxentina 
coa intención de empregarse no seu negocio, o que constituía unha forma de 
integración socio-laboral moi especializada xa que a profesión que nun futuro 
exercerían sería a que aprenderon nestes anos; e o espazo en que se recoñece-
rían á hora de poder independizarse economicamente tamén sería ese.
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CAMBIO E CONTINUIDADE MIGRATORIA: DE SALCEDA 
DE CASELAS A AMÉRICA (1861–1920)

Julio Rafael Pereira Bernárdez

RESUMO
No artigo pretendemos dar a coñecer a información que ofrecen as fontes nominativas 
municipais (padróns de habitantes e padróns fiscais) para o coñecemento do fenómeno 
emigratorio que tivo lugar en Salceda de Caselas entre os anos sesenta do século XIX e 1920. A 
dita información permitiunos identificar a pluralidade de movementos emigratorios (de curto 
alcance, intrapeninsular e ultramarina), así como a distinta evolución destes ao longo do período 
analizado. O noso enfoque prestou especial atención á variedade de situacións parroquiais, o 
que nos permitiu establecer patróns emigratorios diferenciados. Por último, ofrecemos unha 
caracterización sociolóxica do colectivo emigrante, establecendo diferenzas entre os emigrantes 
ultramarinos e aqueles que optaron por unha mobilidade de curto alcance.
Palabras clave: Salceda de Caselas, emigración, Portugal, América, alfabetización, posición 
social.

ABSTRACT
In his article, we analyze the information offered by the nominative municipal sources (census 
of inhabitants and tax censuses) to find information about the phenomenon of emigration that 
occurred in Salceda de Caselas between the 1860s and 1920. The information allows us to 
identify a diversity of migratory movements (short-distance, intra-peninsular and overseas), as 
well as a number of differences in their evolution during the period under analysis. We focus 
particularly on the variety of parish situations, which allowed us to establish differentiated 
emigration patterns. Finally, we offer a sociological characterisation of the emigrant community, 
establishing differences between overseas emigrants and those who chose short-distance 
mobility.
Keywords: Salceda de Caselas, emigration, Portugal, America, literacy, social status.
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INTRODUCIÓN

Nas páxinas que seguen exporemos os resultados dunha pescuda que 
estamos a levar a cabo verbo do fenómeno emigratorio no concello de Sal-
ceda de Caselas entre os anos sesenta do século XIX e 1920. Aínda que o 
noso obxecto preferente de atención será a emigración orientada aos países 
americanos, non por iso deixaremos de atender os outros fluxos migratorios 
que tiñan a súa orixe neste municipio pontevedrés. Neste senso, debemos 
adiantar que os habitantes de Salceda participaron en tres grandes tipos de 
movementos migratorios. Dunha banda, estarían os desprazamentos de cur-
ta distancia que tiñan lugar dentro da propia Galicia, nomeadamente dentro 
da provincia de Pontevedra. Doutra banda, e de máis envergadura, eran os 
desprazamentos dirixidos á Península Ibérica, mais fóra de Galicia. Tales des-
prazamentos tiñan como meta algúns dos grandes centros urbanos españois 
e portugueses. E o terceiro tipo de movemento migratorio tiña como obxec-
tivo acadar as costas americanas.

Mais o noso interese non se esgotará en analizar a pluralidade de destinos 
elixidos polos emigrantes, nin en rexistrar os cambios operados nas súas pre-
ferencias. Pretendemos tamén incidir en diversas variables que nos permitirán 
caracterizar esas persoas e, ademais, establecer diferentes patróns migratorios. 
As variables que utilizaremos na nosa análise son as que teñen que ver coas 
características persoais dos emigrantes, como o sexo, a idade, o estado civil, o 
grao de alfabetización e a profesión. Así mesmo, prestaremos atención á orixe 
social dos emigrantes, sobre todo á relación existente entre posición social e 
propensión emigratoria. Noutras palabras, pretendemos amosar que relación 
existe entre a capacidade económica das familias e a maior ou menor tendencia 
a enviar un ou máis dos seus membros a traballaren fóra dos límites do muni-
cipio. En última instancia, tentaremos ofrecer evidencia empírica que permita 
avalar ou rexeitar a tese segundo a cal a pobreza non é o motor da emigración, 
senón que esta tende a estar alimentada en rexións de pequena propiedade 
agraria polos integrantes dos sectores rurais menos desfavorecidos e con maior 
nivel de instrución (Moya 1998: 25-28).

As fontes utilizadas son de orixe municipal. Nomeadamente, unha serie de 
padróns de habitantes custodiados no Arquivo Municipal de Salceda de Case-
las correspondentes aos anos 1857, 1861, 1868, 1887, 1900 e 1920. Cómpre 
ter en conta que os padróns municipais de habitantes non son unha fonte ple-
namente satisfactoria para o estudo do fenómeno emigratorio. Presentan varias 
limitacións que, en parte, condicionan os resultados da nosa pescuda. En pri-
meiro lugar, nos padróns posiblemente non figuran todas as persoas que se 
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ausentaron do termo municipal,1 debido á perda da condición de veciño por 
unha longa ausencia do concello ou á inexistencia de relacións cos familiares 
que residían en Salceda. Ademais, nos casos de emigración de familias comple-
tas é bastante probable que estas non aparezan incluídas nos padróns. Outra 
das grandes eivas que presentan os padróns é o feito de non nos permitiren 
coñecer o tempo que levaban ausentes os emigrados pois non nos informan do 
ano en que comezaron o seu periplo emigratorio. Polo tanto, a imaxe que nos 
ofrecen do conxunto dos emigrados é relativamente pouco satisfactoria, pois 
non podemos coñecer en moitos casos o estado civil, nin a idade ou a profesión 
daqueles no momento de principiaren a súa experiencia migratoria.

Para obter unha visión da posición social dos emigrantes e das súas fami-
lias recorremos aos padróns de contribución rústica conservados no mencio-
nado arquivo municipal, pois estes permítennos coñecer as súas capacidades 
contributivas. Con todo, o feito de seren fontes de carácter fiscal elaboradas 
baixo o control das elites locais deturpa a súa representatividade, o que obriga 
igualmente á precaución á hora de interpretar os seus datos.

OS DESTINOS DOS EMIGRANTES

Os primeiros padróns que nos ofrecen datos sobre a emigración son os 
correspondentes aos anos 1861 e 1868. Mais os aspectos formais destes padróns 
non eran propicios a un rexistro rigoroso da situación daqueles veciños que resi-
dían fóra do termo municipal.2 Por iso, cómpre sermos cautelosos perante os datos 
que nos fornecen. Segundo o padrón de 1861 atoparíanse ausentes de Salceda de 
Caselas un total de 55 persoas, o 1,4% do total de habitantes do concello.

Como se pode apreciar no cadro 1, só habería ausentes en catro das fre-
guesías de Salceda de Caselas. Resulta sorprendente que a parroquia da Picoña 
concentre o 61,8% do total de ausentes, mentres Entenza só aparece repre-
sentada por 12 ausentes (o 21,8% do total), o que nos fai dubidar da calida-
de dos datos.

1.  Un caso por nós coñecido é o de Constantino Rodríguez Gil, emigrante natural da parroquia 
de Salceda, que, segundo o padrón de 1900, se atopaba na cidade de Bos Aires, pero que xa non 
figura no padrón de 1920 a pesar de que sabemos que continuaba residindo na cidade da Prata, 
pois era un dos dirixentes destacados da sociedade de axuda mutua fundada polos salcedenses 
que residían na capital arxentina Centro de Protección Agrícola del Distrito de Salceda.
2.  Nestes anos non se facía constar a calidade de ausente dos veciños que non residisen no 
termo municipal. Xa que logo, os funcionarios encargados de elaborar os padróns acudiron a 
medidas improvisadas para designar os ausentes, como facelo constar no apartado dedicado á 
profesión, ou facer anotacións nas marxes dos folios. Pero no caso do padrón de 1861 esta po-
sibilidade tornábase practicamente imposible polo escaso espazo dispoñible.
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Cadro 1. Número de ausentes de Salceda de Caselas en 1861

Parroquia Ausentes A B C

Entenza 12 21,8% 1,9% 15,9%

Parderrubias 6 10,9% 1,1% 13,7%

Picoña, A 34 61,8% 6,4% 13,4%

San Xurxo 3 5,5% 0,6% 11,5%

Municipio 55 100% 1,4% 100%

A: Porcentaxe de ausentes de cada parroquia con relación ao total municipal.
B: Porcentaxe de ausentes con relación ao total de habitantes de cada parroquia.
C: Participación porcentual de cada parroquia no total da poboación municipal.

Se comparamos estes datos cos ofrecidos co padrón de 1857 podemos 
matizar a impresión. Malia non recoller ningún ausente, estes translócense ao 
calcular as relacións de masculinidade no ámbito municipal e parroquial.

Cadro 2. Relacións de masculinidade en 1857

Parroquia R. M.

Budiño 99,0

Entenza 67,2

Parderrubias 96,8

Picoña, A 82,9

San Xurxo 80,9

Salceda 92,7

Soutelo 82,9

Municipio 86,0

Como se pode comprobar no cadro 2, tanto as relacións de masculini-
dade do conxunto municipal como as da maior parte das parroquias que o 
compoñen evidencian un fenómeno migratorio non desprezable. Sen dúbi-
da, os valores correspondentes ás freguesías de Entenza, A Picoña, San Xur-
xo e Soutelo son os que resultan máis reveladores dunha corrente migratoria 
consistente, salientando o valor correspondente á primeira destas parroquias. 
Pero poderiamos obxectar que o déficit de varóns que reflicten estas relacións 
de masculinidade non necesariamente teñen que deberse a desprazamentos 
emigratorios, senón que poderían estar motivados polas obrigas militares dos 
salcedenses máis novos. Perante esta posibilidade realizamos o cálculo corres-
pondente ao colectivo das persoas casadas de todo o municipio, sendo o valor 
resultante 91,2, o que novamente nos pon ante a evidencia dunha corrente 
migratoria, neste caso de varóns casados. Mentres que no ámbito parroquial os 
valores máis significativos serían os das freguesías de Entenza (77,1), A Pico-
ña (88,7) e Soutelo (84,3).
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Resulta certamente estraño que a parroquia de Entenza, como acaba-
mos de ver, presente a relación de masculinidade máis baixa en 1857 e cuxa 
poboación representa en 1861 o 15,9% do total municipal, tendo neste último 
ano só 12 dos seus veciños ausentes fronte aos 34 ausentes da Picoña, onde a 
súa poboación equivalía ao 13,4% do xa mencionado total. Pero aínda chama 
máis a atención o feito de que, segundo os datos do padrón de 1861, a parro-
quia de Soutelo non estaría afectada pola emigración, mentres que os datos 
das relacións de masculinidade de 1857 (tanto a global como a do conxunto 
de persoas casadas) non deixaban dúbidas acerca do fenómeno emigratorio.

Cadro 3. Destinos dos ausentes segundo o padrón de 1861

Parroquia Portugal Ausentes

Entenza 10 2

Parderrubias 6

Picoña, A 11 23

San Xurxo 3

Municipio 30 55

No que atinxe aos destinos en que se atopaban os 55 ausentes que nos dá 
a coñecer o padrón de 1861, 30 atopábanse en Portugal, mentres que dos res-
tantes 25 o padrón non ofrece ningunha información ao respecto. Nalgúns 
dos casos de emigrantes que se atopaban no país veciño especifícase a locali-
dade en que residían. No caso de Entenza, un dos seus emigrantes estaba radi-
cado na cidade de Lisboa. O mesmo acontece na parroquia da Picoña. Máis 
interesante é a situación de Parderrubias, pois todos os seus emigrantes (con-
cretamente seis) terían como lugar de residencia a capital portuguesa. O feito 
de que sexa Portugal o único destino mencionado dos 30 emigrantes que apa-
recen consignados no padrón con este dato non pode considerarse como fóra 
do normal, pois a bisbarra de Tui caracterizaríase por ser unha zona emisora 
de emigrantes, que terían como un dos seus destinos preferidos o veciño país, 
polo menos ata as últimas décadas do século XIX; a partir destas datas os desti-
nos americanos van ser os máis elixidos (Eiras Roel 1992a: 17).

Poderiamos estar tentados de supoñer que os 25 emigrantes que non 
figuran no padrón cun destino concreto tamén emigrasen a terras portugue-
sas. Pero, como veremos decontado, o padrón de 1868 dános a coñecer outros 
destinos. Algún indicio sinala a presenza, xa nestes anos, dalgún emigrante de 
Salceda de Caselas en terras americanas, como o peto de ánimas que existe no 
barrio da Vendanova (parroquia de San Xurxo), coñecido como peto de ánimas 
do indiano, mandado construír por un veciño desta localidade (Benito Fernán-
dez de la Puente), residente presumiblemente en Brasil, en 1865.
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O padrón de 1868 ofrécenos unha información máis interesante, malia 
pecar das mesmas pexas formais xa sinaladas. Aparece agora un número moi 
superior de emigrantes. Así mesmo, todas as parroquias do municipio apa-
recen involucradas no fenómeno emigratorio, o que, como acabamos de ver, 
non acontecía en 1861.

Cadro 4. Número de ausentes de Salceda Caselas en 1868

Parroquia Ausentes A B C

Budiño 15 13,9% 3,6% 10,1%

Entenza 8 7,4% 1,3% 14,9%

Parderrubias 19 17,6% 3,4% 13,5%

Picoña, A 36 33,3% 6,4% 13,9%

San Xurxo 2 1,9% 0,3% 13,2%

Salceda 24 22,2% 2,1% 28,4%

Soutelo 4 3,7% 1,7% 5,9%

Municipio 108 100% 2,6% 100%

A: Porcentaxe de ausentes de cada parroquia con relación ao total do municipio.
B: Porcentaxe de ausentes con relación ao total de habitantes de cada parroquia.
C: Participación porcentual de cada parroquia no total de poboación municipal.

Segundo o padrón de 1868, 108 veciños estaban residindo fóra do seu 
ámbito territorial, un 2,6% da súa poboación. Se comparamos estas cifras coas 
de 1861, vemos que se produciu un notable incremento no volume emigra-
torio en apenas sete anos, a pesar do feito de as cifras estaren probablemente 
infravaloradas por mor das características da fonte manexada.

En 1868, ademais, rexístrase a existencia de emigrantes nas sete parro-
quias de Salceda de Caselas, con importantes diferenzas entre elas (cadro 4). 
Igual que ocorría no ano 1861, a parroquia da Picoña concentra o meirande 
número de emigrantes (36), un 6,4% da súa poboación, un 33,3% do total 
de ausentes do concello. A parroquia de Entenza só ten oito dos seus habitan-
tes emigrados, é dicir, catro menos que en 1861, que representan o 1,3% dos 
seus poboadores (e o 7,4% do total de ausentes do concello, mentres a súa 
poboación equivalía ao 14,8% do total municipal). Novamente debemos ter 
en consideración que, segundo os cálculos da relación de masculinidade rea-
lizados a partir dos datos do padrón de 1857, Entenza sería a freguesía máis 
afectada pola emigración masculina. Polo tanto, resulta pouco crible que en 
1868 esta parroquia unicamente conte con oito persoas ausentes.

No que atinxe aos destinos en que residían os emigrantes de Salceda de 
Caselas na altura de 1868, o padrón tampouco é rico en información. Como 
se pode apreciar no cadro 5, ignoramos o destino concreto de 79 emigrantes 
(o 73,1% do total). Mais, malia este grave inconveniente, os datos dispoñibles 
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reflicten algunhas tendencias. En primeiro lugar, aparece unha notable diver-
sidade de destinos, que tamén se manifesta en cada unha das parroquias, polo 
menos daquelas para as que temos información axeitada (Parderrubias, A Pico-
ña e Salceda). Este fenómeno de pluralidade de destinos susténtase na coexis-
tencia de dúas grandes correntes emigratorias. Dunha banda, unha corrente 
intrapeninsular con dous focos de atracción diferenciados: Portugal3 e Sevilla. 
Estas dúas correntes eran as de maior raizame nesta altura no concello e cadran 
perfectamente co xa sinalado por González Lopo (1989: 142-48) a partir da 
análise de documentación notarial na bisbarra tudense ao longo da segunda 
metade do século XVIII. Con todo, xa daquela o destino americano tendía a 
incrementar a súa presenza de xeito significativo.

Fronte a esa dupla corrente intrapeninsular, o padrón de 1868 reflicte 
tamén a existencia dunha corrente migratoria ultramarina con diversos des-
tinos: Arxentina, Brasil, Cuba e Uruguai. Destinos americanos que poden ser 
considerados como os típicos da emigración galega, tal como se constatou 
para os anos do século XIX (1885-95) nos que se conta con información esta-
tística axeitada (Vázquez González 2000: 417-25).

Esta coexistencia de destinos americanos e peninsulares era ben normal no 
panorama emigratorio galego da segunda metade do século XIX. Pero a corren-
te americana rematará por erixirse na predominante e provocará a desaparición 
da de carácter intrapeninsular, agás no que se refire a Portugal, pois este país 
logrará manterse como un destino moi minoritario ata os primeiros anos do 
século XX. Desgraciadamente, non temos datos abondos para poder situar cro-
noloxicamente o nacemento da corrente americana, é dicir, non sabemos se os 
emigrantes que na altura de 1868 residen na América son os pioneiros daquel 
fluxo ou se, pola contra, seguiron os pasos doutros iniciadores anteriores.

3.  Lisboa sería a urbe que lograba atraer a maior parte dos emigrantes en cuestión, pois nela 
atopábanse once deles, mentres que o restante se encontraría na norteña Porto.

Cadro 5. Destinos dos emigrantes de Salceda de Caselas en 1868

Parroquia Portugal Sevilla Brasil A Habana Bos Aires Montevideo Ausentes

Budiño 15

Entenza 8

Parderrubias 3 6 1 1 8

Picoña, A 8 1 4 23

San Xurxo 1 1

Salceda 1 1 2 20

Soutelo 4

Municipio 12 8 1 1 6 1 79
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Debido a que ignoramos o destino concreto da maior parte dos emi-
grantes, resúltanos inviable realizar unha ponderación nin sequera achegada 
do peso respectivo das dúas grandes correntes mencionadas. Polas mesmas 
razóns, tampouco é posible determinar as posibles xerarquizacións existentes 
entre os diferentes destinos.

O padrón de 1868 tamén fornece algunhas referencias cualitativas de inte-
rese. Por exemplo, sobre dous emigrantes da freguesía de Salceda radicados en 
Bos Aires. Un deles é Plácido Boente Sequeiros, un mozo de doce anos. O seu 
pai (José Santiago Boente Leiras), natural do Porriño, figura no padrón como 
profesor de instrución primaria. Este podería ser un bo exemplo dunha das vías 
de difusión polas que a información verbo das posibilidades da emigración a 
terras arxentinas puido chegar a unha parroquia concreta. Como sostén Moya, 
os mestres, dado o seu carácter de funcionarios públicos, estaban sometidos a 
un certo grao de mobilidade xeográfica que os convertía nun bo mecanismo 
de difusión da información. Así mesmo, resulta significativo que a familia do 
outro emigrante radicado en Bos Aires (José Sestelo González) figurase residin-
do no mesmo barrio e aparecese inscrito no padrón a continuación dos Boente. 
Iso podería ser un indicio claro do comezo dunha cadea migratoria baseada nas 
relacións de veciñanza. Como veremos máis adiante, na altura de 1887 a emi-
gración a Bos Aires estará solidamente implantada nesta parroquia.

Mais a veciñanza non é o único trazo distintivo que une estes dous emi-
grantes da parroquia de Salceda. Se o pai de Plácido Boente era mestre,4 o 
proxenitor de José Sestelo figuraba no padrón coa profesión de agrimensor. 
Profesións ambas as dúas que, no marco dun concello onde a actividade domi-
nante era a agricultura, poden ser consideradas como integrantes dos secto-
res mellor situados na escala social. Na primeira fase da emigración, pois, 
os varóns alfabetizados pertencentes aos sectores sociais máis favorecidos da 
comunidade en cuestión serían o elemento predominante dentro do fluxo 
migratorio (Moya 1998: 393). Presumiblemente, tanto José Sestelo como Plá-
cido Boente estaban alfabetizados.

Deamos agora un salto de case vinte anos ata analizar os datos do padrón 
seguinte de 1887, que dispomos no Arquivo Municipal. Nesta altura, teremos 
389 persoas ausentes, o que xa supuña un 8,5% do total dos habitantes de Sal-
ceda de Caselas (4538).

Como se pode apreciar no cadro 6, as parroquias de Entenza e Salceda 
concentraban de forma conxunta a máis do 50% do total de emigrantes (con-
cretamente o 52,7%), mentres que San Xurxo e Budiño unicamente fornecían 

4.  Outro fillo de Leopoldo Boente Sequeiros acabou sendo o secretario municipal de Salceda de Ca-
selas por varios lustros, o que constitúe unha proba adicional da posición social da familia Boente.
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o 14,7% do total. Esa importancia das dúas primeiras freguesías relaciónase 
directamente co seu peso específico dentro da poboación do concello; entre 
elas sumaban o 43,9% do total de habitantes de Salceda de Caselas. Pero tam-
pouco non debemos pasar por alto o feito de estas dúas parroquias seren as 
únicas que contribuían con emigrantes nunha magnitude superior á súa res-
pectiva participación no total de habitantes do concello. Neste senso, chama 
a atención que Salceda teña unha participación no continxente de emigrados 
superior en máis de sete puntos porcentuais á súa participación no total de 
habitantes do concello. Ademais, tanto Entenza como Salceda eran as únicas 
parroquias que presentaban unhas porcentaxes de poboación emigrada supe-
riores á media do conxunto municipal. No outro extremo da participación 
parroquial no fenómeno migratorio de Salceda de Caselas encontrámonos cos 
casos de Budiño e San Xurxo, que fornecían entre as dúas o 21,1% dos habi-
tantes de Salceda de Caselas, e onde o fenómeno migratorio tiña unha menor 
incidencia relativa: no caso de Budiño estaban emigrados o 5,8% dos seus 
habitantes, mentres que no caso de San Xurxo a cifra era do 6%. No que res-
pecta ás restantes tres freguesías (Parderrubias, A Picoña e Soutelo), a magni-
tude das súas contribucións ao continxente emigratorio de Salceda de Caselas 
sitúaas nunha situación intermedia, aínda que nos tres casos as súas contribu-
cións (en termos porcentuais) ao total de emigrantes do concello eran inferio-
res á súa participación no total de habitantes.

Como se pode apreciar no cadro 7, o padrón de 1887 permítenos coñe-
cer, dun xeito máis requintado ca os de 1861 e 1868, os destinos dos emi-
grantes de Salceda de Caselas. Pero tamén nos permite percibir as importantes 
diferenzas que se constatan entre as freguesías á hora de decidiren os seus 
habitantes os lugares aos que se desprazarían.

Cadro 6. Número de ausentes de Salceda de Caselas en 1887

Parroquia Ausentes A B C

Budiño 21 5,4% 5,8% 7,9%

Entenza 73 18,8% 9,2% 17,4%

Parderrubias 51 13,1% 7,9% 14,1%

Picoña, A 47 12,1% 7,8% 13,1%

San Xurxo 36 9,2% 6% 13,2%

Salceda 132 33,9% 10,9% 26,5%

Soutelo 29 7,5% 8,3% 7,7%

Municipio 389 100% 8,5% 100%

A: Porcentaxe de ausentes de cada parroquia con relación ao total de ausentes.
B: Porcentaxe de ausentes con relación ao total de habitantes de cada parroquia.
C: Participación porcentual de cada parroquia no total de poboación municipal.
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Cadro 7. Destinos dos ausentes de Salceda de Caselas en 1887

Parroquia Galicia % España % Portugal % América % Ignorado %

Budiño 14 66,6 5 23,8 2 9,5

Entenza 8 10,9 2 2,7 26 35,6 33 45,2 4 5,4

Parderrubias 34 66,6 2 3,9 2 3,9 13 25,4

Picoña, A 4 8,5 13 27,6 28 59,5 2 4,2

Salceda 25 18,9 1 0,7 6 4,5 99 75,0 1 0,7

San Xurxo 6 16,6 1 2,7 1 2,7 26 72,2 2 5,5

Soutelo 18 62,0 8 27,5 3 10,3

Municipio 109 28,0 6 1,5 61 15,6 204 54,4 9 2,3

Máis da metade do total de ausentes de Salceda de Caselas estaban insta-
lados en terras americanas nesta altura, concretamente o 54,4%. Pero os habi-
tantes deste concello pontevedrés seguían a dirixirse a Portugal, que aínda 
absorbía o 15,6% do total de emigrantes. Pola contra, as cidades españolas 
(concretamente Burgos, Madrid e Sevilla) só lograban atraer un 1,5%. No que 
respecta ao caso portugués, o desprazamento a prol da emigración ultramari-
na non estaría aínda culminado en Salceda de Caselas, cando menos nalgunhas 
das parroquias. Con todo, trece anos máis tarde a emigración a Portugal deixou 
de ser unha opción relevante para os habitantes de Salceda de Caselas. Final-
mente, un 28% dos ausentes desprazárase cara a outras localidades galegas.

No que atinxe á emigración ultramarina, é evidente que Arxentina e 
Brasil monopolizaban practicamente o fluxo migratorio de Salceda de Caselas, 
pois entre os dous reunían o 95,1% do total de emigrados establecidos en 
América, mentres que os outros destinos americanos tiñan unha presenza 
testemuñal. Esta orientación maioritaria do fluxo migratorio americano en 
dirección a Brasil e Arxentina concorda en trazos xerais co modelo migratorio 
imperante na provincia de Pontevedra nesta época.5 Con todo, no caso de 
Salceda dábase un meirande equilibrio entre os destinos suramericanos de 
carácter maioritario, malia que cunha lixeira vantaxe a favor de Brasil.

Aínda que de moi diferente natureza á emigración transoceánica, tamén tiña 
lugar en Salceda unha importante saída de persoas que se dirixían a outras loca-
lidades galegas. Case a totalidade das persoas que se trasladaban a outros con-
cellos galegos facíano dentro da provincia de Pontevedra e só dúas persoas se 
radicaron nas cidades da Coruña e Ferrol. As 107 persoas restantes repartíanse 
entre 17 municipios pontevedreses, todos eles pertencentes á súa metade sur, 

5.  Entre 1885 e 1895, os emigrantes desta provincia dirixíanse nun 53% dos casos a Arxenti-
na, outro 24% facíao a Brasil, mentres que a Cuba e Uruguai se trasladaba o 16% e o 3%, res-
pectivamente, dos emigrantes pontevedreses (Eiras 1992: 193).
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malia que en once deles só se rexistraba un emigrante procedente de Salceda 
de Caselas. A maior parte dos protagonistas deste tipo de desprazamentos de 
curto alcance encontrábanse residindo en concellos limítrofes. O concello que 
acollía o maior número era Tui, onde se atopaba o 34,9%. Indubidablemen-
te, a vila, que exercía de sé episcopal e cabeceira de partido xudicial, constituía 
un polo de atracción para os salcedenses polas súas posibilidades de empre-
go, nomeadamente no servizo doméstico. Así e todo, o padrón de 1887 per-
mítenos coñecer aqueles casos en que os ausentes residían en freguesías rurais 
doutros concellos, co que se revela que, en non poucos casos, aqueles residen-
tes en Tui érano en parroquias rurais. O mesmo acontece no Porriño ou en Pon-
teareas. Despois de Tui salientaba o concello do Porriño, co 23,9% do total de 
emigrantes que participaban nos desprazamentos de curta distancia. A seguir 
viña Ponteareas, co 9,2%, e, finalmente, Salvaterra de Miño, cun 8,3 %, e a 
cidade de Vigo cunha porcentaxe idéntica.

Vexamos a situación dende a óptica das diferentes situacións parroquiais. 
Entre as diversas freguesías consolidaranse diversos patróns migratorios. O 
primeiro trazo de diferenciación será a desigual incidencia da emigración 
americana. Dunha banda, en tres parroquias (Budiño, Soutelo e Parderrubias) 
estaba pouco presente a emigración ultramarina, sobre todo nas dúas pri-
meiras. No caso de Budiño, unicamente o 9,5% dos emigrantes residía en 
América (dous emigrantes), cifra que en Soutelo subía a tres (10,3%). Parde-
rrubias contaba cunha porcentaxe máis importante de persoas emigradas no 
Novo Continente (25,4%), pero moi por baixo da media municipal (54,4%). 
Esta escasa entidade explícase, en boa medida, pola importancia da emigra-
ción intragalega: nas tres parroquias, máis do 60% dos ausentes atopábase en 
Galicia. Nos casos de Budiño e Soutelo, ademais, tiña forte vixencia a emigra-
ción a Portugal, sobre todo a Lisboa: o 23,8% e o 27,8%, respectivamente, dos 
ausentes residían no país veciño.

Cadro 8. Destinos americanos dos emigrantes de Salceda de Caselas en 1887

Parroquia América Arxentina Brasil Cuba Uruguai

Budiño 1 1

Entenza 22 11

Parderrubias 6 5 2

Picoña, A 7 19 2

Salceda 59 37 2 1

San Xurxo 1 1 24

Soutelo 1 1 1

Municipio 1 96 98 5 4

% 0,5 47,1 48,0 2,5 1,9
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A presenza de emigrantes de Budiño e Soutelo en América presenta, ade-
mais, un carácter disperso.6 Iso podería indicar a ausencia dunha emigración 
artellada ao redor de redes sociais de apoio de base familiar ou veciñal que 
orientaran os seus compoñentes a unha localidade concreta alén mar. Podemos 
supor que os naturais de Budiño e Soutelo, que en 1887 residen en países ame-
ricanos, serían os posibles pioneiros que iniciarán correntes migratorias que, 
nalgúns casos, veremos plenamente desenvolvidas máis adiante. O feito de 
que os destinos elixidos por estes escasos emigrantes de Budiño e Soutelo non 
se distinguisen dos habituais da emigración ultramarina galega deste período 
(Eiras 1992: 192; Vázquez González 1999: 417-25) suxire que eses emigrantes, 
malia o seu hipotético papel de emigrantes pioneiros, tiveron que apoiar a súa 
iniciativa emigratoria nalgún tipo de rede social que os orientaría cara a Monte-
video, Bos Aires, Cuba ou Brasil; pois resulta evidente que para poder ir a estes 
destinos deberon contar con algún grao de información sobre eles.

No que fai ao caso de Parderrubias, a emigración ultramarina presenta-
ba un maior desenvolvemento. Os emigrantes desta freguesía estaban asenta-
dos en ambas as dúas beiras do Río da Prata (seis na beira arxentina e dous na 
uruguaia) e en Brasil. Destinos que veremos novamente repetidos á altura de 
1900, aínda que Montevideo deixará de ser punto de destino dos seus emi-
grantes. No que atinxe á República Arxentina e Brasil, e segundo os datos des-
te padrón (seis emigrantes na primeira e cinco no segundo), non semella que 
o comportamento emigratorio desta parroquia poida permitirnos falar dunha 
especialización a favor dun destes países, como si veremos que acontece nal-
gunha das restantes parroquias de Salceda de Caselas.

Se temos en conta que en 1868 polo menos seis dos emigrantes de Par-
derrubias se encontraban en Sevilla, mentres que vinte anos despois só dous 
veciños fican na dita cidade, podería argumentarse que a atracción andaluza 
comezara a desaparecer. Só dous emigrantes ían en Portugal, clara mostra de 
que a emigración exterior desta parroquia buscaba terras americanas contra os 
anos oitenta do século XIX.

Fronte á situación de escasa emigración americana que detectamos nas 
tres parroquias xa comentadas, encontrámonos coa situación inversa nas catro 
freguesías restantes. Mais, pola súa vez, aparecen diferenzas significativas entre 
elas. Por unha banda, estarían Entenza e A Picoña, pois en ambas as parro-
quias deixábase sentir o forte peso da emigración orientada a Portugal a carón 
dunha emigración ultramarina vigorosa. Mentres que, por outra banda, nos 

6.  No caso de Budiño atopámonos cun emigrante en Brasil e outro en Uruguai, mentres que os 
tres emigrantes americanos de Soutelo se repartían entre Arxentina, Brasil e Cuba.



Cambio e continuidade migratoria: de Salceda de Caselas a América (1861–1920)

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (103-129) ] ��5 

casos de Salceda e San Xurxo a emigración que se orientara cara a terras ame-
ricanas tiña un carácter case hexemónico, pois en ambos os dous involucraba 
máis do 70% do total de persoas ausentes, concretamente o 75% dos emigra-
dos de Salceda e o 72,2% dos de San Xurxo. Centrándonos nas parroquias de 
Entenza e A Picoña resulta que o 45,2% dos emigrantes da primeira se encon-
traba radicado en terras americanas fronte ao 35,6% que estaba en Portugal, 
mentres que as cifras respectivas para a segunda eran 59,5% e 27,7%.

Mais a diferente magnitude da emigración transoceánica que se orixina-
ba nestas catro parroquias non é o único elemento que contribúe a estable-
cer patróns migratorios distintos. Concentrando a nosa atención nos destinos 
americanos, atopámonos con diferenzas dignas de seren tidas en conta. Dunha 
banda está San Xurxo, caracterizado por unha emigración ultramarina dirixi-
da case exclusivamente a Brasil: 24 emigrantes estaban naquel país sobre 26 
ausentes. Fronte a esta situación de marcada homoxeneidade emigratoria, nos 
demais casos a situación resulta máis equilibrada e plural. Nas parroquias de 
Salceda e Entenza os seus emigrantes de longa distancia preferían a opción 
arxentina, xa que no primeiro caso un 59,5% dos seus emigrantes americanos 
residían en terras arxentinas fronte a un 37,3% que o facía en Brasil. No que 
atinxe á segunda das freguesías en cuestión, a situación era aínda máis favo-
rable á opción arxentina, pois dous terzos dos seus emigrantes ultramarinos 
optaran por ela, fronte ao terzo restante, que se inclinaba por Brasil. A situa-
ción da Picoña amósanos un caso diferente ao xa visto en Salceda e Entenza, 
pois nesa parroquia a opción máis elixida era Brasil (67,8% do total de emi-
grantes radicados en América), mentres que Arxentina só conseguía atraer o 
25% dos emigrantes ultramarinos.

O noso segundo punto de observación da emigración dende Salceda de 
Caselas subminístranolo o padrón de 1900. Segundo os datos, o número de 
ausentes era de 378, o que supón que o 7,9% do total de habitantes do conce-
llo se atopaba emigrado. Estas cifras implicarían que se producira unha lixei-
ra diminución do número de persoas ausentes respecto de 1887. En termos 
absolutos a diminución é de 11 persoas, o que nos podería levar a conside-
rar que esa diminución é practicamente irrelevante. No 1887 o continxente de 
ausentes equivalía ao 8,5% do total de persoas empadroadas. Iso amosa que 
a diminución non foi desprezable, xa que ademais a poboación de dereito de 
Salceda de Caselas aumentara en 249 individuos neses trece anos.

Igual que ocorría en 1887, a distribución do continxente emigratorio 
entre as diversas parroquias do concello non é homoxénea. Porén, como se 
pode apreciar no cadro 9, as diferenzas son algo máis atenuadas que trece 
anos antes. O trazo que máis chama a atención é a perda de peso específico da 
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freguesía de Salceda, que no 1887 fornecía o 33,9% do total de emigrantes, 
mentres que no 1900 só contribúe co 23,8%. Como consecuencia desta per-
da, a porcentaxe dos seus veciños que estaban emigrados (7,3%) era inferior 
á media municipal (7,9%). A pesar disto, Salceda seguía a fornecer o maior 
número de emigrantes. Descensos menos espectaculares nas achegas que rea-
lizaban ao continxente municipal de emigrantes experimentaron as parroquias 
da Picoña (de 12,1% a 10,5%) e Soutelo (de 7,5% a 6,6%). A outra cara da 
moeda estaría representada polos aumentos experimentados por Budiño, que 
pasou de contribuír co 5,4% do total de emigrantes ao 10%; San Xurxo, cunha 
variación do 9,2% ao 13,4%; e Entenza, que dun 18,8% no 1887 pasou a con-
tribuír co 21,9% de todos os emigrantes. Estas variacións están estreitamente 
ligadas ao feito de que as tres parroquias en cuestión se viron afectadas polo 
fenómeno migratorio nunha proporción superior á sinalada para o conxunto 
do concello. Este último tiña un 7,9% dos seus habitantes emigrados, mentres 
Budiño contaba co 8,9% dos seus veciños compartindo tal situación, San Xur-
xo o 8,2% e Entenza o 9,6%. Non debemos pasar por alto que a última cifra 
mencionada convertía a parroquia de Entenza na máis involucrada nas corren-
tes emigratorias que se orixinaban en Salceda de Caselas.

Na altura de 1900, os países americanos absorbían como mínimo o 
75,9% do total de persoas que abandonaran o termo municipal de Salceda de 
Caselas. Mentres que Portugal unicamente albergaba o 5,02% do total, fron-
te a un 15,6% no 1887, proba do devalo definitivo dunha corrente migratoria 
con raíces na Idade Moderna. Este declive vai da man da práctica desaparición 
da emigración a cidades españolas que non estaban situadas en Galicia, pois 
unicamente nos encontramos cun natural de Salceda de Caselas na cidade de 
Sevilla. Igualmente, tivo lugar un importante descenso no continxente de per-

Cadro 9. Número de ausentes de Salceda de Caselas en 1900

Parroquia Ausentes A B C

Budiño 38 10,0% 8,9% 8,8%

Entenza 83 21,9% 9,6% 18,0%

Parderrubias 51 13,4% 7,4% 14,4%

Picoña, A 40 10,5% 6,4% 13,0%

Salceda 90 23,8% 7,3% 25,5%

San Xurxo 51 13,4% 8,2% 12,8%

Soutelo 25 6,5% 7,0% 7,5%

Municipio 378 100% 7,9% 100%

A: Porcentaxe de ausentes de cada parroquia con relación ao total de ausentes.
B: Porcentaxe de ausentes con relación ao total de habitantes de cada parroquia.
C: Participación porcentual de cada parroquia no total de habitantes do concello.
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soas que estaban desprazadas noutras localidades galegas. A este respecto, hai 
que referir que en 1887 as persoas que se encontraban nas referidas localida-
des supuñan o 28% do total de ausentes, mentres que trece anos despois soa-
mente representaban o 15,6%. Probablemente, os descensos comentados son 
unha consecuencia directa do maior protagonismo da corrente migratoria que 
se orientaba aos destinos americanos, pois estes en 1887 acollían o 54,4% de 
todos os emigrantes de Salceda de Caselas, mentres que no 1900 eran os luga-
res en que se atopaba o 75,9% dos ditos emigrantes.

Antes de interesarnos polos destinos americanos, debemos prestar un 
pouco de atención aos desprazamentos que se producían a outras localida-
des da rexión. As localidades galegas nas que se encontraban emigrantes de 
Salceda de Caselas á altura de 1900 situábanse todas elas na metade sur da 
provincia de Pontevedra. Aínda que os 59 emigrantes involucrados nestes des-
prazamentos se repartían entre 9 concellos, o groso deles localizábase en catro 
localidades (88,2% dos emigrantes): O Porriño (18,6%), Salvaterra (10,2%), 
Tui (43,4%) e Vigo (16,9%). Tratábase de concellos limítrofes ou próximos, 
o que pon en evidencia desprazamentos de curta distancia. Tui segue a ser o 
sobranceiro foco de atracción para os habitantes de Salceda de Caselas que 
optaban por este tipo de emigración e a súa capacidade de atracción mesmo 
se incrementa respecto a 1887. Aínda que Vigo acollía só o 16,9% dos emi-
grantes de Salceda de Caselas, proba da pouco intensa atracción que exercía 
sobre estes a cidade máis poboada da provincia, non podemos esquecer que 
se constituíra no terceiro concello polo número de emigrantes salcedenses que 
acollía, cando en 1887 ocupaba o cuarto posto compartido con Salvaterra de 
Miño neste particular ránking.

No que respecta aos diferentes destinos americanos que acollían emi-
grantes de Salceda de Caselas, Arxentina e Brasil seguían a ser os destinos pre-
feridos. Mais, cando menos de xeito aparente, producírase un lene cambio na 

Cadro 10. Destinos dos ausentes en 1900

Parroquia Galicia % España % Portugal % América % Ignorado %

Budiño 14 36,8 1 2,6 6 15,8 10 26,3 7 18,4

Entenza 7 8,4 6 7,2 68 81,9 2 2,4

Parderrubias 14 27,5 37 72,5

Picoña, A 3 7,5 36 90 1 2,5

Salceda 11 12,2 2 2,2 76 84,4 1 1,1

San Xurxo 4 7,8 46 90,2 1 1,9

Soutelo 9 36 2 8 14 56

Municipio 59 15,6 1 0,3 19 5,0 287 75,9 12 3,2
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orde de preferencia xa que, ao contrario do que acontecía na altura de 1887, 
Arxentina acollía o maior número de emigrantes (43,2%), seguida a pouca 
distancia de Brasil (42,2%). Salceda de Caselas caracterizábase pola perma-
nencia do comportamento migratorio dual, pois Brasil e Arxentina reunían o 
85,4% dos emigrantes establecidos en América.7

Outro dos destinos transoceánicos era Cuba, pero non deixaba de ser mar-
xinal. En Cuba só residían sete veciños, que representaban o 2,8% do total de 
emigrantes establecidos en América. Esta situación non difería en nada da que se 
daba en 1887, pois o padrón correspondente tan só reflectía un 2,5% de residen-
tes na colonia española. Uruguai tamén fica como un destino moi minoritario.

Baixando ao nivel parroquial, seguimos a observar comportamentos 
migratorios diferenciados. Budiño e Soutelo seguen a caracterizarse por unha 
reducida incidencia da emigración ultramarina. Budiño era a única parroquia 
de Salceda de Caselas que ao rematar o século XIX presentaba máis emigran-
tes instalados en localidades galegas que en América. En concreto, o 36,8% 
do total de emigrantes residía en localidades do sur da provincia de Ponteve-
dra, mentres que en América se localizaban dez veciños desta parroquia, que 
representaban o 26,3% do total de ausentes. Para calibrar a relevancia deste 
último dato, debemos lembrar que o 75,9% do total de emigrantes do muni-
cipio residía en países americanos. Así mesmo, cómpre salientar que Portu-
gal continuaba a ser un destino atractivo para os emigrantes desta parroquia, 
pois en Lisboa residía o 15,7% do total de ausentes, fronte a un 5% dos emi-
grantes do conxunto municipal que estaba establecido en terras portuguesas. 
A atracción lusa debe ser considerada como un dos elementos explicativos do 

7.  Para máis, sabemos que dos 10 dos 33 que constan como emigrados en América sen máis 
especificación, e que continuaban emigrados en 1920, sete estaban en Arxentina, dous en Bra-
sil e un en Cuba.

Cadro 11. Destinos americanos dos emigrantes de Salceda de Caselas en 1900

Parroquia América Arxentina Brasil Cuba Uruguai

Budiño 1 3 5 1

Entenza 24 32 11 1

Parderrubias 2 24 9 2

Picoña, A 5 31

Salceda 1 49 24 1 1

San Xurxo 5 3 37 1

Soutelo 8 4 2

Municipio 33 124 121 8 1

% 11,5 43,2 42,2 2,8 0,3
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escaso desenvolvemento da emigración orientada a terras americanas, que xa 
referimos, unida á importancia da emigración de curto alcance. No que atinxe 
aos destinos americanos nos que se encontraban emigrantes desta parroquia, 
non se observa un comportamento homoxéneo, pois cinco emigrantes resi-
dían en Brasil, tres en Arxentina e un en Cuba.

A situación da parroquia de Soutelo presenta semellanzas importantes 
co caso de Budiño, pero tamén diferenzas. Esta freguesía, igual que acontecía 
con Budiño, caracterizábase por unha participación na emigración ultrama-
rina (56%), notablemente inferior á media municipal (75,9%). Esta reduci-
da contribución á emigración americana explícase basicamente polo vigor dos 
desprazamentos a outras localidades galegas, pois neles participaba o 36% 
do total de emigrantes da parroquia. Mais, a diferenza do caso de Budiño, 
a emigración a Portugal xa estaba en devalo, pois unicamente dous veciños 
de Soutelo residían en terras lusitanas na altura de 1900 (un 8% do total de 
ausentes). Dos emigrados a terras americanas, oito deles (57,1%) optaran por 
establecerse en Arxentina, catro (28,5%) en Brasil e dous en Cuba.

Nunha situación intermedia entre os casos de reducida emigración orien-
tada a terras americanas (Budiño e Soutelo) e aqueles que, como veremos máis 
adiante, estarían caracterizados por unha emigración ultramarina potente, que 
restrinxiría en grao sumo a existencia de destinos alternativos, está a parroquia 
de Parderrubias. Dous son os elementos máis significativos que se poden expo-
ñer con relación a unha caracterización dos seus comportamentos migratorios. 
Un deles é a clara preeminencia da emigración ultramarina (72,5% do total de 
ausentes da parroquia), clara novidade respecto a 1887, cando os «americanos» 
só eran un 25% do total, e preto xa da media municipal (75,9%). O segundo ten 
que ver coa importancia do continxente de emigrantes que se encontraban resi-
dindo noutras localidades pontevedresas: o 27,5% do total de persoas emigra-
das de Parderrubias fronte ao 15,6% de media municipal.

No que respecta aos destinos americanos, Parderrubias presentaba na 
altura de 1900 un comportamento emigratorio dual, pois os seus emigran-
tes que residían en Arxentina (24) e Brasil (9) supuñan o 89,1% do total. Este 
panorama complétase coa presenza de dous emigrantes en Cuba.

Se comparamos o panorama emigratorio de 1900 coa situación que 
reflectía o padrón de 1887 respecto aos emigrantes de Parderrubias que cruza-
ran o Atlántico, podemos comprobar que se producira un importante cambio. 
Segundo os datos de 1887, os non moi numerosos emigrantes que optaban 
por trasladarse a terras americanas repartían as súas preferencias entre Arxen-
tina e Brasil dunha forma equilibrada, pois nas terras riopratenses estaban 
residindo seis e en Brasil cinco. Mais, como xa vimos, no 1900 Arxentina amo-
saba unha clara supremacía á hora de atraer emigrantes desta freguesía.
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No que atinxe ás parroquias que participaban no fenómeno da emigración 
americana nunha magnitude superior á media municipal, abonda referir que, 
nos casos de Entenza e Salceda, oito de cada dez emigrantes estaban participan-
do nel, mentres que para A Picoña e San Xurxo a proporción era de nove de cada 
dez. Esta común orientación dos seus fluxos non implica que non existan dife-
renzas que nos permitan falar de patróns emigratorios diferenciados.

No caso de Entenza, o 81,9% dos seus emigrantes residía en terras ame-
ricanas (68 individuos). Entrementres, Portugal acollía seis dos seus veciños, o 
7,2%. Esta escasa emigración orientada a terras lusas resulta un elemento ano-
vador, pois na altura de 1887 encontrábase nelas o 35,6% do total de persoas 
emigradas de Entenza. No que fai á caracterización do fluxo emigratorio ultra-
marino encontrámonos cunha eiva non pequena pois esta freguesía reúne a 
maior parte dos emigrantes que o padrón rexistra como residentes en Améri-
ca sen fornecer máis información. Trátase de 24 emigrantes, que representan o 
35,2% do total. Centrándonos nos restantes emigrantes ultramarinos (44 casos), 
vemos que o 72,7% residía en Arxentina (32), o 25% en Brasil (11) e o rema-
nente 2,3% en Cuba (1). Cremos que moi posiblemente este panorama non se 
vería deturpado en liñas xerais se coñecésemos os destinos en que se encon-
traban os 24 emigrantes xa comentados. Para avalar o anterior, debemos ter en 
conta que sete deles continuaban emigrados no 1920 e seis estaban establecidos 
en Arxentina, mentres que o restante estaba en Brasil. Dada a clara preeminen-
cia de Arxentina e Brasil á hora de acolleren emigrantes de Entenza, poderiamos 
concluír que esta parroquia se caracterizaría por un comportamento migratorio 
dual. Este dualismo ha ser matizado pois, de aternos ao que se desprende do 
conxunto de 44 persoas cun destino americano concreto, resulta que Arxentina 
conseguía atraer case tres veces máis emigrantes que Brasil.

A parroquia de Salceda caracterízase na altura de 1900 por un fluxo emi-
gratorio netamente americanizado: o 84,4% dos seus emigrantes residían en 
diferentes países do Novo Continente e apenas dous (2,2%) ficaban en Portu-
gal. Noutras localidades galegas residía o 12,2% dos ausentes. Neste sentido, a 
situación é bastante semellante á de Entenza e Parderrubias. Os emigrantes de 
Salceda emigraban fundamentalmente a dous países suramericanos. Arxentina 
acollía 49 (64,4%) dos ditos emigrantes e Brasil 24 (31,5%). Indubidablemen-
te, as cifras que acabamos de expoñer permítennos concluír que, no relativo 
aos destinos ultramarinos, o comportamento migratorio dos habitantes de Sal-
ceda presentaba arredor de 1900 un claro carácter dual, pois Arxentina e Bra-
sil acaparaban aproximadamente o 95% do total de emigrantes en cuestión. 
Pero este carácter dual ha de relativizarse, pois Arxentina lograba atraer máis 
do dobre de emigrantes de Salceda que os que atraía Brasil.
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Vexamos que acontece nas dúas freguesías restantes, A Picoña e San Xur-
xo. En ambas as dúas, o 90% dos seus emigrantes encontrábanse en América, 
e a maioría deles en Brasil. Na Picoña, o 86,1% dos seus emigrantes ultrama-
rinos ía en terras brasileiras (31 casos) e o restante 13,9% (5 casos) en Arxen-
tina. A situación de San Xurxo é semellante. Dos 41 emigrantes americanos 
desta parroquia, dos que coñecemos o seu país de residencia, o 90,2% incli-
nárase por Brasil, mentres que o restante 9,8% corresponde a tres emigrantes 
asentados en Arxentina e un en Cuba. Resulta obvio que os destinos non ame-
ricanos presentaban un carácter marxinal na estratexia migratoria dos veciños 
destas dúas parroquias (tres emigrantes en Portugal no caso da Picoña e uns 
poucos emigrantes noutros concellos pontevedreses no caso de San Xurxo).

O seguinte padrón de habitantes que nos ofrece información plenamen-
te útil para a nosa pescuda é o de 1920. Segundo os seus datos, o 17,8% (960 
persoas) dos habitantes de Salceda de Caselas atopábanse ausentes do termo 
municipal naquela altura. Con respecto a 1900 producírase un aumento no 
número de ausentes do 153,9%.

Como se pode comprobar no cadro 12, o aumento experimentado no 
número de ausentes non se repartiu de xeito homoxéneo entre as diversas 
parroquias. Un grupo de parroquias presentaba unha participación no con-
tinxente migratorio superior á que lle correspondería en función da súa 
poboación: Entenza, Parderrubias e San Xurxo. Pola contra, Salceda, Budiño, 
A Picoña e Soutelo víanse afectadas polo fenómeno contrario. Nun extremo 
temos Entenza, cun 21,3% dos seus veciños emigrados, e no outro extremo 
atopámonos con que os emigrantes de Budiño unicamente supuñan o 10,9% 
da súa poboación.

O importante incremento do número de ausentes nos dous primeiros 
decenios do XX débese atribuír esencialmente á emigración americana. No 
Novo Continente radicaba o 86,4% do total de emigrantes fronte ao 75,9% do 
total dos emigrados que optaran por América no 1900.

Como consecuencia directa do auxe da emigración americana, os restan-
tes destinos viron diminuír a chegada de emigrantes de Salceda de Caselas. 
Con excepción da emigración desenvolvida en dirección a outras localida-
des galegas, os restantes destinos tiñan un rotundo carácter marxinal. A emi-
gración de curto alcance, a diferenza do que ocorría en 1900, concentrouse 
nun 96,9% na provincia de Pontevedra. Dentro dela, Vigo concentra o mei-
rande número de salcedenses, concretamente o 40,2%, mentres que nun dis-
creto segundo plano fican localidades limítrofes como O Porriño (20,6%), Tui 
(15,5%), Salvaterra de Miño (9,3%) e Ponteareas (6,2%).
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Na altura de 1920 Arxentina constituírase no destino americano no que 
se encontraba o maior número de emigrantes de Salceda de Caselas (47,5%), 
seguido de Brasil (25,2%) e Cuba (23,8%), que incrementa a súa presenza 
respecto de 1900, en claro detrimento de Brasil, aínda que en termos absolu-
tos o número de emigrantes que estaban radicados neste país aumentou nun 
72,7%. Quizais o aumento cubano teña moito que ver coa especial conxuntu-
ra económica favorable experimentada pola economía desa illa ao longo das 
dúas primeiras décadas do século XX.

O padrón de 1920 revela, así mesmo, que os emigrantes comezaran a 
dirixirse a outros países americanos, mostra dun proceso de diversificación 
de destinos, mesmo tendo en conta o seu reducido peso no total. Así e todo, 
algúns destinos, como Estados Unidos, tiñan certa significación nalgunha fre-
guesía concreta, como Soutelo. No xigante norteamericano no 1920 residían 
18 emigrantes.

Sen dúbida, Budiño distinguíase na altura de 1920 por ser a parroquia 
menos emigrante a América e a que meirande proporción (21,7% dos ausen-

Cadro 12. Evolución do número de ausentes en Salceda de Caselas, 1900-1920

Parroquia 1900 1920 Aumento (%)

Budiño 38 46 21,1

Entenza 83 190 128,9

Parderrubias 51 154 202

Picoña, A 40 101 152,5

Salceda 90 256 184,4

San Xurxo 51 140 174,5

Soutelo 25 73 192

Municipio 378 960 153,9

Cadro 13. Número de ausentes de Salceda de Caselas en 1920

Parroquia Ausentes A B C

Budiño 46 4,8% 10,9% 7,9%

Entenza 190 19,8% 21,3% 16,6%

Parderrubias 154 16,0% 19,4% 14,8%

Picoña, A 101 10,5% 15,1% 12,4%

Salceda 256 26,7% 17,1% 27,7%

San Xurxo 140 14,6% 20,7% 12,5%

Soutelo 73 7,6% 16,5% 8,2%

Municipio 960 100% 17,8% 100%

A: Porcentaxe de ausentes de cada parroquia con relación ao total de ausentes.
B: Porcentaxe de ausentes con relación ao total de habitantes de cada freguesía.
C: Participación porcentual de cada parroquia no total de habitantes do concello.
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tes) relativa tiña de migracións de curto alcance. En parte, era unha herdanza 
do pasado. Entenza caracterizábase, pola contra, pola elevada concentración 
da súa emigración ultramarina en Arxentina (78%). Parderrubias salienta 
agora polo volume da súa emigración a terras cubanas (51,9% dos emigran-
tes americanos da freguesía). No caso da Picoña, salienta que a súa emigración 
transoceánica (95,1%) era en termos relativos a máis importante do conce-
llo, dirixida maioritariamente a Brasil (41,7%), mais con importante presenza 
de Arxentina (34,4%) e Cuba (21,9%). Esa porcentaxe de emigrantes ultra-
marinos acada en San Xurxo o 90%, aínda que aquí a diversificación de des-
tinos é moito maior (con Brasil cun 54,8% de residentes), e en Sotuelo un 
81,8%, neste caso con case a metade dos seus emigrantes (47,8%) en Cuba, 
o 32% en Arxentina e mais o 14,9% en Estados Unidos. A parroquia de Sal-
ceda seguía a ser a que fornecía o meirande continxente absoluto de emigran-
tes ultramarinos (205 persoas), dirixidos preferentemente a Arxentina (59%) 
e Brasil (25,4%).

Cadro 14. Destinos dos ausentes en 1920

Parroquia América % Galicia % Portugal % Outros* % Ignorado %

Budiño 31 67,4 10 21,7 3 6,5 1 2,2 1 2,2

Entenza 173 91,1 12 6,3 2 1 3 1,6

Parderrubias 131 85,1 16 10,4 7 4,5

Picoña, A 96 95,1 4 3,9 1 1

Salceda 205 80,1 36 14,1 8 3,1 2 0,8 5 1,9

San Xurxo 126 90 14 10

Soutelo 67 91,8 5 6,8 1 1,4

Municipio 829 86,4 97 10,1 13 1,4 10 1 11 1,2

(*): Comprende os seguintes destinos: España (7), África (2) e Francia (1)

Cadro 15. Destinos americanos dos emigrantes de Salceda de Caselas en 1920

Parroquia Arxentina Brasil Cuba EUA Chile Outros*

Budiño 13 12 3 3

Entenza 135 14 20 3 1

Parderrubias 43 19 68 1

Picoña, A 33 40 21 2

Salceda 121 52 30 1 1

San Xurxo 27 69 23 1 5 1

Soutelo 22 3 32 10

Municipio 394 209 197 18 6
5

% 47,5 25,2 23,8 2,2 0,7 0,6

(*): Comprende os seguintes destinos: Ecuador (2), México (1), Perú (1) e Uruguai (1)
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PERFIL DO EMIGRANTE DE SALCEDA DE CASELAS (1887-1920)

Quen emigraba: os máis podentes ou os máis desfavorecidos? Tiña o per-
fil social do emigrante unha relación directa coa elección do seu destino e o 
radio de alcance da súa migración? Distinguiremos aquí de xeito básico entre 
os emigrantes que se desprazan a Galicia e aqueles que se orientaran á emigra-
ción externa, fose esta intrapeninsular ou ultramarina, esta última de carác-
ter maioritario.

No que fai á migración intragalega, salienta o protagonismo da muller. 
Ao longo do período considerado (1887-1920), a participación feminina nes-
te tipo de migración aumentou paseniñamente, pois pasou de constituír o 
62,4% en 1887 a supor o 75,3% no 1920. Tratábase de mulleres novas: ao 
redor do 80% destas tiñan menos de trinta anos. Esta mocidade acentuábase 
na compoñente masculina da migración de curta distancia: no 1900, o 90% 
dos homes non chegaba á idade de trinta anos. Tanto entre os homes como 
entre as mulleres que residían noutras localidades de Galicia, o estado de sol-
teiría era case exclusivo.

A emigración exterior presenta, pola contra, un carácter masculino indis-
cutible. No 1887, un 94,5% do total de emigrantes en cuestión eran homes; 
en 1900 érao o 95,1%. Só en 1920 descendeu a taxa de masculinidade, pero 
así e todo mantívose no 88,4%. A cativa participación da muller galega na 
emigración ultramarina durante o século XIX pódese explicar como unha con-
secuencia da escasa relevancia da emigración de familias enteiras na Galicia da 
época. Isto derivaríase de que boa parte dos varóns que emigraban (fosen sol-
teiros ou casados) facíano cun proxecto previo de retornar logo de acadaren 
certos obxectivos de natureza económica (Cagiao Vila 1997: 58; Eiras 1992b: 
191). A maior presenza de mulleres que se detecta na altura de 1920 pódese 
entender como resultado directo do aumento do número de varóns que emi-
graron aos países americanos, xa que estes eran os que podían ofrecer as con-
dicións de seguranza para un asentamento non demasiado problemático nas 
sociedades americanas. Condicións de seguranza que non só teñen que ver co 
estritamente persoal, senón que tamén se refiren ás condicións económicas. 
Ademais, as melloras nas condicións de transporte, así como o menor custo 
monetario da travesía, foron elementos que axudaron a posibilitar o aumen-
to da participación feminina na emigración ultramarina (Vázquez González 
1999: 373-83).

No que atinxe á idade dos emigrantes varóns que se trasladaron fóra de 
Galicia, atopámonos con que a inmensa maioría tiña menos de corenta anos. 
En 1887 o 81,6%, en 1900 o 88,7% e en 1920 o 75,7% non chegaba a esa ida-
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de. En canto ao estado civil, priman claramente os solteiros sobre os casados: 
no 1887 un 63,3%, no 1900 un 63,7% e en 1920 aínda un 62,4%.

No que respecta ao nivel de instrución, os emigrantes internos presenta-
ban un menor grao de alfabetización que os emigrantes externos. Pero tamén 
era menor que a media dos habitantes de Salceda de Caselas. Pola contra, os 
que saían de Galicia eran proporcionalmente máis alfabetos que os que fica-
ban. Vémolo así claramente no padrón de 1920, cuxos datos cadran en liñas 
xerais coa tendencia que sinalan os padróns anteriores.

Concentrémonos na cohorte de individuos comprendidos entre os 15 e 
os 40 anos. Os emigrantes varóns alfabetizados que residían noutras localida-
des galegas supuñan o 73,7% do total fronte ao 80,3% de media do concello 
nese treito de idade. No que atinxe ao sexo feminino, as porcentaxes respecti-
vas son 55,7% fronte a 57,3%. Malia as diferenzas non seren abismais, póde-
se afirmar que os emigrantes internos tiñan un grao de alfabetización inferior 
aos do conxunto dos veciños do concello da súa idade. Esta comprobación 
ha ser un elemento indicativo de que o nivel de alfabetización non constituía 
un requisito demasiado importante para a inserción laboral deses emigran-
tes, que podemos supor que tiña lugar maioritariamente no servizo domésti-
co e nos labores agrícolas.

No caso dos emigrantes exteriores (fundamentalmente radicados en Amé-
rica), encontrámonos que entre eles os varóns alfabetos entre 15 e 40 anos 
eran o 82,1% fronte ao 80,3% do total de individuos de Salceda de Caselas das 
mesmas idades. No que fai ás mulleres, as emigradas presentaban unha taxa 
de alfabetización superior en máis de dez puntos porcentuais á do conxunto 
de mulleres do concello englobadas no mesmo grupo de idade (68,1% fronte 
a 57,3%). A alfabetización si que era un requisito importante para os emigran-
tes que se dirixían a traballar nos mercados laborais americanos.

No que atinxe á cualificación profesional dos emigrantes de Salceda de 
Caselas, os datos dos padróns apuntan a unha maioritaria experiencia labo-
ral nas actividades agrarias. Como exemplo clarificador podemos dicir que, 
segundo os datos de 1887, só estarían emigradas tres persoas cuxa ocupación 
en Salceda de Caselas non estaba directamente relacionada cos labores agríco-
las: a saber, dous carpinteiros e un zapateiro.

Expoñamos a seguir algúns datos que nos permitan caracterizar no social os 
emigrantes de Salceda de Caselas, tirados do padrón de contribución rústica de 
1919, que nos subministra a información axeitada para caracterizar a orixe social 
dos emigrantes reflectidos no padrón de habitantes de 1920. Pero debemos acla-
rar que aqueles datos permiten tirar unhas conclusións que, a grandes trazos, 
coinciden coas que se deducen da información fornecida polos padróns utiliza-
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dos para caracterizar socioloxicamente as persoas emigradas en 1887 e 1900. No 
marco dun municipio onde a vida económica e social xiraba case exclusivamen-
te ao redor da actividade agraria, a información que nos fornece unha fonte fis-
cal ligada directamente a estas actividades ofrécenos unha visión máis certeira da 
estratificación interna da comunidade que é obxecto da nosa pescuda.

Cadro 16. Distribución porcentual da capacidade contributiva dos veciños 
da parroquia de Salceda. Total de contribuíntes relacionados coa emigración

Cotas A B C

23 cts. a 99 cts. 7,2% 0,8% 10%

1 pta. a 4,99 ptas. 26,2% 8,8% 15%

5 ptas. a 9,99 ptas. 15,3% 12,0% 5%

10 ptas. a 19,99 ptas. 19,8% 25,6% 35%

20 ptas. a 29,99 ptas. 13,2% 19,2% 5%

30 ptas. a 39,99 ptas. 6,4% 10,4% 20%

40 ptas. a 49,99 ptas. 4,3% 11,2% 15%

50 ptas. a 99,99 ptas. 6,0% 10,4% 15%

100 ptas. a 199,99 ptas. 0,6% 1,6%

A: Total de contribuíntes.
B: Contribuíntes emigrantes ou con fillos emigrados fóra de Galicia.
C: Contribuíntes con fillos emigrados en localidades galegas.

Compararemos a distribución porcentual das cotas aboadas por con-
tribución rústica por parte do total de contribuíntes da parroquia de Salce-
da coas distribucións correspondentes aos individuos cabezas de familia que 
estivesen emigrados ou que fosen pais de emigrantes solteiros, diferenciando 
entre emigración exterior e emigración interior (desenvolvida dentro de Gali-
cia). Existen dous condicionantes fundamentais que poden matizar a calidade 
das nosas conclusións. Por unha beira, cómpre advertir que non temos datos 
fiscais para o 9,4% das familias atinxidas pola emigración exterior e para o 
16,7% das que contaban con membros residentes noutras localidades galegas. 
Por outra beira, de maior significación é a probable inclusión dalgunhas per-
soas que non eran cabezas de familia no conxunto de contribuíntes da parro-
quia, o que implicaría que unha mesma familia estivese representada por máis 
dun contribuínte. Polo tanto, a presenza dun número importante de persoas 
no padrón de rústica que non fosen cabezas de familia deturparía a comparan-
za entre a estrutura fiscal do conxunto de contribuíntes e mais a estrutura fis-
cal do conxunto de contribuíntes cabeza de familia relacionados co fenómeno 
emigratorio. Tamén podemos supor que a presenza de persoas que non eran 
cabezas de familia no padrón de contribución rústica non tiña necesariamente 
por que alterar a distribución porcentual das cotas aboadas polos cabezas de 
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familia, pois é probable que estas persoas aboasen diferentes cotas e estas se 
distribuísen entre os diferentes tramos da estrutura fiscal.

Observando o cadro 16, e centrándonos en primeiro lugar na emigración 
exterior, compróbase que esta atinxía o conxunto da estrutura social definida a 
partir da capacidade contributiva relacionada coa propiedade agraria. Pero as 
familias que pagaban as cotas máis reducidas (é dicir, as incluídas nos tres pri-
meiros tramos) estaban infrarrepresentadas na corrente migratoria. Pola contra, 
as familias encadradas nos seguintes seis treitos ou categorías aparecen sobre-
rrepresentadas na corrente migratoria en función. Isto sinala que as familias con 
capacidade tributaria de tipo medio e alto amosaban unha meirande propensión 
a enviar algún dos seus membros a traballar nos mercados laborais exteriores.

Atendendo unicamente á composición interna, en termos fiscais, do 
conxunto de familias involucradas no fenómeno emigratorio exterior (columna 
B), resulta que o 21,6% delas tributaban cotas comprendidas nas tres primei-
ras categorías, outro 53,2% facíao por cotas comprendidas nas tres categorías 
seguintes e o 23,2% restante tributaba cotas de máis de 50 pesetas, é dicir, que 
se incluían nas tres categorías superiores. A maior parte das familias que opta-
ran por enviar un ou máis dos seus membros a traballar aos países americanos 
non pertencía aos estratos máis desfavorecidos da estrutura social campesiña 
da parroquia de Salceda. Así mesmo, estes datos permitíronnos coñecer que 
máis dun quinto dos emigrantes pertencía aos sectores da comunidade carac-
terizados por seren os de maior capacidade contributiva.

Con relación á emigración interna, os datos deben tomarse certamente 
con precaución, por mor do reducido tamaño da mostra. Con todo, cremos 
poder afirmar que aquela non se pode circunscribir a ningún sector concre-
to da estrutura social pois, coa única excepción da categoría máis alta (cotas 
de 100 a 199,99 pesetas), encontrámonos con que en todas as restantes cate-
gorías existían familias afectadas por este tipo de mobilidade laboral. Así mes-
mo, significativo é que o 60% das familias en cuestión tributasen cotas de tipo 
medio (de 10 a 39,99 pesetas), o que coincide aproximadamente co que acon-
tecía con relación á emigración exterior.

CONCLUSIÓN

Podemos expor tres conclusións básicas que poden considerarse como 
liñas mestras deste traballo. En primeiro lugar, a emigración foi un fenómeno 
que ao longo do período analizado involucrou cada vez máis un maior núme-
ro de veciños de Salceda de Caselas. Ao mesmo tempo, producíronse impor-
tantes mudanzas na dirección dos fluxos migratorios deste concello. Neste 
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senso, cómpre salientar a coexistencia de fluxos intrapeninsulares e ultrama-
rinos, que xa se producía polo menos na segunda metade da década de 1860, 
e que daría paso a un paulatino proceso de substitución da primeira por parte 
da segunda. Na altura de 1920, ese proceso xa estaba practicamente remata-
do. Con relación á emigración ultramarina, comprobamos os diferentes rit-
mos parroquiais da súa implantación. O que determinou a existencia de patróns 
parroquiais diferenciados en canto ao comportamento migratorio. Así mes-
mo, as importantes novidades operadas contra o final da segunda década do 
século XX no fluxo emigratorio ultramarino pon de manifesto que os emigran-
tes de Salceda de Caselas estaban dispostos a aproveitar todas as vantaxes que 
lles podían ofrecer destinos ata ese momento non coñecidos ou só minoritaria-
mente elixidos, talvez aproveitando conxunturas económicas favorables. Velaí 
o caso de Cuba e Estados Unidos.

En segundo lugar, e de xeito moi sintético, determinamos a existencia 
dunha serie de parámetros que permiten establecer dous patróns migratorios 
notoriamente diferentes. Dunha banda, o da emigración interna, composta na 
súa maior parte por mulleres (aínda que a presenza de homes non é despreza-
ble), moi novas e solteiras, e cuns niveis de alfabetización bastante reducidos. 
Doutra banda, a emigración externa (fundamentalmente ultramarina), protago-
nizada en boa medida por homes en idade laboral, maiormente solteiros, mais 
cunha importante participación de casados, e cuns niveis de alfabetización supe-
riores aos da media dos habitantes de Salceda de Caselas. Emigración externa 
que na altura de 1920 xa atinxía directamente unha porcentaxe significativa, 
malia que aínda minoritaria, de mulleres.

Por último, tentamos caracterizar socioloxicamente os emigrantes de Sal-
ceda de Caselas. Neste senso, o exposto fornece cumprida evidencia de que non 
se pode asociar o fenómeno emigratorio ultramarino coa idea de que foi pro-
tagonizado polos máis desfavorecidos. Entre outros motivos, porque a emigra-
ción a América implicaba a posesión de recursos importantes que permitisen 
custeala.
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CON BILLETE DE VOLTA.
OS AMERICANOS DA MARIÑA,
A CREACIÓN DE ESCOLAS E A BUSCA
DO PROGRESO

Antón Costa Rico

RESUMO
A contribución, que se establece sobre o escenario xeral dos coñecementos arestora alcanzados 
arredor do fenómeno da emigración contemporánea dos galegos e das galegas a América e 
atendendo á súa implicación no desenvolvemento cultural e educativo, examina esta implicación 
dos emigrantes da Mariña oriental na posta en marcha e apoio de centros escolares e outras 
iniciativas de índole cultural. Con «billete de volta»; isto é, estamos ante unha emigración 
que realiza determinados modos de apropiación cultural en América, concedendo sentidos e 
significados a bens culturais como o da escolarización, desde os que é oportuno examinar as 
súas dinámicas en Galicia nos pasados anos vinte-trinta do século XX.
Palabras clave: emigración, asociacionismo, apropiación cultural, educación en Galicia, creación 
de escolas.

ABSTRACT
This contribution is built on the state of the art of contemporary Galician emigration to America 
and their engagement in cultural and educational development. It examines the involvement of 
the emigrants from the East side of A Mariña in the start-up and support for schools and other 
cultural initiatives. With a “return ticket”; in other words, we are dealing with emigration that 
involved certain forms of cultural appropriation in America, awarding sense and meaning to 
cultural assets such as schooling, whereby it is appropriate to examine their dynamics in Galicia 
in the 1920s and 1930s.
Key words: emigration, migrant associations, cultural appropriation, education in Galicia, 
schools.
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AS ESCOLAS DOS EMIGRANTES. UN EXEMPLO 
DE REXENERACIONISMO

Diversos cálculos estatísticos, aos que aínda recentemente se referiu 
Núñez Seixas,1 poñen de relevo que no espazo dun século, entre 1836 e 1930, 
non menos dun millón e medio de galegos tomou o camiño da emigración, na 
súa inmensa maioría en dirección a América, ata tal punto que Galicia se situa-
ría entre os países europeos, con Irlanda e Italia, de máis altas taxas migrato-
rias desde 1880.

Unha emigración composta en maior medida por varóns semialfabeti-
zados, saídos dos espazos xeográficos e económicos rurais de toda Galicia, 
debido a un «excedente» demográfico, en parte ocasionado pola falta de 
modernización das estruturas agrarias, como circunstancia unida ás limitadas 
porcentaxes de dominio en propiedade das terras agrarias, e causado, así mes-
mo, pola febleza urbana e industrial, como posibles focos de atracción de tales 
excedentes de poboación activa ligada a un sector primario de escasos folgos.

Unha emigración, tanto clandestina como legal, que se dirixiu con prefe-
rencia a grandes metrópoles urbanas, como Bos Aires, Montevideo, São Paulo, 
Santos ou Nova York, nese período que vai desde os últimos anos do século XIX 
ata a fronteira dos anos trinta do século XX, compoñéndose deste xeito un mes-
to tecido de redes migratorias, coñecido como as cadeas migratorias, a través 
das que foi posible trasladar con visibilidade social tantos centos de milleiros 
de persoas, a miúdo enlazadas entre si con lazos de veciñanza e/ou de con-
sanguinidade, o que, pola súa volta, permitiu manter no tempo diversos graos 
de comunicación e de estabilidade emocional entre a parroquia de aquí, a que 
permanecía en Galicia, e a «parroquia de acolá» ou migrante.

Unha emigración que se inseriu laboralmente no sector dos servizos 
urbanos e, en xeral, en postos de baixa e media cualificación máis que en ocu-
pacións campesiñas, aínda que isto tamén ocorreu nas plantacións de café e 
de cana de azucre. Outros engrosaron o conxunto de operarios industriais e 
portuarios. Co paso dos anos algúns accederon a facer algunha notable fortu-
na, chegando a estar presentes no sector comercial, no financeiro e mesmo no 
industrial. Nalgúns casos rexístrase, de igual modo, o acceso a algunhas pro-
fesións liberais.

Esta relativa diversidade na inserción laboral e profesional americana dos 
emigrantes, entre os que non faltaron persoas que partían de Galicia con con-
viccións ideolóxicas democráticas ou cunha mellor preparación cultural e pro-

1.  Núñez Seixas, X. M., Soutelo, R., As cartas do destino, Galaxia, Vigo, 2005, p. 13.
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fesional (por exemplo, co titulo de maxisterio), proveu os galegos dun abanico 
considerable de novas experiencias profesionais, cívicas e sociais, en circuns-
tancias de forte vitalidade da vivencia dos trazos identitarios e de sociabilida-
de, de onde xurdían febras vivas de solidariedade e comunitarismo.

Circunstancias todas que facilitaron a posta en marcha de iniciativas de 
mutualismo e de fortalecemento de redes estables de convivencia, que se foron 
plasmando nunha ampla armazón de asociacións, preferentemente de mutua-
lismo, recreo e instrución, compoñendo un tecido societario e institucional, 
de onde foi xurdindo en toda América (na Habana, sobre todo) a aparición e 
consolidación de moito máis de cen cabeceiras de prensa diaria ou periódi-
ca (con múltiples revistas, que recordaban, en particular, a xeografía vilega e 
comarcal de Galicia) e a constitución de «máis de 600 asociacións galegas de 
todo tipo».2 Un fenómeno que arestora, de xeito considerable, se analizou his-
toriograficamente,3 dado o interese social, cultural e cívico que de tal mobili-
zación se desprendeu para a propia cultura cívica dos que se asociaban e para 
as súas propias condicións vitais, como tamén para os contornos xeográfico-
sociais galegos que recibiron os beneficios de tal asociacionismo, por veces 
como auxilio material e a xeito de obra pública (escolas e outros edificios e 
construcións) e, por veces, como mediación e aguillón dun renovado sentido 
cívico, que fixo de moitos galegos que permanecían no país membros activos 
do cívico societarismo agrario que camiñou ao par, lectores libres de prensa e 
de «noticias» do outro mundo, librepensadores… «perturbando a orde tradi-
cional co horizonte dunha sociedade nova».4

Milleiros de socios formaban parte dos diversos centros galegos e aso-
ciacións formadas por toda América; 16 000 formaban parte do Centro Gale-
go de Bos Aires; pasouse aquí das 12 sociedades, formadas en 1907 das que 
se ten constancia, ás 146 de 1926, mentres que en Cuba se chegaba ás 104 en 
1923. A este respecto, Vicente Peña estableceu un cómputo de 484 sociedades 
creadas entre 1904 (a «Alianza Aresana») e 1936; case 200 en Cuba e sobre 
260 en Arxentina, e logo hai que sinalar, así mesmo, as creadas en Uruguai ou 
tamén en Brasil ou nos EE UU, en todo caso, moito menos numerosas.

Este mesto proceso societario, que se articulou en sociedades e centros 
de diverso tipo e finalidade, e tamén de diferente tamaño (ás veces de alcan-

2.  Ibid, p. 23.
3.  Con contribucións, entre outros, de Peña Saavedra, Villares Paz, Núñez Seixas, R. Soutelo, 
Sixirei, Barreiro Fernández, Elixio Villaverde, X. M. Malheiro, González Lopo, Vázquez Gonzá-
lez, Vilanova Rodríguez ou Antón Costa Rico.
4.  Núñez Seixas, X. A., «Asociacionismo e política na Galicia de Alén Mar», en Emigrantes, ca-
ciques e indianos, Xerais, Vigo, 1998.
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ce galego, ou provincial, e outras veces con carácter comarcal, municipal ou 
parroquial), foi o escenario que serviu de marco referencial desde onde se 
emprenderon diversos proxectos culturais e educativos, alén dos convivenciais 
e mutualistas: desde as efectivas seccións de Instrución dos centros galegos, 
como o Plantel Concepción Arenal da Habana, que chegou a dispensar clases 
de diversa formación para máis de 2000 alumnos nalgúns anos, ata a reunión 
de fondos económicos para emprender a construción de escolas e colexios en 
Galicia, para contratar profesores ou simplemente para poder achegar recur-
sos complementarios para material didáctico e bibliotecas ou como auxilio ao 
emprendemento municipal.

En efecto, entre o societarismo emigrante galego impuxéronse criterios 
pacíficos de reforma social e económica en Galicia, sobre calquera outra con-
sideración, como se deixa ver na prensa, nos manifestos e nas orientacións 
societarias. Nesta perspectiva, a acción cultural a través das escolas gozará de 
excepcional lexitimización. Quizais, baixo o exemplo que, de modo avanzado 
no tempo, deran diversos emigrantes galegos enriquecidos, os que constituí-
ran legados cunha finalidade educativa; Matías López, Da Guarda, Policar-
po Sanz ou Blanco de Lema, entre outros. As escolas deberían ser, polo xeral, 
escolas de cidadanía democratizadora, que nunha perspectiva de aceno spen-
ceriano contribuísen á loita pola vida de cada un, en Galicia ou en Améri-
ca, para a mellor e máis lograda integración socioeconómica, neste caso, nas 
novas repúblicas americanas. Como un trazo diferencial deste asociacionis-
mo hispano, en boa medida galaico-asturiano, fronte ás experiencias italianas, 
inglesas ou alemás, o impulso escolar vai dirixirse, sobre todo, ás terras de par-
tida e de orixe máis que á recreación en América dun mundo escolar e social 
propio, singularizado e distinto. Fronte á intensa creación de centros educa-
tivos alemáns en Arxentina, Chile ou Brasil, por exemplo, para unha mellor 
reprodución cultural e mellor mantemento da identidade cultural orixinaria, 
os galegos, en troques, aspiran a integrarse nas novas sociedades, seguramen-
te máis atractivas para eles que á de orixe, mantendo, en todo caso, os fíos que 
permitisen a conservación dos imprescindibles elos identitarios emocionais.

A descuberta vivencial das novas sociedades urbanas, democráticas e 
liberais, o contacto con novas ideoloxías, o sentimento da tolerancia, o mun-
do científico-técnico, as novas oportunidades profesionais… ofrecían unha 
imaxe de modernidade e de renovación, que gozará dalgunha admiración 
entre os novos inmigrantes. Un mundo novo ao que había que abrir paso. Un 
mundo novo tanto para os homes como para as mulleres.

E o asociacionismo non fixo máis que contribuír eficazmente aos necesarios 
procesos de concienciación colectiva, sendo un filtro tamén para a transacción 
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entre mundos parcialmente diferentes e para a negociación ideolóxica necesaria. 
As Sociedades funcionaron, así mesmo, como plataformas para ir construíndo 
e moldeando unha idea ou un conxunto de ideas dominantes sobre a desexa-
ble escola en Galicia, un trasunto da propia idea colectiva que se vai fraguando 
sobre o que é Galicia e o que eran os galegos nun mundo ampliado.

Porque todo iso vai estar igualmente presente na intensa acción de crea-
ción e de apoio escolar en Galicia: debían ser escolas para preparar emigrantes 
ou para formar cidadáns para unha Galicia nova e vigorosamente consciente 
de si?, só para varóns ou tamén para varóns e para mulleres?, con que roles 
asignados ás mulleres?, en castelán ou en galego?, con que presenza de Gali-
cia?, con que saberes básicos e con que saberes profesionalizadores?, atendidas 
por que tipo de profesores?, con presenza de profesoras?, con ensino relixioso 
ou con carácter laico?, con que metodoloxías de traballo? A todo isto se tive-
ron que enfrontar os emigrantes á hora de decidir a creación e o apoio esco-
lar en Galicia. E nunca, con esa certa densidade colectiva, se confrontaran os 
galegos (e as galegas) con tales asuntos e preocupacións. Tamén por isto esta-
mos ante unhas realidades de tan notable importancia social.

Diante todo isto houbo, sen dúbida, doses de considerable acordo que xa 
sinalamos, mais houbo tamén discrepancias e diversidade de proxectos; diver-
sidade que non tiña que ver só coa maior ou menor capacidade económica e 
entusiasmo dos propoñentes, senón tamén con esa idea da educación e esa 
idea de «nós» que os emigrantes galegos andaban a forxar, dando así un pano-
rama poliédrico arredor das plasmacións e realizacións escolares que hoxe 
podemos analizar, como expresión do polimorfismo e riqueza relativa desta 
aventura colectiva arredor do saber e da cidadanía. Así, foi parcialmente dife-
rente o espírito que progresivamente foi animando, por exemplo, as escolas 
ligadas á Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales creada en 
Bos Aires en 1921, con respecto ao que animou as Escolas do Val Miñor, por 
poñer un caso modélico e exemplar.

Fose como for, a través da acción escolar dos emigrantes galegos entre-
abriuse a porta a unha significativa renovación do mundo escolar en Gali-
cia. Por veces, observable no coidado dos edificios construídos ex profeso para 
escolas, no mobiliario, nos recursos escolares (libros, mapas, cadros para unha 
didáctica intuitiva, a presenza da máquina de escribir, o proxector de corpos 
opacos ou excepcionalmente o cinematográfico); por veces, visible nas con-
dicións profesionais dos mestres, no seu modo de proceder, nos programas, 
que incorporaban o dominio de novas destrezas e saberes, ou tamén visible no 
propio lugar da escola ou do colexio como punto estratéxico para o desenvol-
vemento cultural do contorno.
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En liñas xerais, a revisión en conxunto deste proceso educativo autoriza 
a afirmar como principios pedagóxicos que iluminan a parte máis consistente 
destes centros escolares os seguintes:

• a educación como instrumento de rexeneración social,
• a educación como instrumento para a formación ética, desde o res-

pecto á liberdade de conciencia, que esixe a neutralidade relixiosa,
• a educación como perspectiva de formación humana integral,
• unha educación adaptada ás necesidades individuais e sociais,
• unha educación, pois, de carácter práctico.
Principios estes que encontraban a súa confirmación no krauso-positi-

vismo da Institución Libre de Enseñanza (ILE), como tamén nas propostas 
educativas de orientación reformista percibidas nas repúblicas americanas. 
Principios que tamén se poden extraer dos documentos privados dirixidos 
desde América ás delegacións das sociedades de instrución creadas en Galicia 
ou da lectura dos artigos «doctrinarios» presentes en varios dos boletíns que 
as sociedades editaban en América.

Así pois, os efectos sociais deste proceso educativo de alcance socioló-
xico foron, sen dúbida, importantes. Constituíronse en piares da moderniza-
ción social, cultural e política que Galicia viviu máis visiblemente ao longo dos 
anos trinta, aínda que sen maduración suficiente, pois este proceso foi inte-
rrompido por todo o que supuxo a guerra civil iniciada en 1936 e a subse-
guinte ditadura.

A Mariña de Lugo viviu de preto todo este proceso de modernidade, de 
civismo e de educación, e disto deberemos falar logo.

A MARIÑA: UNHA TERRA DE SERODIO ESPERTAR

A Mariña oriental, que percorre desde Foz o norte da provincia de Lugo 
ata entrar mesmo nas terras de Asturias, é unha feliz terra á sombra da vila, un 
chisco señorial, de Ribadeo. Unha terra tranquila e con algún encanto, perci-
bida así polos viaxeiros que por mar accedían a Ribadeo. Un país rural acom-
pañando a unha vila aberta ao comercio e á navegación con outros portos do 
Cantábrico ou mesmo con Flandres, sendo isto o que, en todo caso, introdu-
cía algunhas rupturas naquel contorno.

No plano das ofertas escolares, a reducida historia escolar desta terra 
podería sintetizarse nalgúns datos, como os seguintes:
• Con antelación ao século XVIII só poderiamos falar dalgunhas obras pías 

ou escolas de fundación, como a de San Miguel de Reinante ou a que en 
Arante fundou en 1688 o indiano filántropo Pedro Martínez Rego, emi-
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grado a Portobelo en Panamá, e non faltaría a acción formativa irregu-
lar desenvolvida en Ribadeo por membros da tradicional comunidade 
relixiosa franciscana.

• En 1713 Francisco Sierra Pambley fundou en Ribadeo unha escola e un 
colexio de gramática, modestamente atendido por un sacerdote ata a 
desaparición desta iniciativa a comezos do século XIX.5

• Por estes anos, referencias dispersas aluden ás fundacións escolares de Tra-
bada, a cargo de Antonio Díaz Maseda (con escola desde 1727), de Cedofei-
ta, a cargo de Agustín Martínez de Castro, e da Devesa, a cargo do párroco.

• Comezando o século XVIII había en Ribadeo un lector de gramática latina no 
convento de franciscanos; sobre esa base, en 1738 fundábase a máis nota-
ble «Casa de aulas», por iniciativa dun matrimonio da vila e por mor dos 
auxilios complementarios achegados polo indiano filántropo emigrado a 
Guatemala Tomás García Amieiro y Vaamonde, que deixou fondos para o 
mantemento de dous franciscanos que explicaran gramática, artes e moral.6

• Contra a fin do século XVIII, outro emigrante, Bernardo Rodríguez Aran-
go y Mon, instalado en Perú, fundara tamén senllas escolas para nenos e 

5.  Lanza Álvarez, F., «Escuelas, maestros y fundaciones de segunda enseñanza», en Ribadeo 
Antiguo, E. do Castro, Sada-A Coruña, pp. 189-199.
6.  Ibid.

Figura 1
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para nenas, desaparecidas a comezos do XIX, segundo tamén sinalou Lan-
za Álvarez.

• Mentres, nas beiras de Ribadeo, na Veiga, viña funcionando, non sen pro-
blemas, o «Seminario de Educación de la Vega de Ribadeo», estudado 
por A. Cotarelo Valledor.

• Ao anterior veuse sumar en 1839 un estudo de Filosofía e Humanidades, 
que en Ribadeo impulsou o médico Enrique María Huertas.7

• Un momento importante foi o ano 1840, en que se creou en Ribadeo a Socie-
dad de Fomento, co seu lema «sin instrucción no hay libertad». A Socieda-
de fomentaría a existencia dunha escola primaria desde 1842 e desde 1844 
«un centro de ensinanza coas matemáticas aplicadas á Náutica»; centro que 
desde 1856 gozaría de carácter oficial como Escola de Náutica, que chegou 
a dispoñer dun ordenado cadro de profesores8 e ata de cen alumnos nalgún 
curso ata o seu peche definitivo en 1882.9

• Por este tempo de mediados do século XIX existían outras varias escolas 
privadas para nenos e para nenas, «todas medianamente concurridas», di 
o Diccionario Madoz en 1845.10 Quizais se referise, por exemplo, á crea-
da desde Arxentina polos irmáns Pedro María e Juan Moreno Ulloa ou 
á existente en San Miguel de Reinante: «Hay escuela dotada con casa. A 
ella asisten de 30 a 40 niños».

• Para resolver a carencia que a fins de século se rexistraba do Centro de 
Náutica e Pilotaxe, en 1896 abriu as súas portas en Ribadeo o Colegio 
de San Luis, que impartía tamén ensinos comerciais; un centro que, a 
pesar da súa reducida existencia, pois pechou as portas en 1905, gozou 
dun considerable prestixio.11

• No comezo do século XX, na comarca algúns outros colexios abríanse: por 
exemplo, o Colexio de Sta. Isabel de Tapia, fundado en 1904, con clases 
especiais de preparación para a emigración a América.

• Paulatinamente, íase tamén facendo cada vez máis presente a rede esco-
lar pública. Así, en 1908 eran 35 as escolas abertas, con 35 mestres, nos 
cinco concellos compoñentes do distrito de Ribadeo (Barreiros, Ribadeo, 

7.  Ibid.
8.  Ibid.
9.  Desde 1874 non recibiu recursos económicos de parte da Deputación Provincial de Lugo, 
causa do seu proceso de disolución pouco despois.
10.  Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico, Madrid, 1845.
11.  Sobre a cuestión vid. Lombardero Rico, J. M., «Aspectos menos coñecidos da emigración 
americana: a formación dos emigrantes na Mariña luguesa e asturiana», en Campo de Tablado, 
II (2006), p. 45.
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Trabada, Vilameá, Vilaodrid); escolas ás que asistían 863 nenos e 465 
nenas, nuns momentos en que en dous dos concellos (Ribadeo e Barrei-
ros) había algunhas escolas privadas que escolarizaban un total de 180 
nenos e 140 nenas.12

• A este panorama viñeron sumarse: a Fundación Clemente Martínez, que 
comezou a funcionar en Ribadeo en 1916, cos recursos achegados en 
Bos Aires, para impartir ensinanzas primarias e mercantís e que estivo a 
cargo dos «padres agustinos» ata a súa disolución en 1923; a Escola de 
Comercio de San Tirso de Abres, fundada nos primeiros anos vinte; e, 
por suposto, as diversas escolas fundadas a partir destes momentos en 
toda a comarca, a cargo de indianos ou, sobre todo, das diversas socieda-
des de instrución americanas, das que deseguido falaremos.
Entre tanto, a vida social comezaba a ter máis vivacidade. Baixo influen-

cia neutralista e socialista, en 1904 nacera a «Sociedad obrera de socorros 
mutuos e instrucción La Concordia», como estudou Lombardero Rico.13 Con 
máis declarado acento socialista nacería en 1909 «La Prosperidad», en funcio-
namento ata 1936, que celebraría xa o Primeiro de Maio en 1911. Ao longo 
dos anos dez nacerían na comarca diversas sociedades agrícolas e gandei-
ras, ás veces con carácter sindical e, sobre todo, con carácter católico, agás a 
forte «Sociedad Agraria de La Devesa». Falamos da Sociedade «El Socorro» 
de Arante, «La Prosperidad Cantábrica de La Devesa», o Sindicato de San 
Miguel de Reinante ou «El Porvenir» de Remourelle, todas elas serían a base, 
en conxunto, da «Federación de Sociedades Agrarias do Partido Xudicial de 
Ribadeo», creada en 1928, da que será secretario e animador o mestre D. Gre-
gorio Sanz García.14

Neste panorama tamén salientaba desde 1915 o Ateneo, coas súas diver-
sas actividades e clases (subvencionadas desde 1917 por Ramón González con 
recursos unha vez máis procedentes de América), coa súa Biblioteca Popular 
Circulante, creada en 1922, que con atención coidaría o mesmo profesor Gre-

12.  Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Estadística Escolar de España en 1908, t. III, 
provincia de Lugo, pp. 202-203, Imp. de la Dirección General del Instituto Geográfico y Esta-
dístico, Madrid, 1910. A distribución municipal de escolas era a seguinte: Ribadeo, 12; Trabada, 
8; Barreiros e Vilaodrid, 6 en cada caso, e 3 en Vilameá.
13.  Lombardero Rico, J. M., Sociedad Ribadense (1900-1936), Ed. Nigoba, Ribadeo, 1999, pp. 
23 e 50 e ss.
14.  Idem, p. 59. O seu presidente será o tamén profesor, avogado, inspector e destacado repu-
blicano José M.ª Díaz e Díaz Villamil, «paseado» en 1936.
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gorio Sanz, ou coa súa escola 
de música.15 Ribadeo dispoñía, 
por outra parte, dunha pequena 
prensa comarcal, composta por 
Las Riberas del Eo e, sobre todo, 
por La Comarca, un instrumento 
a favor do espertar social e cívico 
das terras de Ribadeo.

Neste contexto, imos asistir 
ao espertar educativo.

EMIGRANTES, ESCOLAS 
E INNOVACIÓNS 
PEDAGÓXICAS

A emigración da Mariña a 
América foi extraordinaria en 
canto ao seu tamaño. E así o facía 
notar La Comarca: «Es extraordi-
nario el número de los que mar-
chan a Cuba y Buenos Aires, y 
son más los que se quedan por no 
conseguir pasaje» (26/X/1919). 

Pero no medio do paulatino espertar da Mariña é tamén certo que se deixou 
notar o impulso dos novos emprendementos escolares, entre os que debemos 
salientar os seguintes:

1. As escolas do Círculo Habanero da Devesa.
2. A Granxa Escola Pedro Murias de Vilaframil.
3. As Escolas dos Fillos de S. Miguel e Reinante.
4. As Escolas do Centro de Instrución e Recreo de Benquerencia.
5. As Escolas de Rinlo.
6. As Escolas de Trabada.

De todas elas daremos algunha noticia.

15.  La Comarca, o diario independente que viña dirixindo Francisco Lanza en Ribadeo, falaba 
en 1920 da exposición de traballos manuais celebrada no Ateneo en 1920 ou da Escola de Mú-
sica creada en xuño de 1922.

Figura 2
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• As escolas do Círculo Habanero da Devesa
O Círculo Habanero instalado na Habana deu mostras de preocupación 

escolar a partir de 1911, que contratou un mestre para a parroquia, comezan-
do daquela a dar os primeiros pasos para dispoñer dun edificio escolar, o que 
non acontecería ata fins de 1922, mediante dúas construcións anexas ao fer-
moso edificio principal do Círculo Habanero. A Xunta Directiva, entre tanto, 
encarecía a acción educativa (como mostra a documentación anexa); en 1928 
facíase unha cesión gratuíta destes locais escolares ao Estado para servir como 
escolas públicas de nenos e de nenas da parroquia da Devesa. Locais, ao mes-
mo tempo, dotados dun material escolar suficiente de acordo cos canons da 
época, aínda que non notable. Como guía para o seu funcionamento dispoñía-
se dun regulamento por parte da Delegación conformada na Devesa, de acor-
do co que se establecera na Habana en 1914, baixo a sinatura de Ramón P. 
Murias, como presidente, e de Justo Río Fernández, como secretario.16

16.  Reglamento por el cual se ha de regir la Comisión Administrativa de la Sociedad de Instrucción y 
Recreo Círculo Habanero, Tip. de las Riberas del Eo, Ribadeo; documento que amablemente nos 
procurou Manuel Fernández Fra, un dos actuais directivos do Círculo Habanero. O Reglamento 
indica os dereitos e deberes da Comisión e dos seus diversos cargos unipersoais, establece os 
procedementos das xuntas, o Plan pedagóxico das escolas, as obrigas dos profesores e a celebra-
ción dos exames, entre outros aspectos.

Figura 3. Escolas da Devesa
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• A Granxa-Escola Pedro Murias de 
Vilaframil

A Granxa-Escola inaugurada en 
192217 foi un centro de gran resonan-
cia, que mereceu mesmo a atención dos 
historiadores. O industrial e podero-
so fabricante de tabaco,18 emigrado en 
Cuba, Pedro Murias, concibiu xa en 
1908 a creación dun importante centro 
formativo, que debera parecerse, segun-
do Enrique Suárez Couto –o primeiro 
director da Escola nomeado en 1918–,19 
á Colonia Agrícola holandesa de Ruys-
selede, un centro con carácter reforma-
torio, idea esta que foi desbotada polos 
testamenteiros no momento da aproba-
ción do regulamento da Granxa-Escola 
en 1913. Todo o proceso conducente á 
instalación da granxa-escola foi andan-
do parsimoniosamente: a construción 
da media ducia de edificios,20 entre eles 

o edificio principal con aulas e dormitorios para o previsto alumnado interno, 
o nomeamento do cadro de profesores, que estaría composto por tres enxe-
ñeiros agrícolas, dos directores21 e o inicio efectivo e definitivo das clases da 
Escola-Agrícola, cousa que non tería lugar ata o ano 1928, con dez alumnos 

17.  La Comarca do 11 de novembro de 1922 alude á súa inauguración o día 8 de novembro.
18.  Cabana Iglesia, A., Pedro Murias, tabaqueiro na Habana, indiano na Devesa, Xunta de Ga-
licia, Santiago de Compostela, 2000, e Hortas, D., Algo más que un indiano. Pedro Murias, AM 
Ediciones, Madrid, 1999.
19.  Pedro Murias outorgou o seu testamento en 1892 e morreu con 66 anos en 1906. Consti-
tuíuse a Fundación Granxa-Escola na Habana en 1913 por parte dos seus testamenteiros, cun 
patrimonio cuantioso.
20.  A construción dos edificios complementarios abordouse entre 1925 e 1928.
21.  Segundo o estudo de Ana Cabana, o primeiro director nomeado para a Escola Agraria foi 
o agrónomo ribadense Enrique Suárez Couto, que estudara agronomía en Bélxica e no Instituto 
agrícola catalán de San Isidro, que viña exercendo desde 1910 como director da granxa experi-
mental da Sociedade de Agricultores de Meira. Home relacionado coa ILE, propiciou a chegada 
a Ribadeo de Gregorio Sanz en 1923, o ano en que infelizmente morreu. Foi substituído polo 
enxeñeiro da Deputación Ramón Blanco, e logo por Francisco Roig Ballesteros, e ambos os dous 
prestaron escasa atención ao proxecto.

Figura 4. Busto de Pedro Murias
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da Devesa, para entrar pronto en crise (1931), conducente á súa disolución en 
1936, debido á malversación de fondos, non sen antes ter axudado, con todo, 
a fundar a Federación de Sociedades Agrarias do Distrito de Ribadeo, renden-
do algúns servizos aos agricultores da Comarca, grazas á cátedra ambulante de 
divulgación pecuaria, e tamén ao ensino primario, a través da escola primaria 
que complementariamente existiu desde 1923, atendida polo profesor Grego-
rio Sanz, para os nenos de Vilaframil.22 (Figuras 4 e 5)

O que estaba destinado a ser un gran proxecto morría da man dunha 
dirección ineficaz, dun profesorado incapaz, duns «apoderados» malver-
sadores e dunha Xunta de Patróns desinformada. Aínda así, e recuperados 
actualmente os edificos, sobresae na «rasa» a estampa da actual Escola de 
Capacitación Agraria Pedro Murias, despois da recuperación do seu abandono 
nos últimos anos noventa do século XX.

• As escolas dos fillos de San Miguel e Reinante
Reunidos na cidade da Habana o día 23 de agosto de 1908 Narciso Fernán-

dez (que será nomeado presidente), Antonio Díaz (que será nomeado secretario) 
e outros oito emigrantes procedentes de San Miguel de Reinante, procederon 
a constituír e a aprobar o regulamento da Sociedad de Instrucción, Protección 

22.  O mestre segoviano Gregorio Sanz trasladouse en 1923 a Ribadeo, por contrato, para rexer 
a escola de Vilaframil, complementaria á Granxa-Escola. Fixoo entre 1923 e 1927. Para a escola 
aprobouse o 15 de marzo de 1923 un Regulamento que, entre outros extremos, prevía o carác-
ter «eminentemente práctico» do ensino, que as clases de xeometría se desen no campo, que o 
coñecemento do progreso do saber humano fose relacionado co estudo da xeografía nas clases 
de historia, a realización de excursións e paseos para que os nenos visen as diferentes clases de 
cultivos e os seus resultados e o fomento entre o alumnado do mutuo respecto, como vía para 
a súa educación social. Vid. Expte. 26 da Caixa 464 da Serie Histórica do Arquivo Histórico da 
Universidade de Santiago.

Figura 5. Granxa-escola Pedro Murias
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y Recreo Hijos de San Miguel y Rei-
nante, coas finalidades aí previstas e 
o propósito da acción escolar, para o 
que pronto comezarían as diversas 
e necesarias accións.23 Unha reunión 
que tivo lugar en San Miguel de Rei-
nante en 1912 con parte dos anterior-
mente reunidos na Habana serviría 
para crear a Delegación parroquial da 
anterior, unha vez que «habían reuni-
do fondos, adquirido terreno y cons-
truído edificio a sus expensas, para 
que fuese colegio de niños de ambas 
parroquias».24 E, en efecto, o inspec-
tor municipal de sanidade de Barrei-
ros certificaba que o edificio (con 
dúas aulas de 17,23 por 6 de ancho e 
5 de alto), con luz e ventilación ade-
cuada, podía destinarse a uso escolar. 
(Figuras 6, 7, 8, 9, 10)

Anos máis tarde, en pleno fun-
cionamento (1918), a Sociedade, 

presidida por Francisco Penabad Fernández,25 contaba con 150 socios,26 case 
todos en Cuba e algúns en Tampa, e xestionaba uns apreciables recursos eco-
nómicos, en relación co pago do notable edificio e os dous profesores do cen-
tro. Era profesor Manuel Couto na de nenos e Consuelo Quintela na de nenas, 
desde aquel ano. Os alumnos matriculados en conxunto pasaban dos 200, 
realizaron exames 41 nenos e 68 nenas naquel mesmo ano de 1918. Acor-

23.  Vid. Sociedad de Instrucción… Hijos de San Miguel y Reinante, Memoria de los trabajos 
realizados por la Directiva durante el año 1927, A Habana, 1927. Esta e outra documentación foi-
me provista para a súa análise por Pepe do Sacristán (José Fernández Fernández) e por Adelina 
Rodríguez Fernández, directivos na actualidade desta Sociedade, aínda en funcionamento.
24.  Entre os reunidos: Inocente Maseda, Esteban Rego, Jesús Pérez, Ramón Fernández, Anto-
nio Díaz Moreda, Ramón Rocha, Severiano Fernández, Vicente Debén e Ramón Iglesias.
25.  Eran socios de honor neste momento Antonio Dorado Rocha, José R. Díaz Moreda e Ra-
món Rodríguez García, en recoñecemento aos seus traballos.
26.  Uns de cota anual e outros redimidos, por ter achegado por xunto as diversas cotizacións 
anuais.

Figura 6
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Figura 7. Escola da Sociedad Hijos de San Miguel y Reinante

Figura 8
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dábase abrir a escola polas noites para a clase de adultos a partir do curso 
1918-1919.27

Dentro da súa dinámica relativamente expansiva, a Sociedade favoreceu 
o desenvolvemento escolar: despois de ofrecer as aulas para o ensino oficial,28 
construíu casas-vivendas para os mestres, celebrou en 1927 a Festa da Árbo-

27.  Hijos de San Miguel y Reinante. Sociedad de Instrucción, Memoria de los trabajos realizados 
por su Junta Directiva durante el año 1918, A Habana, 1919.
28.  Sociedad de Instrucción… Hijos de San Miguel y Reinante, Memoria de los trabajos… de 
1927, op. cit. Neste ano os socios superaban os 180, e eran presidentes e vicepresidente de ho-
nor Francisco Penabad Fernández, Pedro Penabad Fernández e Narciso Rocha García. Neste 
ano tamén a sociedade pasou a facer parte do Comité Federativo das Sociedades Galegas de 
Instrución da Illa de Cuba.

Figura 9. Edificio escolar de Santiago de Reinante. Vista xeral

Figura 10. Edificio escolar de Santiago de Reinante. Frontispicio
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Figura 11. Escolas de San Pedro de Benquerencia

re, coa plantación de 50 árbores e a lectura de poesías por parte dos nenos, 
incluíndo «un diálogo en gallego», coa presenza dos mestres José M. Villamil 
e Secundino L. Valcárcel. Neses momentos dábanse, así mesmo, os primeiros 
pasos para a creación do edificio escolar con dúas aulas para Santiago de Rei-
nante, construído antes de 1930.

• As escolas do Centro de Instrución e Recreo de Benquerencia
Importante foi tamén a creación de dúas escolas nun único e fermoso 

edificio en Benquerencia, coa contribución de case 200 asociados, pertencen-
tes mesmo ás parroquias limítrofes de Barreiros e de Reinante, entre outros 
lugares. Desde 1906 funcionou unha escola de carácter laico ata que en 1922 
as escolas foron cedidas ao Estado para que funcionasen como escolas públi-
cas. Desde 1928, o profesor Gregorio Sanz, xa mencionado, exercería na esco-
la de nenos de Benquerencia ata o outono de 1932, en que pasou a exercer 
como profesor da escola preparatoria para o acceso ao instituto de bacharelato 
en Ribadeo, logo de levar a cabo unha importante acción pedagóxica en Ben-
querencia.29 (Figura 11)

29.  Vid. outros detalles en www.carreiras.org. Continua existindo a sociedade «Hijos de Ben-
querencia», unha vez reconstituída aquí a sociedade que se fundara en Cuba.
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Figura 12. Escola de Rinlo

• As escolas de Rinlo
Tamén en Rinlo, en 190430 construíu Jesús Rodríguez Murias cos seus 

recursos procedentes de América un edificio para dúas escolas, que en 1922 
se entregaron ao Estado para a súa cobertura e dotación como escolas públi-
cas; escolas que ademais dispuxeron de cantina e de roupeiro escolar por mor 
da fundación complementaria establecida en testamento de 1922 por Inocen-
cio Aguiar López. (Figura 12)

• As escolas de Trabada
Diversas parroquias de Trabada recibiron, aínda que de modo máis 

modesto, o auxilio da Sociedade habaneira «Hijos del Ayuntamiento de Traba-
da», con regulamento aprobado en 1922.31 Era finalidade da Sociedade, entre 
outras, a de «estimular, promover y difundir la verdadera enseñanza elemental 

30.  A escola está aínda hoxe presidida por un campanario con reloxo e a ela tamén se referiu Cas-
trillo Sagredo en El aporte de los indianos a la instrucción pública, a la beneficiencia y al progreso gene-
ral de España y su historia, hecha en «La Prensa» de Buenos Aires, Imp. La Región, Oviedo, 1926.
31.  Reglamento de la Sociedad de Instrucción, Protección y Recreo Hijos del Ayuntamiento de Traba-
da, Imp. Seoane y Fernández, A Habana, 1922.
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moderna, útil, práctica y preparatoria para la vida agrícola, industrial y comer-
cial, del hogar y de emigrantes».

*******

Este foi aproximadamente o panorama de apoio dos emigrantes «america-
nos» á creación escolar nas terras de Ribadeo. Nas terras próximas da Pontenova, 
do Valadouro, da Pastoriza, de Lourenzá, de Alfoz ou de Abadín houbo tamén 
manifestacións de tal apoio, cunhas expresións que acadaron unha importante 
visibilidade nas terras de Vilalba e de Viveiro.

Naquel contexto houbo lugar tamén para algunhas innovacións didác-
ticas, que sumariamente sinalamos. Hai que falar, así, das colonias escolares 
lucenses: desde o seu inicio a mediados dos anos vinte, o edificio escolar dos 
Fillos de Benquerencia e, desde 1932, o construído en Reinante polos Fillos de 
San Miguel e Reinante foron a sede constante ata o inicio da guerra de 1936, 
manténdose aínda actualmente nun lugar próximo aquel punto de celebración 
das colonias escolares. Hai que referirse, igualmente, ás experiencias de escola 
activa que, entre outros, levaron a cabo os mestres Antonio Pérez López, desde 
a escola de nenos de San Miguel de Reinante, ata a súa separación do maxis-
terio no 36, e Gregorio Sanz, desde a de Benquerencia, os que participaron no 
concurso de experiencias que propiciou a Revista de Pedagogía en 1935, que 
mereceron a súa publicación, a modo de dous fermosos e ilustrativos relatos 
(«Excursión escolar en un pueblo rural» e «Ensayo de escuela activa»). Por fin, 
hai que anotar que durante 1935 o conxunto dos mestres e das escolas, ás que 
nos referimos, participaron na edición do xornal El Pequeño Escolar: 10 xornais 
cunha media de 18 textos por número escritos polos nenos,32 seguindo unha 
metodoloxía de clara adscrición freinetiana, relatando aspectos da variada vida 
escolar e vivencial dos nenos; textos de literatura popular, de xeografía, de cien-
cias, de historia, relatos de excursións escolares, noticias...; toda unha lección 
de vida infantil e de vida escolar na Mariña.

32.  Achegaron, por esta orde, o maior número de textos os nenos das escolas de San Miguel, 
Ribadeo, Barreiros, Reinante, Vilandrid, Trabada e Benquerencia, nun total de vinte escolas 
participantes.
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MARIÑAOS EN AMÉRICA: UNHA APROXIMACIÓN ÁS 
SOCIEDADES DE INSTRUCIÓN DA MARIÑA LUGUESA, 
CA. 1900-19401

Herminia Pernas Oroza

RESUMO
O obxectivo deste artigo é trazar unha evolución das sociedades de instrución mariñás, na que 
quizais pesen máis as ausencias que as presenzas debido, por un lado, á cativeza das fontes 
empregadas e, polo outro, a que aínda nos atopamos nunha fase de inicio das nosas pescudas, 
pero que abonda para amosar a vida societaria destas entidades microterritoriais bonaerenses, 
que foran refuxio da colectividade emigrante pero que a partir de mediados dos anos trinta do 
século XX esmorecían debido á falta de corrente inmigratoria que nutría estes organismos con 
xuventude sempre renovada. Coa creación dos centros galegos, a súa finalidade mutualista 
foi perdendo importancia, mentres que as súas obras cultural e recreativa xa non satisfacían 
as aspiracións dos seus membros. Os cadros dirixentes máis avezados buscaron a solución na 
unión da colectividade lucense nun único organismo: o Centro Lucense, para acabar así co 
minifundismo social que atomizaba o esforzo dos emigrantes galegos.
Palabras clave: Mariña lucense, sociedades de instrución, Centro Vivariense, Centro Lucense, 
Arxentina.

ABSTRACT
The aim of this article is to trace the evolution of the A Mariña’s emigrants’ mutual-aid 
associations in America, which perhaps place more importance on what is missing rather than 
what there is owing to, on the one hand, the few sources that were at disposal and, on the 
other, the fact that we are still at an initial stage of our research. However, it is sufficient to 
show the social life of these micro-territorial institutions in Buenos Aires, which offered shelter 
for the emigrant collective, but which, as from the 1930s,ran down as a result of the lack of 
immigration to supply these organisations with renewed youth. With the creation of Galician 
centres, the importance of the mutualist purpose was gradually lost, whereas their leisure and 
cultural activities no longer satisfied the demands of their members. The most experienced 

Recibido: 10-10-2006 Aceptado: 04-03-2007.
1.  Este artigo foi posible grazas á concesión pola USC dunha bolsa de investigación para o es-
tudo en Bos Aires deste tipo de sociedades, 2001.
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leaders looked for the solution by bringing together the Lugo collective under one single roof: 
the Centro Lucense, which put an end to the social fragmentation that dispersed the efforts of 
Galician emigrants.
Keywords: A Mariña in Lugo, instruction societies, Centro Vivariense, Centro Lucense, 
Argentina.

Es para todos sabido que, el principal rasgo que caracteriza al gallego, 
dentro de Galicia, es el de profesar un «individualismo» exagerado; y es notorio 
que, el gallego, fuera de Galicia, principalmente residiendo en América, se mue-
ve dentro de las puras reglas del «colectivismo» […]. ¿Cómo es posible esto? 
¿Cuál es el motivo de un cambio tan radical en brevísimo tiempo? ¿Qué causa 
tan poderosa influye en semejante trueque de carácter y costumbres? Es, pues, 
cuestión de «ambiente».2

INTRODUCIÓN

Cando se utiliza o termo «Mariña Luguesa» quizais non sexa totalmente 
correcto, tendo en conta que hoxe en día non hai unha Mariña, senón tres: a 
Occidental, que engloba os concellos de Ourol, O Vicedo, Viveiro, Xove e Cer-
vo; a Central, que comprende os de Burela, Foz, Alfoz, O Valadouro, Louren-
zá e Mondoñedo; e a Oriental, cos concellos de Barreiros, Ribadeo, Trabada 
e A Pontenova. Evidentemente, non se van tratar neste artigo cuestións xeo-
gráfico-comarcais, senón históricas; o que non impide a presentación do mar-
co en que realizamos as nosas pescudas, que tiveron como punto de partida o 
concello de Cervo.3 O obxectivo proposto nestas liñas é dar a coñecer o com-
portamento das sociedades de instrución nunha área apenas estudada pola 
historiografía migratoria galega, como é o caso da Mariña luguesa;4 e, den-
tro dela, analizaranse as sociedades referidas aos partidos xudiciais de Vivei-
ro e Mondoñedo. Lamentablemente, de moitas destas sociedades aínda resta 
por localizar os seus libros de actas e algúns xa non se conservan, polo que 
só se puido botar man de fontes hemerográficas ou de obras impresas.5 A súa 

2.  J. Pla y Zubiri, «El gallego en América», en Do Noso Lar. Álbum artístico-literario publicado 
pola sociedade Mondoñedo y sus Distritos, Bos Aires, 1923.
3.  E. García López e H. Pernas Oroza, «Emigración americana e retorno na Mariña luguesa: o 
concello de Cervo (1900-1930)», Estudios Migratorios, n.º 7-8, 2000, pp. 121-153.
4.  Á parte do artigo citado na nota n.º 3, o outro que fai referencia a esta zona é o da autoría 
de A. Cabana Iglesia, Facer as Américas: Pedro Murias, tabaqueiro na Habana, indiano na Devesa, 
A Nosa Diáspora, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2001.
5.  Baleiráronse os libros de actas da sociedade Centro Vivariense, tres tomos que abarcaban desde 
o 25 de outubro de 1908, data da súa fundación, ata o 9 de maio de 1943, data en que se disolve; 
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importancia hai que entendela dentro dun contexto micro, posto que o desen-
volvemento das sociedades de instrución obedece, en maior ou menor medi-
da, a estereotipos xa trazados en estudos de carácter xeral.6

Alén mar os nosos emigrantes decatáronse das vantaxes da unión e agru-
páronse, formando sociedades para ampararse mutuamente e conseguir, ade-
mais, un grao superior de cultura que non puideron antes adquirir. Senten 
agora, por vez primeira, o sabor da liberdade da vida moderna, na que se 
esixen e respectan dereitos e deberes, o adianto dos pobos e o acrecentamento 
da súa fraternidade cara ao próximo; e todo isto van transmitir ás súas comu-
nidades de orixe por medio das sociedades de instrución.

O acabado de chegar a Cuba ou a Arxentina enseguida buscaba a com-
paña dos seus veciños para vencer a saudade falando da terriña e falando en 
galego; e tamén, por que non, para asistir a bailes e festas, reproducindo alén 
mar as pautas de sociabilidade que el coñecía. Con este propósito asociábase 
ou ben fundaba con outros compañeiros unha sociedade, que podía ser parro-
quial (Hijos de San Pedro de Benquerencia), municipal (Centro Ribadeo y sus 
distritos) ou comarcal (Centro del Partido de Vivero). Tanto foi así que se ten 
afirmado que un dos fenómenos que caracteriza á colectividade galega dentro 
do contexto do asociacionismo hispánico en América é, precisamente, a proli-
feración de asociacións étnicas a nivel microterritorial.

A súa designación como sociedades de instrución é, en realidade, unha 
denominación xenérica, dado que na práctica só recibían este nome aquelas aso-
ciacións que tiñan como obxectivo principal dotar de establecementos escolares 
os seus lugares de orixe (segundo isto, o Centro Vivariense nunca foi unha socie-
dade de instrución). Claro que, dentro delas, tamén se daba a vertente recreativa 
e/ou mutualista, por exemplo: Centro del Partido de Vivero de cultura y bene-
ficencia, Círculo Habanero de La Devesa, que era unha sociedade instrutiva e 
recreativa, ou Centro Ribadeo y sus distritos, instrutiva, mutualista e recreativa.

pero coa paréntese comprendida entre o 6 de outubro de 1915 e o 24 de setembro de 1921, perío-
do en que non se conservan as actas. Para o estudo da sociedade Centro del Partido de Vivero ser-
vímonos do seu órgano de expresión, Vivero en el Plata, e que, paradoxalmente, non atopamos en 
Bos Aires, senón na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago (BXUS), onde só se conservaban 
números soltos do período 1930-1932. Verbo das sociedades mindonienses atopáronse datos no 
Álbum artístico-literario publicado pola sociedade Mondoñedo y sus Distritos en 1923. Finalmen-
te, para a análise daquelas sociedades creadas na Habana tamén se recorreu a fontes impresas.
6.  Referímonos ás obras de V. Peña Saavedra, Éxodo, organización comunitaria e intervención es-
colar. La impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia, 2 vols., Xunta de Galicia, 
Santiago de Compostela, 1991. X. M. Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos. O influxo 
sociopolítico da emigración transoceánica en Galicia (1900-1930), Xerais, Vigo, 1998. O primeiro 
autor dedicouse ao estudo da finalidade propiamente instrutiva destas sociedades, mentres que 
o segundo incidiu, ademais, nos seus fins políticos e sociais.
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A maioría destas sociedades xorden en Bos Aires, na Habana e en Mon-
tevideo entre 1900 e 1936 e terían un período de máxima intensidade entre 
1907 e 1925. Faise difícil establecer con exactitude o seu número debido á 
certa inestabilidade no seu decorrer: algunhas refúndanse e cambian de nome 
(por exemplo, a Sociedade dos naturais de Monterroso, Antas e Palas de Rei, 
que se fundou na Habana en 1911 e se refundou en 1922, pero xa co nome 
de Monterroso y Antas de Ulla), mentres que outras se separan da entidade 
primixenia, como ocorreu coa sociedade Residentes del municipio de Riobar-
ba, separada en 1927 do Centro Vivariense. As causas hainas que buscar nas 
discordias internas entre os seus directivos, que obedecían á procura de estra-
texias de ascenso encamiñadas a apuntalar a súa posición e prestixio social na 
colectividade galega. Esta era a causa que se esgrimía cando, con motivo da 
fundación do Centro Lucense (en 1943), vinte sociedades se negaron a entrar 
nel. Poida que fosen rivalidades semellantes as que levaron á fundación na 
Habana do Círculo Habanero de La Devesa tres anos máis tarde de ser creada a 
sociedade Hijos de Santa Eulalia de la Devesa (1908); si sabemos que de resul-
tas dun conflito entre a directiva do Centro Vivariense de Bos Aires xurdiu a 
sociedade Centro del Partido de Vivero.

Comentabamos ao comezo unha das causas da fundación deste tipo de 
sociedades, pero tamén hai que subliñar outras como a necesidade de facer 
fronte a carencias conxunturais e concretas nos lugares de orixe dos socios 
(por exemplo, un cemiterio, un reloxo para a igrexa parroquial, unha escola, 
etc.). Unha terceira causa, sobre todo, para que tivese lugar o desenvolvemen-
to daquelas sociedades que só eran instrutivas e/ou recreativas foi o feito de 
teren cubertas as súas necesidades mutualistas, que eran atendidas polos cen-
tros galegos. Isto levou a que os seus fins mutualistas fosen perdendo impor-
tancia a medida que as grandes institucións mutualistas e benéfico-asistenciais 
se asentaban e desenvolvían.

Cómpre tamén preguntarse se estas sociedades xorden pola soa presenza 
de moitos emigrantes nun lugar concreto. Non sempre ten porque ser así xa 
que, como ten afirmado Núñez Seixas, hai partidos xudiciais de alta emigra-
ción (1900-1936) como Arzúa, Ordes, Becerreá, etc. que non presentan unha 
densidade asociativa tan elevada como Vilalba, Viveiro ou Ortigueira. Facía 
falta, ademais de emigrantes, unha elite: uns líderes; emigrantes de éxito que 
apadriñasen a fundación de asociacións. Alí onde houbese líderes en potencia 
(industriais, comerciantes, intelectuais) aumentarían as posibilidades de que 
se fundase unha sociedade de ámbito microterritorial. Por exemplo, a causa 
da fundación da sociedade Vivero y su comarca foi unha viaxe que no outono 
de 1910 fixo á Habana o profesor Rafael Altamira (en representación da Uni-
versidade de Oviedo), acompañándoo como secretario o viveirense Francis-
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co Alvarado. Foi este último quen, no decurso dunha comida campestre á que 
foi convidado por un grupiño de compatriotas, lles dixo que debían asociar-
se para levar ao distrito de Viveiro «los aires de renovación que tanto necesi-
taba España». Salientou a falta de escolas, causa de que os emigrantes partiran 
sen ningunha preparación, e as súas palabras non foron en balde, encabezan-
do a iniciativa Justo Taladrid Catá. Puxéronse anuncios nos xornais máis lidos 
polos galegos, nos que se convocaba a reunir a todos os «hijos de Vivero y su 
distrito» e a concorrencia foi numerosa.7 Para a fundación doutra sociedade 
habaneira, neste caso a denominada El Valle de Oro, reuníronse dez individuos 
naturais do Valadouro, dos que seis chegaron a ser presidentes da entidade.8 
Tamén froito doutra reunión semellante, nace en Bos Aires a sociedade Mondo-
ñedo y Distritos e, no decurso desta, os once socios fundadores acordaron orga-
nizar unha festa campestre («pícnic»), que coincidiría coa festividade da Virxe 
dos Remedios (patroa de Mondoñedo) e que, ademais, servise de propaganda 
para consolidar a dita sociedade.9

De agrupárense as sociedades de instrución fundadas en América por 
emigrantes mariñaos en atención aos concellos ou áreas de influencia, o repar-
timento quedaría da seguinte maneira:

Aos naturais do concello de Ribadeo debéselles a creación de catro 
sociedades:

NOME SOCIEDADE
LUGAR 
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

UNIÓN RINLEGA A HABANA 1908 INSTRUTIVA (1 escola)
HIJOS DE SANTA EULALIA DE LA 
DEVESA*

A HABANA 1908 INSTRUTIVA

CÍRCULO HABANERO DE LA DEVESA** A HABANA 1911 INSTRUT-RECREAT (1 escola)
CENTRO RIBADEO Y SUS DISTRITOS BOS AIRES 1923 INSTRUT-MUT-RECREAT
*  A finalidade desta sociedade foi recoller fondos para a restauración da igrexa da localidade natal dos 
seus socios e tamén para a edificación e sostemento dunha escola. Parece que esta última idea non chegou 
a materializarse.
**  O seu primeiro nome foi Hijos de La Devesa, logo pasou a denominarse Círculo Habanero de 
Naturales de la Devesa e, finalmente, Círculo Habanero, Sociedad de Instrucción y Recreo de Hijos de La 
Devesa. Segue vixente na actualidade, organiza cursos de baile e canto galegos, actos de confraternidade 
e charlas e conferencias.

Os procedentes do concello de Barreiros fundaron na Habana cinco 
sociedades:

7.  J. Taladrid Catá, Verdades como puños y consideraciones. Mis servicios al distrito de Vivero, A 
Coruña, 1935, p. 2.
8.  «El Valle de Oro», sociedad de instrucción, protección y recreo. Memoria social 1928. Edición 
facsímile, 1991.
9.  Do Noso Lar. Album artístico-literario publicado pola sociedade Mondoñedo y sus Distritos, 
Bos Aires, 1923.
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NOME SOCIEDADE
LUGAR 
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

HIJOS DE SAN PEDRO DE 
BENQUERENCIA

A HABANA 1906 INSTRUTIVA (1 escola)

HIJOS DE SAN MIGUEL Y REINANTE A HABANA 1908 RECREAT-BENÉFICA (2 escolas)

HIJOS DE BENQUERENCIA A HABANA 1920 RECREATIVA

HIJOS DE CABARCOS * A HABANA ¿ ? ¿ ?

HIJOS DE LA VILLA DE BARREIROS** A HABANA 1924 RECREATIVA

*  Foi fundada polos emigrantes da parroquia de Cabarcos pero descoñécese o ano da súa creación. 
Estaba activa en 1921.
**  En 1935 cambiou este nome polo de Hijos de San Cosme de Barreiros.

Os emigrantes da Pontenova fundaron, tamén na Habana, unha socieda-
de de instrución:

NOME SOCIEDADE
LUGAR 
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

UNIÓN DE VILLAMEÁ Y VILLAODRID* A HABANA 1914 RECREATIVA

*  Sociedade creada tras unha fusión entre os veciños de ambas as parroquias. Estivo vixente ata o ano 
1968.

O mesmo aconteceu cos emigrantes do concello de Trabada:

NOME SOCIEDADE
LUGAR 
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE TRABADA A HABANA 1922 INSTRT-MUT-RECREAT

Os mindonienses fundaron catro sociedades:

NOME SOCIEDADE
LUGAR
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

ORFEÓN MINDONIENSE BOS AIRES 1904 RECREATIVA

HIJOS DE MONDOÑEDO BOS AIRES 1910 INSTRUTIVA

MONDOÑEDO Y SUS DISTRITOS BOS AIRES 1920 INSTRUT-MUT-RECREATIVA

MONDOÑEDO Y SU COMARCA A HABANA 1921 INSTRUTIVA (1 escola)

Os naturais do val de Lourenzá crearon dúas sociedades:

NOME SOCIEDADE LUGAR FUNDACIÓN ANO TIPO SOCIEDADE

HIJOS DEL VALLE DE LORENZANA A HABANA 1911 RECREATIVA (1 escola)

HIJOS DEL PARTIDO DE 
LORENZANA

BOS AIRES 1923 MUTUALISTA
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E o mesmo fixeron os naturais do concello do Valadouro:

NOME SOCIEDADE
LUGAR 
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

HIJOS DEL VALLE DE ORO EN LA 
HABANA

A HABANA 1907
INSTRUT-MUT-RECREA (5 
escolas)

HIJOS DEL VALLE DE ORO BOS AIRES ¿? CULTURAL E RECREATIVA

Os Hijos de Vivero uníronse para formar tres sociedades de ámbito 
comarcal:

NOME SOCIEDADE
LUGAR 
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

CENTRO VIVARIENSE BOS AIRES 1908 MUTUALISTA-RECREATIVA

CENTRO DEL PARTIDO DE VIVERO*… BOS AIRES 1909 CULT-BENÉF-INSTRUT (3 escolas)

VIVERO Y SU COMARCA A HABANA 1910 INSTRUT E BENÉFICA (25 escolas)

*  O seu nome completo é Centro del Partido de Vivero de cultura y beneficencia, tamén chamada Hijos 
del Partido de Vivero. Cultural, benéfica e instructiva.

E de igual xeito procederon os Hijos del Vicedo (naturais do concello de 
Riobarba10):

NOME SOCIEDADE
LUGAR 
FUNDACIÓN

ANO TIPO SOCIEDADE

HIJOS DEL VICEDO BOS AIRES 1910? MUTUALISTA-RECREATIVA

HIJOS DEL VICEDO A HABANA 1912 MUT-RECRE-INSTRUT (1 escola)

RESIDENTES DEL AYTO. DE RIOBARBA BOS AIRES 1927 MUTUALISTA-RECREATIVA

Elaboración propia a partir de datos extraídos de: Consello da Cultura Galega-Arquivo da Emigración Galega.

Obsérvase que non figuran nesta relación todos os concellos mariñaos 
debido a que non todos crearon sociedades en América, tal e como aconteceu 
cos de Foz, Cervo ou Xove; con todo, os seus emigrantes si que se asociaron. 
Por exemplo, os naturais de Foz residentes na Habana fixérono na sociedade 
El Valle de Oro e os que estaban en Bos Aires agrupáronse na sociedade Mon-
doñedo y Distritos. Pola súa parte, os oriúndos dos concellos de Cervo e Xove 
integráronse nas sociedades viveirenses, tanto en Bos Aires como na Habana. O 
mesmo sucedeu cos do concello de Ourol respecto ás sociedades do Vicedo.

10.  En 1953 este concello cambiou o seu nome polo do Vicedo.
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OBXECTIVOS E FUNCIONAMENTO DAS SOCIEDADES DE 
INSTRUCIÓN MARIÑÁS

Tres palabras abondan para dar a coñecer os fins destas sociedades: pro-
tección, recreo e instrución, concretadas detalladamente cada unha delas nos 
seus respectivos regulamentos.

A protección aplicábase a todos os individuos nacidos no límite xudicial 
de Viveiro, aos fillos de viveirenses e aos que, tras residiren dous anos seguidos 
neste termo, adquiriran os dereitos inherentes ao de veciño da cidade do Lan-
dro.11 Fálase tamén de incentivar a unión e o mutuo coñecemento dos asocia-
dos, así como de estreitar as súas relacións entre si.12 E, de xeito parecido, do 
fomento da amizade entre todos os fillos da bisbarra.13

Pola súa parte, o recreo consistía na celebración de festivais, a fin de 
ampliar o máis posible o «recreo social». Pero estes «hijos de Vivero», como 
adoitaba chamárselles, non só prestaban atención á sociabilidade informal (en 
palabras do historiador Maurice Agulhon), senón tamén á súa vertente for-
mal ou instrutiva; conscientes de que só a través do financiamento de esco-
las poderían paliarse as carencias e/ou deficiencias que posuía a rede escolar 
pública no agro galego.

A sociedade Centro del Partido de Vivero cooperou neste senso a través 
da creación de escolas (as coñecidas como «escolas de emigrantes»), dotando 
tamén os seus asociados dunha biblioteca e organizando conferencias (artigo 
2º do regulamento). Subministraba, así mesmo, datos e informes aos veci-
ños que desexasen emigrar a Arxentina, enviándolles libros, folletos e expli-
cacións. O mesmo facía a súa «irmá» cubana e incluso ía máis aló, tal e como 
indicaba no seu regulamento: «… aumentar y propagar la enseñanza a todos 
los niños y adultos de ambos sexos que vivan en el distrito, construyendo a 
este efecto casas-escuelas para ser dedicadas a la instrucción elemental, supe-
rior y de comercio, artes y oficios. También se implantarán y fomentarán las 
industrias rurales y granjas agrícolas en la cuantía que vayan permitiendo los 
fondos sociales (art. 2º do regulamento)».

O máis parco foi o Centro Vivariense, ao proceder á soa creación dunha 
biblioteca «a fin de facilitar la mayor instrución a los asociados» (art. 3º do 

11.  Así se expresa o Centro Vivariense no artigo 1º do seu regulamento, 25-X-1908. Vid. Libro 
de Actas, tomo I. Biblioteca do Centro Galicia de Bos Aires.
12.  Centro del Partido de Vivero de cultura y beneficencia, artigo 2º do seu regulamento, ano 
1909. Vid. Vivero en el Plata, n.º 246, abril, 1930.
13.  Sociedad de instrucción y beneficencia de Vivero y su comarca, artigo 1º do seu regula-
mento. Taladrid Catá, Verdades como puños…, op. cit., p. 2.
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regulamento). A explicación reside en que dentro das súas finalidades non 
figuraba a instrutiva, como ela mesma se encargaría de manifestar cando a 
sociedade habaneira Vivero y su comarca lle propón a unión das súas forzas 
para poder levar á práctica, dunha forma máis segura e rápida, a implantación 
de escolas no partido xudicial de Viveiro.14

Idénticos fins presentaban as sociedades do Partido Xudicial de Mondo-
ñedo: a sociedade Mondoñedo y Distritos constituíuse «bajo los auspicios de 
la Protección, la Cultura y el Recreo»,15 mentres que a denominada El Valle 
de Oro sinalaba nos seus estatutos como obxectivo primordial «laborar por el 
progreso de la instrución y la enseñanza», destinando o 50% dos seus ingresos 
para a instrución, un 25% para a protección e o outro 25% para o recreo.16

Enunciados os obxectivos destas sociedades, cómpre agora ver de que 
maneira se levaron a cabo. Comezamos polo seu carácter mutualista. Respon-
den a este nome as asociacións que sosteñen mediante unha determinada cota, 
un fondo de reserva destinado a socorrer os seus membros cando se produ-
cía unha desgraza fortuíta, pero «calculable». Quere isto dicir que os casos de 
protección contemplados eran a enfermidade e a morte dun socio, que se aten-
derían segundo fosen as necesidades dos asistidos e os fondos depositados na 
Caixa Social. Se se trataba dunha enfermidade ou dun accidente laboral pasá-
base ao asociado unha asignación diaria durante un período determinado.17 
En caso de que a enfermidade o imposibilitase para o traballo e este quixese 
repatriarse sen posuír os recursos necesarios, a sociedade coidaría de subven-
cionarlle a viaxe.18 Cando se producía o falecemento, entregábase á familia do 

14.  A resposta foi que os obxectivos do Centro Vivariense eran distintos e non podían, polo 
tanto, compracer tal petición. Acta do 17-IX-1911, en Libro de Actas, tomo I, da sociedade Cen-
tro Vivariense, op. cit.
15.  Vid. «Facsímile del Acta de Fundación», en Do Noso Lar…, op. cit.
16.  O capítulo 22 do seu regulamento define o seu empeño pola formación xa que se titula 
«Construcciones de casas escuelas» e no seu art. 47 expón que «la sociedad El Valle de Oro 
construirá casas-escuelas o grupos escolares según lo exijan las necesidades de las parroquia-
les». Vid. «El Valle de Oro»… Memoria Social, 1928, op. cit.
17.  Na sociedade Centro del Partido de Vivero… era de dous pesos $ durante sesenta días, men-
tres que no Centro Vivariense non se especificaba nin a cantidade nin o tempo. Esta sociedade 
axudou con 10 pesos mensuais durante seis meses a dúas socias (irmáns) que estaban enfermas 
e sen recursos. Tras a morte dunha delas pagouse o enterro. Actas dos días 5 de marzo e 20 
de agosto de 1911, en Libro de Actas, tomo I, da sociedade Centro Vivariense. Durante os anos 
1911 e 1912 as actas rexistraron numerosas axudas a socios enfermos; tanto foi así que a finais 
do mes de abril de 1912 establecíase a falta de recursos na Caixa Social para facer fronte a este 
tipo de axuda.
18.  Atopamos un caso dun viveirense non socio que solicitou ao Centro Vivariense algún so-
corro en efectivo para a súa repatriación. A comisión directiva resolveu que, a pesar de que non 
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finado unha certa cantidade económica ou ben se custeaban os gastos do fune-
ral se o socio carecía de familia e de medios.19 Por suposto, estaba garantida a 
asistencia ás exequias de, polo menos, tres membros da xunta directiva (á par-
te da presenza dos socios) e unha coroa en nome do Centro. Pero nada disto 
era novo, senón que se trataba dunha fiel reprodución das pautas de compor-
tamento que rexían este tipo de sociedades nos seus lugares de orixe.20

En resumo, estas sociedades dispensaban socorros aos asociados enfer-
mos e faltos de recursos, axudas ás familias dos socios falecidos e, en xeral, 
a todos aqueles que reclamasen o seu apoio, moral e material, desde calque-
ra das dúas beiras do Atlántico. As axudas solicitadas desde a beira galega 
eran de moi diversa índole: socorros destinados a hospitais (aos de Viveiro e 
Mondoñedo), ás familias de náufragos (dos portos de Burela e Celeiro), a con-
cidadáns sen recursos, etc.; e incluso se chegou a prestar auxilio xurídico.21

A vertente recreativa está tamén amplamente desenvolvida, indicándo-
se nos seus regulamentos a organización de festas, bailes e reunións. Nun pri-
meiro momento só tiña cabida nesta sección un xantar mensual (reservado aos 
socios varóns) para logo derivar na celebración de bailes mensuais (matinées) 
e xantares de camaradaría (como eran chamados).22 

Cada sociedade contaba cunha comisión de festexos encargada de prepa-
rar os distintos festivais ao longo do ano. Estes podían ser ordinarios, celebrados 
cada tres meses, e extraordinarios, realizados sempre que un número de socios 
superior a vinte o solicitase e se responsabilizasen do déficit que puidese ocasio-
nar.23 A realización destas festas anunciábase nos distintos xornais e tamén nos 
das súas comarcas de orixe: «En la gran capital bonaerense el “Centro Ribadeo 

era nin nunca fora socio do Centro, o axudaría por tratarse dun veciño indixente. Acta do día 
10 de maio de 1942, en Libro de Actas, tomo 3, do Centro Vivariense.
19.  Logo da morte de Dionisio Meitín, socio do Centro Vivariense, como non tiña familia en 
Arxentina, envióuselle á súa nai, que vivía nunha parroquia do municipio de Xove, a cantidade 
estipulada xunto cunha carta de pésame.
20.  G. Brey, «Mutualismo popular y mutualismo obrero en Galicia (1841-1916)», en S. Casti-
llo (ed.), Solidaridad desde abajo, UGT-Centro de Estudios Históricos y Confederación Nacional 
de Mutualidades de Previsión, Madrid, 1994, pp. 245-255.
21.  A sociedade El Valle de Oro xirou a cantidade de 1000 pesetas ao prestixioso avogado lugués 
Eduardo Rosón para que levase o caso do mozo Manuel Acebo Rey, preso no cárcere por defen-
der o honor da súa irmá. «El Valle de Oro», sociedad de instrucción, protección y recreo. Memoria 
social 1928, op. cit., pp. 45-49.
22.  O Centro Vivariense pasou da fórmula do xantar mensual á de bailes de salón, residindo 
a súa preocupación en ter unha boa colección discográfica («acervo discoideo») tras a compra 
dunha radio-vitrola para gozo de todos os socios nos seus bailes. Vivero en el Plata, n.º 246, abril 
de 1930, e n.º 259-260, maio-xuño de 1931.
23.  O primeiro festival organizado polo Centro Vivariense, seis meses despois da súa funda-
ción, xa rematara en déficit. Celebrárase na honra do debuxante José María Cao, quen doara ao 
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y sus Distritos” realizó en esta última temporada tres fiestas campestres, con un 
éxito completo, tanto económico como social. Por vez primera concurrieron a 
estos festejos gran número de familias ribadenses y parroquias vecinas a disfru-
tar de la más sana alegría a la sombra del Río de la Plata […]».24

Outras sociedades afondaban máis no ámbito cultural, tal e como suce-
día coas da área mindoniense. No ano 1903 xurdía en Bos Aires unha socie-
dade denominada Orfeón Mindoniense; a súa andaina foi curta, disolveuse 
en 1907, pero tivo tempo de organizar varios festivais artísticos e de gañar 
importantes premios. Barállase como causa da súa desaparición a constitución 
do Centro Gallego, pasaron a formar parte da comisión directiva elementos 
importantes do Orfeón. Anos máis tarde (¿?) un grupo de mindonienses («fer-
vientes admiradores y cultivadores del arte») asociáronse, co único obxectivo 
de render unha homenaxe aos poetas Leiras Pulpeiro e Noriega Varela, con-
sistente en dous grandiosos festivais; deles recadouse o necesario para erixir 
un mausoleo ao primeiro (inaugurado en 1921) e para a edición dun tomo de 
poesías ao segundo.25

Centro 50 pesos $ e o balance foi un déficit de 51,50 pesos $. Acta do día 23-IV-1909, en Libro 
de Actas, tomo I, do Centro Vivariense.
24.  Las Riberas del Eo, 13-V-1933.
25.  Vid. Do Noso Lar, op. cit.

Figura 1. Socios de El Valle de Oro na Habana. Ca. 1920. (Trátase dun pícnic)
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Para a análise do labor instrutivo é preciso obviar o Centro Vivarien-
se posto que, como xa dixemos, non desenvolveu esta faceta, ao contrario 
das outras dúas sociedades viveirenses. Á cubana Vivero y su comarca débe-
selle a construción de vinte e cinco casas-escolas e a dotación e reparación 
doutras,26 mentres que a sociedade Centro del Partido de Vivero financiou a 
construción de tres establecementos escolares, dous no concello de Cervo (nas 
parroquias de Burela e Cervo) e outro no de Xove. Ía edificarse unha terceira 
escola no concello de Cervo (parroquia de Lieiro) cando a viúva do emigran-
te cervense José María Fernández Montenegro, por disposición testamentaria 
do seu marido, solicitou a esta sociedade a cesión para a construción, ás súas 
expensas, da escola; solicitude que foi aceptada.27

Tamén a parroquia de Burela agradecía, deste xeito, o labor desenvolvido 
por esta sociedade no eido educativo:

A vosotros, buenos patriotas, que desde la lejanía pensáis constantemente en el 
santo y bendito suelo de España, se debe indirectamente el triunfo de Burela. 
Vosotros ofrendasteis a este pueblo un Templo de Enseñanza, la Escuela, y a la 
Escuela se debe el muelle. De la pluma de Don Camilo Fernández Díaz [mestre 
nacional] en torno del cual nos hemos unido los pescadores, brotó esta mejora 
que a él y a vosotros honra.
Sírvaos de satisfacción, y recibid nuestro cordial saludo.28

26.  Luis Bello, Viaje por las escuelas de Galicia, Arealonga, Madrid, 1974, p. 183. Foi esta unha 
das sociedades que máis escolas ergueu e sostivo en Galicia e os seus beneficiosos resultados 
foron destacados pola prensa luguesa de 1927 con motivo da convocatoria a quintas. No derra-
deiro sorteo dese ano, nos seis concellos do distrito viveirense, que abarcaban un total de deza-
nove parroquias, non había un só mozo analfabeto. V. Peña Saavedra (dir.), Repertorio da prensa 
galega da emigración, Consello da Cultura Galega, 1998.
27.  Este grupo escolar foi inaugurado o 28 de xullo de 1931, en presenza da viúva do benfei-
tor (Manuela Goñi Maistegui); e cantaron as rapazas unha cantiga con referencias á emigración, 
da que citamos dúas estrofas:

Somos fillas da praia, Vimos a ver a escola,
ollando sempre o mar, este Grupo Escolar,
por ver se as súas ondas que fixo unha señora
nos traen que contar. que veu da ultramar.
Lonxe, moi lonxe, Corazón de ouro
foise meu pai; debe de ter;
chora que chora, quere que todos
quedou miña nai. saibamos ler,
Somos as orfas pois se na aldea
da emigración, falta a instrucción,
quen nos abate xa para Galicia
non ten corazón. non hai redención.

Vivero en el Plata, n.º 264, outubro de 1931. Citada tamén por M. Barro Quelle, San Ciprián, 
parroquia de Lieiro, Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1989, pp. 240-241.
28.  Carta asinada polo presidente da Confraría de pescadores de Burela agradecendo a cons-
trución dun porto de refuxio nesta parroquia, conseguido indirectamente grazas aos fillos de 
Viveiro en Bos Aires. Reproducida en Vivero en el Plata, n.º 253, novembro de 1930.
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Rexístrase, pois, a presenza no concello cervense das denominadas «esco-
las de americanos», que serían as financiadas polas sociedades de instrución, 
xunto coas «escolas de indianos», nome que reciben aqueles centros de ensi-
no custeados co capital doado por emigrantes adiñeirados («indianos»).29 Pero 
non era este concello o único que presentaba os dous tipos de escolas, senón 
que esta combinación se atopa estendida por toda a área mariñá, tal e como 
amosa a táboa seguinte, referida ao segundo tipo de escolas:

CONCELLO PARROQUIA BENFEITORES EDIFICIOS INAUGURACIÓIN
RIBADEO RINLO JESÚS R. MURIAS 1 1904
RIBADEO VILAFRAMIL PEDRO MURIAS RODRÍGUEZ 1 1922
RIBADEO RIBADEO PEDRO M.ª E JUAN MORENO ULLOA 1 ¿?
RIBADEO RIBADEO CLEMENTE MARTÍNEZ 1 ¿?
CERVO VILAESTROFE MANUEL CANDIA LÓPEZ 1 1913
CERVO LIEIRO JOSÉ M.ª FDEZ. MONTENEGRO 1 1931
VIVEIRO GALDO PEDRO ESCUDERO VIQUERAS 1 ¿?
VIVEIRO CHAVÍN MANUEL SEARA MARTÍNEZ 1 ¿?
VIVEIRO GALDO ANTONIA TROBO RODRÍGUEZ 1 1921
VIVEIRO VIVEIRO VICENTE ABADÍN GARCÍA 1 1926
OUROL OUROL VICENTE CASABELLA 1 ¿?
OUROL MERILLE FRANCISCO ALBO FDEZ. 1 1915

Elaboración propia a partir de datos extraídos de M.ª Aneiros González e A. Díaz Otero (coords.), Legado 
sociocultural da emigración galega, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2002

29.  M.ª T. García Domínguez, «O labor dos emigrantes galegos no eido educativo: o exemplo 
do Partido Xudicial de Corcubión», en X. Balboa López e H. Pernas Oroza (eds.), Entre Nós. 
Estudios de arte, xeografía e historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo, Universidade 
de Santiago de Compostela, 2002, pp. 729-747.

Figura 2. Escola de americanos construída na parroquia de Burela (Cervo). Ca. 1920. Na imaxe figuran a 
mestra coas súas alumnas
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A sociedade El Valle de Oro contribuíu á creación de cinco escolas no val 
(as do Cadramón, Vilacampa, Moucide, Bacoi e Adelán), ademais de correr cos 
gastos do seu mantemento. Unha vez dotado o val de centros de primeiro ensi-
no, o rumbo que segue esta sociedade é a consecución dun colexio de ensino 
secundario, pois eran conscientes de que o problema docente galego, despois 
de resolver o do analfabetismo, era de especialización profesional. Un directi-
vo desta entidade expoñía, en relación coa creación de escolas, que: «La socie-
dad “El Valle de Oro” se daría por contenta si consiguiera despertar el afán por la 
cultura entre sus conterráneos campesinos, quienes, debido a su ceguera mental 
– peor que la ceguera física– viven humillados, vencidos, “verdaderos siervos de 
la gleba” en frase de la ilustre escritora gallega, Doña Emilia Pardo Bazán».30

Manifestaban, así mesmo, un temor e unha queixa, que poden extrapo-
larse ás distintas sociedades, aínda que se concreten nesta; tales eran o temor 
a que os pais non enviasen os seus fillos á escola, quer por abandono quer por 
mor dos traballos que desempeñaban os nenos do rural, mentres que a queixa 
nacía da falta de cooperación amosada polos concellos, polas clases dirixentes 
e por aqueles homes adiñeirados, que non secundaban o esforzo dos emigran-
tes, adoptando unha actitude de total pasividade.31

Un elemento común a todas estas escolas, fosen de «americanos» ou de 
«indianos», era a existencia de placas, inscricións e bustos esculpidos nas súas 
frontes, que lembraban a perpetuidade os seus benfeitores. As fórmulas para face-
lo eran dúas se se trataba dunha escola de indianos: Grupo escolar fundado y soste-
nido por la señora Dña. Antonia Trobo y Rodríguez. Nacida en esta parroquia de Galdo. 
Año de 1921. Ou ben: El Ayuntamiento a D. Vicente Abadín García donante de este 
grupo escolar. Año de 1931. E unha soa se a promotora fora unha sociedade de emi-
grantes: Escuela de Adelán. Sociedad Hijos del Valle de Oro en la Habana. 1933.

30.  Vid. Memoria Social, ano 1928, op. cit. Lamentablemente, o proxecto da creación dun cen-
tro de Secundaria non chegou a facerse realidade.
31.  Serve como exemplo desta actitude o que lle aconteceu ao ribadense Antonio Rodríguez 
del Busto, emigrado a Bos Aires en 1863. Logrou acadar unha grande fortuna e, cando escribiu 
a Ribadeo para que se lle manifestase cal era a obra máis urxente e necesaria para a prosperida-
de da vila, contestáronlle que debía comprometerse a pagar o soldo dun capelán para o cárcere. 
El solicitara que se reunisen para formular a resposta un grupo de vellos condiscípulos seus, 
pero nada diso se fixo, tan só consultaron ao párroco. A. Vilanova Rodríguez, Los gallegos en la 
Argentina, t. II, Ediciones Galicia, 1957, pp. 854-861.
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DECADENCIA E POSTERIOR UNIFICACIÓN DAS SOCIEDADES 
LUGUESAS: O CENTRO LUCENSE

Unha das máis antigas das sociedades de instrución mariñás era o Cen-
tro Vivariense, que botaba a andar en Bos Aires un 25 de outubro de 1908; 
pero deseguida comezaron os problemas e un ano máis tarde as discrepancias 
entre varios membros da comisión directiva eran insalvables.32 O resultado foi 
a expulsión do Centro de sete socios (tres dos cales eran membros da comi-
sión directiva) polo feito de seren os autores dunha circular en que se convo-
caba a unha reunión clandestina coa conseguinte violación do artigo 33 do 
regulamento. No mes de xuño estes «elementos perturbadores» constitúen 
unha nova sociedade: nacía así, no ano 1909, o Centro del Partido de Vive-
ro de cultura y beneficencia. A primixenia sociedade quéixase de que a aca-
bada de nacer non desperdicia a oportunidade para levarlles socios das súas 
filas; sucédense paseniñamente nas actas as renuncias por «asuntos particula-
res» ou debido a «sus muchas ocupaciones».

O Centro del Partido de Vivero contaba cunha revista: Vivero en el Plata,33 
mentres que o Centro Vivariense nunca tivo un órgano propio de expresión; 
sendo os diversos xornais (La Voz de Vivero, El Eco de Galicia, etc.) os que ser-
vían de marco para dirimir as súas diferenzas.34

Á parte das discusións, tamén se presentou por varias veces a fusión 
entre ambas as dúas sociedades. A primeira foi en 1914: as negociacións fru-
tificaban, pero había un punto «innegociable», tal era o nome da futura socie-
dade. O Centro Hijos del Partido de Vivero aceptaría a fusión sempre que o 
nome do novo organismo fose o deste centro; cuestión que o Centro Vivarien-
se rexeitaba unanimemente, baseándose en que se fundara con anterioridade 

32.  O secretario renuncia ao seu cargo se o prosecretario non abandona o seu, a renuncia do 
primeiro é tachada de «indecorosa» e, por riba, tiña no seu poder talonarios que se negaba 
a devolver. Xorden tamén problemas co cobrador, ao que se acusa de fraude. Actas dos días 
17 e 31 de xaneiro, 7, 14, 21 e 28 de febreiro de 1909, en Libro de Actas, tomo 1, do Centro 
Vivariense.
33.  Trátase dunha revista mensual ilustrada que xorde en novembro de 1909 e cesa, con toda 
probabilidade, en maio de 1932. E. Santos Gayoso, Historia de la prensa gallega, 1800-1986, Edi-
ciós do Castro, Sada-A Coruña, 1990, p. 441.
34.  No número 7 de Vivero en el Plata aludiuse ao Centro Vivariense en termos ofensivos (se-
gundo este Centro) e a resposta-defensa publicouse logo en El Eco de Galicia. Actas dos días 22 
de maio e 12 de xuño de 1910, en Libro de Actas, tomo 1, do Centro Vivariense. Tamén conta-
ban cos seus propios xornais a sociedade El Valle de Oro, que levaba o mesmo nome ca a so-
ciedade e do que ignoramos a data en que viu a luz, e mais Vivero y su comarca, creadora da 
revista Vivero en Cuba, en novembro de 1911. Vid. Memoria Social, ano 1928, op. cit. E. Santos 
Gayoso, Historia de la prensa gallega…, op. cit., p. 465.
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e que, polo tanto, lle correspondía o privilexio de elixir o nome. Non se chega 
a un acordo e a fusión fica esquecida (acta do 27 de xuño de 1914).

Un segundo intento lévase a cabo en 1931, despois de considerar que, 
no estado actual de disgregación no que se atopaba a colectividade viveirense, 
as distintas sociedades nada valían nin podían ofrecer. Por iso, conviña deixar 
de lado as pequenas desavinzas e proceder á unión de todas as sociedades do 
distrito. Poñíase como exemplo as dúas sociedades do Partido de Arzúa, que 
se uniron nese mesmo ano e remataron coas rivalidades existentes entre elas;35 
mais tampouco os acordos frutifican.

Fálase outra vez de fusión no ano 1938, pero agora entre o Centro Viva-
riense e a sociedade Hijos del Vicedo, xa que ambas se consideraban irmáns 
(acta do 18 de agosto de 1938). Séntanse as bases para a unión e de novo xor-
de o problema do nome que había de levar a futura sociedade: o Centro Viva-
riense quere que sexa o de Vivero y su comarca; mentres a sociedade do Vicedo 
avogaba polo de Viceriense ou Unión de Vivero-Vicedo, condición considerada 
indispensable para que a fusión se puidese realizar (acta do 6 de outubro de 
1938). O Centro Vivariense acepta, pero pon como condición que se consi-
ga atraer a outras sociedades do partido xudicial de Viveiro (en clara alusión á 
sociedade Centro del Partido de Vivero) para poder formar unha sociedade for-
te e de sólido porvir. Por terceira vez, o intento resulta frustrado (acta do 5 de 
novembro de 1938).

Sempre se dixo que a unión fai a forza e estas sociedades xa a perderan 
cando tentaron xuntarse. O devalo comeza para todas (en maior ou menor 
medida) na década dos trinta e o primeiro síntoma de alarma foron os con-
tinuos déficits resultantes da celebración de festivais e festas campestres, que 
empezaron a ser considerables a partir de 1935, debido á escasa participa-
ción dos socios (a excepción constituírona os xantares benéficos organizados 
durante a Guerra Civil española, sempre moi concorridos). Esta abulia parti-
cipativa axiña se traduciu nun baixo rexistro dos asociados, o que obrigou a 
desenvolver unha campaña propagandística para atraer novos socios. Con este 
fin, na revista Vivero en el Plata abundaban os anuncios publicitarios: «Se nece-
sitan más socios para poder ofrecer mayores beneficios y elevar la alta finali-
dad de nuestros principios a bellas realidades. Coopere, haga vd. un socio».36

35.  Vivero en el Plata, n.º 256, febreiro de 1931. Tamén desde a sociedade El Valle de Oro se 
queixan da atomización en que se atopa a colectividade emigrante, dispersa en numerosas aso-
ciacións; considerando que só a súa fusión ou concentración en grandes organismos federativos 
podería contribuír a crear centros docentes superiores que Galicia tanto necesita. Vid. Memoria 
Social, ano 1928, op. cit.
36.  Vivero en el Plata, n.º 254, decembro de 1930.
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Ofertábase un amplo local social, casino, biblioteca, bailes e a alta fina-
lidade de crear escolas; incluso se chegou a suprimir a cota de ingreso. Non 
só non se logrou aumentar o número de socios, senón que a cifra diminuía de 
ano en ano, ao igual que acontecía no Centro Vivariense. As causas achacá-
banse, principalmente, á apatía e á indiferenza dos veciños polo labor cultural 
destas asociacións.37 As entradas de capital ían en consonancia co número de 
socios e o Centro Vivariense viuse na obriga de alternar o alugueiro dun local 
social co préstamo xeneroso que algún socio facía da súa propia vivenda, habi-
litando nela un local para as reunións da comisión directiva. Comisión que 
pasou de reunirse cada oito ou quince días, como se estipulaba no regulamen-
to, a facelo só unha vez ao mes e nin sequera iso, xa que no ano 1937 a pri-
meira comisión directiva reuniuse o día 26 de outubro. As cousas non podían 
ir peor cando no ano 1940 xa non se completan os directivos debido ao escaso 
número de socios.38 A mediados deste mesmo ano envíase unha carta a todos 
os ex-socios do Centro Vivariense (dos que non sabemos o número, pero nas 
actas dise que eran bastantes) pedíndolles que reingresasen nel. Isto sucedía 
no mes de agosto e en novembro o secretario do Centro vai en persoa ás casas 
dos socios que se deran de baixa para convencelos de que voltasen ao activis-
mo societario. Non só non se conseguiu, senón que houbo algún que chegou 
a pedir a disolución da sociedade debido ao seu estado de estancamento total 
e a que xa non desenvolvía actividade de ningunha clase.

O certo é que a vida activa de todas estas pequenas sociedades se facía 
cada vez máis difícil, a case totalidade dos seus ingresos destinábase para o 
pago de alugueiros dos seus locais sociais, de salóns e de campos para os fes-
tivais, dos que non se extraía senón perdas. Os socios, a través da prensa, 
pedían unha boa biblioteca, un amplo local para actividades culturais e un 
campo de deportes no que poder desenvolver os momentos de ocio; sobre 
todo, cando a finalidade mutualista xa estaba perfectamente cuberta co Cen-
tro Gallego de Bos Aires.

Nesta situación, en maio de 1942 considérase unha comunicación proce-
dente do Centro Antas de Ulla y Monterroso na que se solicitaba a cooperación 
do Centro Vivariense para formar un «conglomerado» de sociedades lugue-
sas co obxectivo de celebrar conxuntamente festivais de salón e campestres. O 

37.  Vivero en el Plata, n.º 257, marzo de 1931.
38.  A comisión directiva pasaba de estar composta por: presidente, vicepresidente, secretario, 
prosecretario, tesoureiro, protesoureiro, bibliotecario, cinco vogais e dous revisadores de con-
tas, a estar integrada só polo presidente, secretario, tesoureiro, dous vogais e os dous revisado-
res de contas. Reduciuse, pois, á metade (de catorce a sete persoas). Acta do 30 de marzo de 
1940, en Libro de Actas, tomo 3, do Centro Vivariense.
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Centro acepta e nesta actitude advírtese o primeiro e decisivo paso cara á pos-
terior fusión de todas as entidades asociativas da provincia de Lugo (acta do 
10 de maio de 1942).

A iniciativa para a fusión nun único organismo social partira da Unión 
Cultural de la provincia de Lugo, que fixo un chamamento a todas as sociedades 
luguesas para propoñer a unión; e aquelas que amosaron a súa conformidade 
designaron representantes que formarían a comisión Pro Unión de Sociedades 
Lucenses, encargada de preparar un proxecto de estatutos e regulamento, ade-
mais das bases da futura entidade. No Nadal de 1942, o ata entón proxecto dun 
Centro Lucense xa contaba con regulamento e estaba previsto o seu nacemento 
para o 9 de xaneiro de 1943, data en que as entidades adheridas debían mandar 
tres representantes para constituír a nova xunta directiva, a nómina de socios, o 
balance xeral e o inventario. Seis días antes tivo lugar a incorporación definiti-
va do Centro Vivariense ao Centro Lucense. Nese momento contaba tan só con 
18 socios e remataban así 35 anos de existencia.39 Agora sería o Centro Lucen-
se o encargado de reunir todos os residentes da provincia de Lugo en Bos Aires, 
así como os seus descendentes (art. 1º do seu Regulamento).

O táboa seguinte recolle as sociedades que fixeron parte do Centro Lucen-
se desde o primeiro momento:

ALIANZA CÉLTIGOS-INCIO-CORBELLE

BRISAS DEL EUME

SOCIEDAD CULTURAL CERVANTES

FONSAGRADA Y BALEIRA

UNIDOS DE FONSAGRADA Y SUS DISTRITOS

MONTERROSO Y ANTAS DE ULLA

UNIÓN CULTURAL DE LA PROVINCIA DE LUGO

UNIÓN QUIROGUESA

CENTRO DE PROTECCIÓN Y RECREO DEL AYUNTAMIENTO DE SAMOS

HIJOS DEL VICEDO

NEIRÁ DE JUSÁ

CENTRO VIVARIENSE

UNIDOS DE SARRIA

ASOCIACIÓN DE TRASPARGA*
*  Estas dúas últimas sociedades integráronse uns meses máis tarde porque aínda se atopaban na fase de 
trámites xurídicos.
Datos extraídos da «Acta de la Asamblea General Constituyente del Centro Lucense de Buenos Aires», en 
Libro de Actas del Centro Lucense, 9-I-1943

39.  Desde esta data ata o 9 de maio, última xuntanza apuntada no Libro de Actas, o único 
punto que había para tratar eran as condicións de entrega ao Centro Lucense do seu patrimo-
nio social.
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Non son todas as que figuran xa que optaron por quedar fóra unhas 
vinte; e fóra seguían catro anos despois da fundación do Centro. Trátase das 
sociedades de Becerreá, Pantón, Friol, Navia de Suarna, Castroverde, Chan-
tada, Palas de Rei, Pol, Taboada, Mondoñedo, Ribadeo, Guitiriz, Lourenzá, 
Vilalba e O Saviñao, actitude moi criticada polo voceiro do Centro, o xornal 
Lugo, con titulares do xeito de: «¿Por qué aún hay Sociedades Lucenses que 
no están en nuestro Centro?».40 Desde este xornal aludíase á «agonía» destas 
sociedades, aínda activas polo personalismo das súas xuntas directivas, empe-
ñadas en conservar unhas entidades que xa perderan a súa función orixinal e 
que se ían atrofiando irremisiblemente debido á súa inacción. E, non obstan-
te, continuaban aferradas a unha «historia gloriosa» e aos bens materiais que 
posuían, chegaban mesmo a pagar dúas cotas (a do Centro Lucense e a da pro-
pia sociedade) antes que ver desaparecer a súa primixenia sociedade. A este 
estado de crise referíanse tamén as diversas revistas e publicacións editadas 
baixo os auspicios da colectividade emigrante, transcendendo incluso á pren-
sa diaria. Uns e outros preguntábanse se pagaba a pena conservar estas peque-
nas sociedades só en atención aos fins polos que foran creadas no seu día ou 
se, pola contra, habería que fixarse nas novas necesidades e aspiracións que 
caracterizaban a actual colectividade galega en Arxentina.41

Castelao, asiduo colaborador de Lugo, apoiaba desde as súas páxinas o 
proceso de concentración:

En la colectividad gallega de Buenos Aires se observa, a despecho de algunos 
agentes corrosivos, un beneficioso fenómeno de concentración, que se revela en 
las unidades orensana, pontevedresa y lucense. Aquel minifundismo social que 
pulverizaba el esfuerzo de los emigrantes gallegos, ha declinado en Buenos Aires 
hacia una agonía que nadie tiene derecho a prolongar […]. Unir, pues, a las enti-
dades pequeñas y crear un patrimonio único y común para destinarlo a grandes 

40.  Lugo, n.º 18, outubro de 1944, e n.º 49, xuño de 1947.
41.  Lugo, abril de 1946.

Figura 3. Foto do xornal Lugo
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fines, no sólo a salvar a estas entidades de una muerte segura, sino para com-
plementar en el orden moral y patriótico, la grandiosa obra de nuestro «Centro 
Gallego» […].42

Mentres isto acontecía, o número de socios do Centro Gallego ía en 
aumento, pasou dos 1320 iniciais aos 6033 en decembro de 1947; e, en con-
sonancia, incrementábase tamén o seu capital. En febreiro de 1947 contaba 
xa cun local social propio, cunha nutrida biblioteca e cun campo de deportes 
situado na municipalidade de Olivos.

ACTITUDE POLÍTICA MANIFESTADA

Un último aspecto que nos gustaría resaltar destas sociedades é a súa 
actitude política, tan interesante como á vez difícil de atopar nas fontes prima-
rias; polo que nos imos referir só ás sociedades viveirenses e ao talante amo-
sado polo Centro Lucense.

A sociedade Centro del Partido de Vivero remataba sempre os seus xan-
tares de confraternidade co himno galego e dando vivas a Pablo Iglesias;43 
mentres o Centro Vivariense manifestaba no seu regulamento non pertencer 
a ningún partido político nin tampouco formar parte de ningunha manifesta-
ción de carácter patriótico. A teor desta prohibición, contida nos seus estatu-
tos, rexeitouse a participación nos festexos para conmemorar o centenario do 
nacemento do poeta viveirense Nicomedes Pastor Díaz (acta do 5 de marzo de 
1911), negándose tamén a participar no IV Centenario da fundación de Bos 
Aires (acta do 16 de maio de 1936).

Pero a chegada da Segunda República non pasou desapercibida para estas 
sociedades, que amosaron de contado as súas simpatías cara ao novo réxime. 
A revista Vivero en el Plata contiña titulares como: «Por fin las sirenas de los 
grandes rotativos anunciaron el día 14 la grata y por nosotros esperada noti-
cia de la proclamación de la tan ansiada república en España […]». E tamén: 
«Perdonar sí, olvidar no», en relación aos dous mártires de Jaca.44

En maio de 1931 o Centro del Partido de Vivero nomea socio de honra a 
Alejandro Lerroux; e nunca deixou de celebrarse, por parte das dúas socieda-
des, a data en que se conmemoraba a proclamación da República.

42.  «El fenómeno de concentración», Lugo, n.º 1, 25-V-1943.
43.  Vivero en el Plata, n.º 249, xullo de 1930.
44.  Vivero en el Plata, n.º 258, abril de 1931.
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Outro punto de inflexión no decorrer diario destas sociedades veu mar-
cado pola Guerra Civil española; e ao mes xusto do seu comezo o Centro Viva-
riense súmase á subscrición que iniciara en Bos Aires a dona do embaixador 
de España a beneficio da Cruz Vermella española (acta do 18 de agosto de 
1936). Tamén chega unha petición de axuda do Comité pro víctimas del Fren-
te Popular en Galicia, que ocasionou un intenso debate e mesmo a renuncia 
do presidente debido aos reproches dun membro da directiva pola tardanza 
en responder á dita entidade (actas dos días 21 e 28 de novembro de 1936). 
En decembro de 1938 recibe o Centro unha carta do Comité Villalba-Lugo, pro-
poñendo a creación dun comité conxunto de axuda á República Española. A 
proposta acéptase, polo que concirne á xunta directiva, pero déixase ao libre 
criterio e vontade dos asociados o facer parte ou non do Comité (acta do día 
10 de decembro de 1938). As peticións de axuda repítense e en 1939 os pro-
tagonistas son españois exiliados en Francia. En abril chega unha carta dun 
ex-socio e membro de varias comisión directivas, solicitando axuda do Centro 
para el e para a súa muller, posto que estaban refuxiados nun hospital de París 
e desexaban trasladarse a México ou a Arxentina. Acórdase o envío de 100 
pesos (acta do 1 de abril de 1939). Un mes máis tarde recíbese unha comuni-
cación procedente do Partido Galeguista solicitando axuda para os exiliados 
en Francia; tómase nota pero non se decide nada ao respecto.

O último acto de carácter político antes da disolución da sociedade, e 
que pode ser significativo do cambio de actitude por parte do Centro Vivarien-
se, prodúcese con motivo da solicitude de participación nun banquete ofreci-
do ao exiliado republicano Manuel García Gerpe, autor do libro Alambradas. 
A comisión directiva menciona o artigo 3º do seu regulamento (que impe-
día participar en actos patrióticos) e resolve non asistir, deixando aos socios a 
liberdade de participar voluntariamente. A concorrencia foi numerosa.

Pola súa banda, o Centro Lucense expresa no primeiro número do seu 
órgano oficial: «la esperanza de que en un mañana no lejano la república 
española haga sonar el clarín de la independencia, volviendo a los senderos 
constructivos de justicia y libertad». Para logo salientar, no segundo núme-
ro, o carácter «puramente republicano» dos seus socios, a fin de desmentir os 
rumores de que a constitución do Centro obedecía aos propósitos de Falan-
ge Española.45 Fose como for, o certo é que as críticas ao réxime de Franco 
sucedíanse no xornal, con titulares como «El problema institucional español», 
nos que se avogaba pola convocatoria de eleccións libres. E, en relación con 

45.  E iso que no art. 3º do seu regulamento o Centro se declaraba totalmente apolítico e á mar-
xe de toda tendencia persoal ou colectiva.
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este tema, a xunta directiva do Centro enviou un telegrama á ONU solicitan-
do a súa intervención para que o pobo español puidese elixir libremente o seu 
goberno.46

Outro tema obxecto de interese foi o do «estraperlo», empregado para 
aguilloar os simpatizantes do franquismo47. En 1950 seguía a celebrarse o ani-
versario da proclamación da República e tamén o da proclamación do Estatuto 
de autonomía, consistentes en «reunións patrióticas» no salón-teatro da Federa-
ción de Sociedades Gallegas auspiciadas conxuntamente polos Centros Lucense, 
Ourensano, Pontevedrés, Coruñés, Irmandade Galega e a dita Federación.48 De 
xeito semellante, conmemorábase tamén o Día de Galicia (25 de xullo).

* * *

Intentamos trazar neste artigo unha evolución das sociedades de instru-
ción mariñás na que quizais pesen máis as ausencias que as presenzas debido, 
por un lado, á cativeza das fontes empregadas e, polo outro, a que aínda nos 
atopamos nunha fase de inicio dos nosos estudos, pero que abonda para amosar 
a vida societaria destas pequenas entidades bonaerenses, salvagardas noutro-
ra, da colectividade emigrante, pero que a partir de mediados dos anos trinta 
do século XX levaban unha existencia cada vez máis difícil pola falta da corren-
te inmigratoria que nutría estes organismos con xuventude sempre renovada. 
A súa obra cultural e recreativa foi esmorecendo perante a carencia de novos 
socios, a ausencia de mocidade nos seus cadros directivos e o cansazo e avellen-
tamento dos existentes; mentres que a mutualista xa a cubría perfectamente o 
Centro Gallego. Pero estes homes, que nunca fracasaran nas súas ocupacións 
profesionais e que administraran escrupulosamente os recursos das súas socie-
dades, aínda tardaron algún tempo en decatarse da nova situación, ollando con 
desconfianza (galega?) a actuación dos grandes centros como o Lucense. Só 
foron as catorce sociedades que deron vida a este Centro as que romperon con 
este prexuízo localista, de querer conservar o nome da súa sociedade, arquivan-
do os libros de actas e os selos destas e pasando a facer parte do Centro.

46.  Acta do 13 de marzo de 1947, en Libro de Actas del Centro Lucense.
47.  O artigo comezaba coa anécdota, por aquel entón famosa en Bos Aires, que dicía: «En Es-
paña sólo comen los curas, los militares y los miembros de la Falange» e remataba coa pregunta 
«¿Es posible que todavía haya quienes crean en las delicias del franquismo? ¿Por qué no se dan 
un paseíto por allá?». Lugo, n.º 44, xaneiro de 1947.
48.  Nestes actos facían uso da palabra «destacados oradores» galegos, vascos e cataláns, había 
un recital de poesías galegas e, finalmente, cantábase o himno galego.
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Rematamos coas verbas de Castelao cando avogaba pola unión das dis-
tintas sociedades luguesas no Centro Lucense:

¿No es vergonzoso que los gallegos de Buenos Aires tengan que alquilar un local 
extraño cuando necesitan reunirse en gran número? ¿No es vergonzoso que los 
gallegos de Buenos Aires, pudiendo superar en grandeza a los de La Habana, se 
resignen al tristísimo y antiestético minifundismo en que viven y cuyo recuerdo 
actuará sobre sus hijos argentinos? ¿No es vergonzoso que en el orden cultural y 
recreativo seamos inferiores a los catalanes y vascos?
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«MIRANDO POLOS QUE QUEDARON». A MAN DOS 
INDIANOS NO ENSINO PRIMARIO: O CASO DE RIBADEO

Ana Cabana Iglesia

RESUMO
Este artigo trata de pór de manifesto o papel dos indianos como benfeitores do eido educativo 
de aquén mar. Un labor que non recibiu excesiva atención e que se revela como un dos 
posibilitadores da mellora da calidade do ensino e das taxas de alfabetización da Galicia de 
finais do século XIX e primeiro terzo do XX. O estudo, que repara nos motivos que levaron aos 
emigrantes que conseguiron o éxito económico a investir os seus bens en eidos benéficos, 
realizouse cunha perspectiva microhistórica a partir do concello lugués de Ribadeo.
Palabras clave: emigración á América, indianos, obra benéfica, ensino, Ribadeo.

ABSTRACT
This article seeks to show the role of returned emigrants as benefactors in education on this 
side of the ocean. A task that was not paid too much attention and which stands as one of the 
aspects that enabled the progress in teaching quality and the increase in literacy rates in Galicia 
at the end of the 19th century and up to the 1930s. The study focuses on the reasons that led 
economically successful emigrants to invest their assets in charity and has been carried out from 
a micro-historical viewpoint starting with the Lugo district of Ribadeo.
Key words: emigration to America, returned emigrants, charity work, education, Ribadeo.

O labor desenvolvido polos galegos emigrados a América a prol da cul-
tura, en xeral, e do ensino, en particular, a este lado do Atlántico é un tema 
ben coñecido da historiografía. Historiadores da emigración e pedagogos inte-
resados na historia da educación teorizaron dabondo sobre o tema e afon-
daron no seu coñecemento mediante o estudo dos nomes de sociedades de 
instrución, as edificacións que daban acubillo ao ensino, os plans de estudo e 
o papel dos seus mestres, etc. Mais que o tema merecese esa atención non evi-
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tou que quedasen claroscuros que aínda convén volver transitar. Unha destas 
zonas de sombra é o labor dos indianos, da cream económica da emigración. 
Os indianos, dende os comezos do Antigo Réxime, destinaron importantes 
sumas económicas a implantar e desenvolver o ensino en Galicia, pero ese 
labor apenas foi reivindicado, con excepción do caso dalgúns poucos próce-
res, como Blanco de Lema ou os irmáns García Naveira. Esta escasa atención 
ten varias explicacións que van dende a dificultade para recuperar e consultar 
a documentación primaria precisa para historiar estas actuacións ata a com-
petencia coa actuación colectiva levada a cabo polas sociedades de instrución, 
que esperta un meirande interese, pasando pola tamén maior inquietude que 
levantan outros dos eidos de investimento indiano máis específicos de tal con-
dición, como os bens suntuarios.

A nosa pretensión consiste en achegarnos ao papel dos indianos como ben-
feitores do eido educativo a partir dun estudo a escala micro: o concello lugués 
de Ribadeo serviranos de marco territorial e os séculos XVIII, XIX e o primeiro ter-
zo do XX operarán de referentes temporais. Repararemos, nun primeiro momen-
to, nas maneiras e motivacións xerais que movían os indianos a investir no 
ensino e nas condicións en que este se desenvolvía na Galicia do momen-
to. Isto permitiranos valorar as realizacións dos indianos ribadenses, tanto no 
nivel cuantitativo (número, contía dos investimentos, etc.) como no cualita-
tivo (tipo de ensino promovido, motivacións, etc.). Faremos especial fincapé 
nunha destas actuacións, unha escola de primeiro ensino, posiblemente unha 
das de máis éxito dende todos os parámetros, pola súa condición de «híbri-
da». Así, a escola de primeiras letras asentada na armazón educativa da Escola 
Agrícola Pedro Murias posibilita o achegamento a un caso infrecuente, xa que 
estamos perante unha escola practicamente mixta no que atinxe á súa crea-
ción, pois, aínda que moi intimamente ligada ao indiano Pedro Murias, ao que 
debe o financiamento e mesmo unha relativa inspiración, a escola tivo unha 
realidade propia que se escapa da relación co seu patrón e se integra na acción 
conxunta de emigrados retornados.

1. INDIANOS, FILÁNTROPOS E BENFEITORES DE ALÉN MAR

A palabra «indiano», en puridade, evoca o emigrante que volve rico da 
súa estadía en América, mais tamén é empregada para nomear os emigrantes 
que lograron prosperar alén mar facéndose cunha estimable facenda económi-
ca, tanto se retornan ao seu lugar de procedencia como se non. A posesión de 
fortuna convértese na nota distintiva que caracteriza esta figura diferenciándoa 
do emigrante «común». Un indiano pasa a ser «filántropo» cando inviste par-
te desa fortuna acadada en América en bens ou servizos de utilidade comuni-
taria no seu lugar de orixe.
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Os parámetros que seguen as remesas dos emigrantes son aplicables aos 
«indianos» ou pódese separar de maneira nidia o adiñeirado indiano do simple 
emigrante de ultramar que aínda que volvese con cartos non o fixo cunha ver-
dadeira fortuna? Para analizar o porqué das remesas destes indianos débense 
ter en conta motivacións que os estudosos non valoran para o caso do conxun-
to dos emigrantes, como son a caridade, o desexo de manterse na memoria 
dos veciños ou o afán de ostentación e a ansias de acadar prestixio social. Xa 
que logo, podemos partir de que as motivacións son distintas e tamén o desti-
no que buscan para os seus cartos.

Segundo González Lopo, os indianos do Antigo Réxime orientaron as 
súas actuacións nunha tripla dirección: a educación, a beneficencia e as funda-
cións de tipo relixioso. No que respecta aos indianos contemporáneos, fixeron 
o mesmo no eido da cultura, dun xeito moi salientable na esfera do ensino, no 
ámbito da beneficencia e nos bens de tipo suntuario. Existe, polo tanto, case 
un total paralelismo, se se ten en conta que os investimentos en fundacións de 
tipo relixioso se debían á mentalidade propia da época. A similitude explíca-
se no senso de que foron os indianos do Antigo Réxime os creadores e precur-
sores dun «modelo de actuación» que despois emularán os contemporáneos, 
aínda que con obxectivos distintos e resultados tamén diferentes (González 
Lopo, 1992: 213-214; Uría, 1984: 105).

As diferenzas con respecto ao groso da corrente migratoria americana son 
evidentes: mentres o agro foi o grande beneficiado das remesas dos emigrantes 
galegos, as obras benéficas e os bens suntuarios resultaron os principais eidos 
de investimento indiano. O punto común atópase no interese polo ensino, onde 
o matiz diferenciador vén dado polo xeito de investir as súas contribucións. Os 
emigrantes actuaron sobre o sistema escolar galego de dous xeitos diferentes, 
ou ben uníndose en sociedades de instrución para coordinar as súas actuacións 
(acción colectiva), ou ben a título particular (acción individual). Os emigrantes 
«comúns» optaron claramente por unha actuación colectiva, mentres os india-
nos preferiron a individual. Ademais, pode sinalarse, como o fai Rafael Anes, a 
diferenza que se aprecia tamén na maneira de enviar as remesas. Dunha banda, 
encontramos as remesas constituídas por cantidades pequenas, é dicir, as que 
podían mandar os emigrantes «normais», que eran remitidas a familiares nor-
malmente e, doutra, a remesa de sumas grandes, as de centos de miles de pese-
tas, as dos indianos. A forma normal de remitir as primeiras era aproveitando 
o retorno dalgún compatriota ou por xiros expedidos por banqueiros america-
nos a cargo de banqueiros galegos, que pagaban directamente a través das súas 
sucursais. As segundas case nunca eran enviadas dunha soa vez e requirían todo 
un conxunto de xestións que incluían a creación de fundacións e a colocación 
dos capitais en bancos de terceiros países por cuestións como o aproveitamento 
do cambio ou a seguridade dos sistemas bancarios (Anes, 1988: 49-50).



��� [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (175-198) ]

Ana Cabana Iglesia

Respecto ás motivacións que levarían os indianos a financiar estas activi-
dades educativas, Vicente Peña Saavedra sinala a existencia dunha «tendencia 
filantrópica, altruísta e caritativa na práctica totalidade dos doadores» (Peña, 
1991: 324). Esta motivación é válida para explicar a existencia de doazóns en 
todos os eidos, pero hai outras que están relacionadas coas circunstancias máis 
persoais e específicas de cada individuo, como a devoción relixiosa. As funda-
cións de tipo relixioso son moi características dos indianos do Antigo Réxime e 
están en directa relación coa mentalidade propia do seiscentos e do setecentos. 
Igualmente responden a que, sobre todo no século XVII, o groso da corrente emi-
gratoria se nutría de individuos pertencentes ao clero, de aí que a partir destas 
datas, ao mudar a composición do fluxo migratorio, o factor relixioso fose per-
dendo importancia, ata desaparecer a principios do século XIX e, con el, as fun-
dacións con ese carácter (González Lopo, 1992: 213-214). Non obstante, non 
se pode desprezar a importancia que sentimentos relixiosos, do tipo de emendar 
pecados ou facerse co perdón divino, puideron ter á hora de os indianos poñe-
ren a súa fortuna ao servizo de actuacións benéficas de natureza escolar.

Tamén cómpre ter en conta razóns moito menos altruístas, entre elas o 
mero afán de ostentación e ansias de gloria persoal de moitos indianos. Para 
saciar os azos de gloria ou protagonismo, os indianos destinaron os seus afo-
rros a bens de tipo suntuario, unha maneira clara de amosar a intencionali-
dade, pero tamén a outro tipo de obras benéficas nas que a esa motivación 
non era tan explícita, como o caso das fundacións escolares. A vaidade e a 
ostentación encóntranse, pois, implícitas en moitas das actuacións indianas. O 
feito de que un colexio leve o teu nome e que tanto os rapaces como as fami-
lias expliciten o seu agradecemento permite fachendear e amosar o triunfo alí 
onde máis lles interesaba aos indianos: diante da súa comunidade de orixe.

Outra razón para tentar explicar o porqué da actuación altruísta dos 
indianos galegos é a recompensa que esperan obter do seu labor «desinte-
resado». Entre elas, determinadas prebendas ou o recoñecemento por par-
te de institucións oficiais ou da propia comunidade que se vía beneficiada 
polo seu desprendemento. A idea de rendibilizar socialmente as súas doazóns 
podería ser un estimulante moi efectivo. Cunha doazón o indiano podía aspi-
rar a introducirse nas clases superiores da sociedade, a acceder a postos polí-
ticos na comunidade ou a facerse merecente de diferentes condecoracións.1 

1.  Foron moitos os indianos que por investir o seu capital en bens de uso comunitario recibiron 
distincións oficiais e gratificantes honores. Casos moi destacados son os de J. García Barbón, que 
recibiu a Gran Cruz da Orde Civil de Beneficencia, a Cruz de Isabel a Católica e a primeira Gran 
Cruz de Alfonso XII, ou o de Gumersindo Busto, que recibiu da Universidade de Santiago de 
Compostela o grao de Doutor Honoris Causa e un Vítor. Outros contan co nomeamento de «Fi-
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Igualmente reconfortantes, seguramente máis, debían ser para os indianos as 
accións de gratitude da sociedade beneficiada pola súa actuación, que, como 
se mencionou xa, era case sempre a súa comunidade de procedencia. Así, o 
recoñecemento popular sería fundamental ao converterse na mellor proba de 
aceptación na comunidade, pero xa non como un veciño máis, como o era 
cando saíu cara a América, senón como un heroe, un filántropo local, alguén 
importante, en definitiva. Este tipo de actividades consolidaba na comunida-
de de orixe a posición social que o doador acababa de conquistar e translucía 
unhas claras aspiracións por parte do indiano de integración nas capas altas da 
sociedade, ás que non pertencía por nacemento.

Ademais da rendibilidade social dos investimentos, hai autores como J. Uría 
que inciden na rendibilidade económica como móbil para a actuación benéfica 
dos indianos. A posibilidade de que as doazóns que fan os indianos non sexan 
unicamente froito da pura filantropía e da súa «sede de cultura» non é en abso-
luto desprezable. Así, resulta factible pensar que ese diñeiro supuxo para algúns 
deles un investimento rendible e produtivo no que a capital económico se refi-
re (Uría, 1984: 110-117). É interesante ter presente a opción daqueles indianos 
que decidiron levar a cabo a súa acción benéfica de maneira póstuma. Nestas 
situacións, ademais de contar cos móbiles xerais xa mencionados, débense ter 
presentes outros como a esperanza dun retorno simbólico ao seu lugar de pro-
cedencia ou a vontade de inmortalizarse na memoria colectiva dos seus veciños. 
Non podemos esquecer que as obras financiadas por eles ficaban como un dos 
mellores recordatorios da súa persoa e do seu éxito migratorio.2

O altruísmo e a caridade, a influencia da devoción relixiosa, o desexo de 
manterse no recordo das súas comunidades, o afán de ostentación ou a inten-
ción de sacar algún tipo de proveito aos seus cartos constitúen pezas clave para 
interpretar debidamente o labor filantrópico no eido da educación. A estas hai 
que engadir como razón primordial a valoración positiva que estes tiñan respec-
to do ensino e das súas potencialidades (Peña, 1991: 324-329). O valor con-
cedido á educación vén dado pola comprobación das súas propias carencias 
–previsibles en razón da súa maioritaria orixe labrega e rural e do nivel edu-
cativo que existía en Galicia– e polo desexo de que os futuros emigrantes non 
tivesen que sufrilas. Debemos ter presente tamén o impacto que a sociedade de 

llos Predilectos» da súa localidade, con placas conmemorativas das súas obras, con monumentos 
escultóricos levantados en honor da súa persoa ou con rúas, prazas ou avenidas que levan o seu 
nome, como é o caso de Blanco de Lema en Cee ou dos irmáns García Naveira en Betanzos.
2.  Algún destes indianos incluso dispuxo ser repatriado tras o seu pasamento, como Blanco de 
Lema, cuxas cinsas repousan nun mausoleo construído ex profeso na capela do colexio que el 
pagou en Cee; ou como Pedro Murias, que repousa no camposanto da Devesa.
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acollida lles puido causar, facendo xurdir neles o interese pola cultura e, por 
comparación co sistema escolar dos lugares de destino, unha visión crítica arre-
dor da rede escolar existente en Galicia. A confianza depositada na educación 
era moi alta. Eles coidaban que debían instruírse os nenos para que, chegado o 
momento da emigración, «teñan a cultura necesaria... para resolver con facilida-
de os problemas...» ou para que, en caso de permanecer neste lado do Atlántico, 
«se vexan redimidos da vil explotación...» (Costa, 1989: 95).

Como resultado da magnificencia individual dos indianos rexistráron-
se en Galicia preto dun cento de fundacións escolares. A súa creación, dota-
ción e sostemento non é un proceso que se circunscriba unicamente á época 
contemporánea, senón que, como xa se apuntara, conta con precedentes na 
época da colonización. A primeira remesa educativa que Peña Saavedra cons-
tata está datada no ano 1656 e corresponde a un monxe beneditino chama-
do Frade Diego de Hevia (Peña, 1993). No século XVIII o número de doadores 
aumenta sensiblemente; porén, as primeiras cinco décadas do século seguin-
te caracterízanse por ser un período de crise, debido á desaparición –tempo-
ral ou permanente– dunhas e á pouca realización doutras novas. Este último é 
o caso da creada en Ribadeo por B. Rodríguez-Arango y Mon, na que repara-
remos despois máis devagar. A fase de decadencia explícase por factores tanto 
endóxenos como esóxenos. Entre os primeiros hai que contar cos efectos cau-
sados polos sucesos bélicos de 1808-1814 e de 1833-1837, coa crise política 
e financeira da monarquía de Fernando VII e tamén coa incidencia do pro-
ceso de desamortización, non tanto porque afectasen directamente ás funda-
cións senón porque se creou un ambiente de preocupación pouco favorable á 
realización de doazóns económicas.3 Entre os segundos atópase a xestación do 
proceso independentista, que se consuma en gran parte das antigas colonias 
e que deu lugar a un período de inestabilidade nada propicio para investir en 
obras altruístas. Este período de decadencia chegará ata a época da Restaura-
ción, cando se inicia unha etapa de recuperación e de expansión.

A chegada do século XX deu novos azos ao proceso de implantación de 
institucións educativas, o que nos permite caracterizar o primeiro terzo deste 
século como fase de apoxeo da intervención indiana. Este auxe debe ser pos-
to en relación coa crecente receptividade popular cara ao emigrante rico e a 
positiva consideración social que van gañando os filántropos a partir da fin do 
oitocentos. Na segunda metade da centuria os síntomas de decadencia son evi-
dentes. Ben é verdade que a extensión da escola pública e a súa mellora dimi-

3.  A incidencia do proceso de desamortización sobre as antigas fundacións e sobre o ritmo das 
novas doazóns para o caso asturiano está ben estudada por Jorge Uría (1984).
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núen a dependencia das remesas dos emigrantes adiñeirados, pero as razóns 
principais do declive das remesas educativas está na actitude cautelosa que 
adoptan os indianos como consecuencia dos efectos da crise económica cau-
sada polo crac do 29 e a Guerra Civil. Estes feitos acabaron por pechar, como 
tantas outras cousas, as iniciativas indianas (Peña, 1991: 309-315).

Un dos aspectos que caracteriza as fundacións educativas debidas á 
acción indiana é, sen dúbida, o potencial económico, onde existen considera-
bles desequilibrios. Pode confrontarse a humilde doazón de Luís C. Guerre-
ro, consistente nunha máquina de escribir para os alumnos da escola pública 
de Santa Marta de Ortigueira, co magno legado dos irmáns García Naveira á 
cidade de Betanzos. Estes dotaron o Padroado benéfico-docente que leva o seu 
nome cun capital inicial de medio millón de pesetas, co que se creou unha 
escola que, dende a súa inauguración en 1914, acolleu cada curso a centos de 
alumnos entre nenos, nenas e adultos (Rodríguez Crespo, 1983: 72, 96, 104). 
Outros doadores optaron por construír un edificio escolar, equipalo totalmen-
te de mobiliario e material didáctico, dotalo de profesorado e sostelo integra-
mente coa súa fortuna. Houbo indianos que se limitaron a levantar o inmoble 
e cedelo logo á parroquia, ao concello ou a outra institución que se encargase 
de pór en marcha a escola. E outros restrinxiron as súas doazóns ao pago dos 
soldos dos profesores e a mercar útiles para un centro escolar. 

Entre os indianos que máis destacaron polo volume das súas doazóns á 
educación en Galicia atópanse, ademais dos irmáns García Naveira, Blanco de 
Lema, García Barbón, Carrera Fábregas, Xosé Policarpo Sanz, Ramón Nieto 
Otero e Pedro Murias. Pero indianos filántropos habíaos por toda a xeografía, 
como demostra a distribución das fundacións, espalladas polas catro provin-
cias. Debe recoñecerse, non obstante, que é na provincia da Coruña onde 
existe unha maior concentración, seguida, nesta orde, por Lugo, Pontevedra 
e Ourense. Unha concentración que, no que a concellos se refire, é salienta-
ble nos coruñeses de Compostela, Betanzos e Ortigueira; nos ourensáns de 
Ourense, O Carballiño e Cortegada; nos pontevedreses de Vigo, Lalín e Mora-
ña e nos lugueses de Viveiro e Ribadeo.4

Será neste último concello no que analizaremos máis devagar a acción 
filantrópica indiana. A elección vén dada tanto polo seu carácter de foco de 
actuación preferente como pola posibilidade, non demasiado usual, de con-
tar con documentación (aínda que certamente de forma moi desigual) para o 

4.  Estas zonas coinciden coas que sinala X. M. Núñez Seixas como áreas de maior densidade 
societaria e con meirande concentración de centros escolares fundados por sociedades de ins-
trución (Núñez Seixas, 1998: 94, 111).
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conxunto das fundacións. Os centros de primeiro ensino constituíron a opción 
preferente pola que se decantaron a maioría dos indianos galegos á hora de 
investir os seus recursos monetarios na parcela escolar, unha tendencia da que, 
como veremos, os indianos ribadenses non se van afastar.

2. O ENSINO NA GALICIA DO SÉCULO XIX E PRIMEIRO TERZO 
DO XX: UN EIDO NECESITADO DE BENFEITORES

Para chegar a comprender realmente a relevancia que para Galicia tive-
ron as axudas dos indianos galegos destinadas ao ensino primario é preciso ter 
presente a situación en que se encontraban as escolas de primeiras letras en 
Galicia. Unha situación esta que autores como Narciso de Gabriel e Antón 
Costa definen como de atraso e chea de eivas.

Narciso de Gabriel precisa que, en realidade, a escola primaria non existía 
como tal, senón que durante todo o século XIX e parte do XX o que existían eran 
diferentes tipos de escolarización: estaba o ensino impartido polas escolas supe-
riores, que eran as de maior calidade en todos os niveis; o das elementais com-
pletas; o das incompletas e o das de tempada, tamén denominadas «escolas de 
ferrado». En Galicia o peso da escolarización soportábano as escolas incomple-
tas, centros que tiñan importantes deficiencias, que ían dende o escaso orzamen-
to co que contaban ata un baixísimo índice de asistencia por parte do alumnado. 
Non podemos esquecer que os concellos eran os encargados de soster o ensi-
no en Galicia, aínda que as deputacións e o estado cumprían certas obrigas. Isto 
supuña un problema para o sistema educativo en Galicia en comparanza co res-
to do Estado, xa que os concellos galegos eran os que menos recursos tiñan e, 
polo tanto, os que menos investían en educación, o que equivale a sinalar que 
as condicións de escolarización presentaban máis deficiencias, xa que a relación 
entre dotación económica e calidade do ensino é clara.5

Pero non toda a responsabilidade de que a escola pública galega fose de 
menor calidade que no resto do Estado é debida ao financiamento. As propias 
condicións físicas e xeográficas de Galicia, que provocan unhas condicións 
climáticas e un determinado modo de distribución espacial da poboación, 
colaboran a que as taxas de escolarización estiveran entre as máis baixas. Foi 
precisamente esta diseminación da poboación, que ocasionaba que os poten-

5.  Isto non impide recoñecer que o esforzo municipal en relación co ensino primario era rele-
vante; non se trata de que existise unha desviación de recursos cara a outros fins, nin se trataba 
dunha acción selectiva a favor da instrución da elite. O gasto global en educación era baixo pola 
simple insuficiencia de recursos (Fernández Leiceaga e López Iglesias, 2000: 42).
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ciais alumnos non fosen capaces de desprazarse ata onde estaba a escola, o fac-
tor que máis favoreceu a aparición das escolas de ferrado, un tipo de escola 
privada na que as familias dos alumnos pagaban ao mestre cun ou varios ferra-
dos dalgún produto agrícola. Así, o peso da escolarización recaía nos «esco-
lantes», mestres que eran xeralmente labregos cun nivel cultural superior ao 
resto da comunidade pero, aínda así, moi limitado e que ensinaban co fin de 
acadar uns ingresos complementarios aos xerados pola súa propia explota-
ción. A deficiencia do ensino que recibían os nenos do rural galego tamén 
debe ser posta en relación coa escasa preparación dos mestres. Malia iso, este 
tipo de escolas contaba coa aprobación de moitas familias xa que se axusta-
ban á perfección co calendario agrícola e o pago era en especie, de xeito que 
resultaba menos gravoso e máis sinxelo. Ademais, os contidos deste tipo de 
ensino –centrado na lectura, escritura, doutrina cristiá e rudimentos de arit-
mética– eran considerados suficientes e idóneos por boa parte da poboación. 
Estas escolas de ferrado eran abondosas sobre todo na provincia de Lugo, 
onde o ensino público estaba menos desenvolvido, e son un claro exemplo, 
como sinala Narciso de Gabriel, «da demanda alfabetizadora xerada esponta-
neamente pola sociedade galega».

Na Galicia rural de comezos de século os edificios escolares eran practica-
mente descoñecidos. As clases impartíanse en locais alugados que presentaban 
moitas deficiencias, xa que case ningún deles fora expresamente construído 
para cumprir coa misión de albergar un colexio, senón que eran locais que se 
destinaban a este fin tras un acondicionamento mínimo. Decote presentaban 
problemas de acceso, de ventilación ou de reducida capacidade. Con respecto 
ás condicións materiais das escolas de primeiras letras, o mobiliario tampouco 
era satisfactorio. Finalmente, poucas escolas galegas dispoñían do material 
escolar preciso (libros, encerados, mapas), consecuencia lóxica dos escasos 
fondos económicos cos que se contaba.

Xa que logo, pode afirmarse que a poboación galega, ata ben entrado o 
século XX, recibía un ensino de mala calidade, maioritariamente incompleto, 
cando non era temporal, e tamén insuficiente dende o punto de vista cuanti-
tativo, como amosan as taxas de escolarización, das máis baixas do territorio 
español. Deste xeito, bastante máis da metade dos nenos galegos que podían 
inscribirse na escola primaria non o facían. Entre os que si se inscribían desta-
can os baixos niveis de asistencia, sempre inferiores á media estatal. Isto debe 
pórse en relación co feito de que os nenos colaborasen nos labores agríco-
las axudando as súas familias. En consecuencia, a época máis favorable para 
a asistencia á escola era o inverno, cando estas diminuían considerablemente. 
Ás diferentes eivas que amosaba a rede de escolas públicas en Galicia hai que 
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engadir as do tipo de ensino que ofertaba. Tratábase dun ensino en que pre-
valecían os aspectos ideolóxicos e que estaba baleiro de aprendizaxe prácti-
ca e de carácter instrumental. A tarefa que se tiña asignada á escola pública era 
a de proporcionarlles aos nenos o coñecemento dos rudimentos de lectura e 
de escritura e, nun plano secundario, rudimentos matemáticos, amais de facer 
de correa de transmisión dunha serie de valores e condutas estipuladas pola 
ideoloxía das clases dominantes, nun intento de garantir a estabilidade social. 
Isto traía como consecuencia que a escola permanecese totalmente allea ao 
medio espacial e social onde se implantaba, feito especialmente grave no caso 
de escolas situadas en zonas rurais ao provocar a natural desconfianza da xen-
te. Os labregos non vían na escola pública un medio eficaz á hora de aprender 
nada útil aos seus fillos ou, en todo caso, nada do que non se puidese prescin-
dir ou recibir nunha escola de ferrado (Costa Rico, 1989: 232).

Todas estas deficiencias constituían un atranco á hora de que as prescri-
cións legais tendentes a mellorar as condicións do ensino primario se reflecti-
sen nun programa escolar real, e de aí que as condicións da escola rural galega 
non mellorasen ata pasado o primeiro terzo do presente século. A finais do 
século XIX, só o 25,69% da poboación galega sabía ler e escribir.6 Nesta situa-
ción xeral débese apuntar unha marcada diferenciación sexual, é dicir, ató-
pase unha gran diferenza en canto ás porcentaxes de alfabetización en razón 
da condición sexual do alumnado. Así, en 1900, mentres case o 60% dos 
nenos varóns estaba alfabetizado, só un 20% das nenas galegas o estaba. Como 
se pode observar na seguinte táboa, esta diferenciación foi permanente ata a 
década dos trinta e non supuña unha característica particular no caso galego, 
senón que se extrapolaba ao conxunto do Estado. Esta tendencia respondía a 
unha estratexia familiar que privilexiaba o ensino dos nenos varóns, xa que 
eran eles os que «estaban máis abocados ao contacto social externo e ao tra-
ballo mercantil», mentres elas o estaban a traballos domésticos para os que, se 
entendía, podían prescindir da instrución (Fernández Leiceaga e López Igle-
sias, 2000: 41).

3. AS FUNDACIÓNS ESCOLARES DOS INDIANOS EN RIBADEO: 
ENSINO PARA NENOS E FUTUROS EMIGRANTES

Non é estraño o feito de que nunha zona cuns índices tan altos de emi-
gración cara a América como foi o norte de Lugo, foran moitos os emigrantes 
que amosaron interese por mellorar o precario «entramado escolar» galego. 

6.  Síntese do panorama que reflicte Narciso de Gabriel (1990: 187-422).
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Dende o século XVIII houbo indianos que se preocuparon polo benestar e, en 
especial, polo nivel cultural dos que quedaran deste lado do océano Atlánti-
co. Estes filántropos trataron de melloralo deixando parte dos seus bens para 
a construción ou dotación de establecementos educativos de ensino primario. 
A actuación dos indianos na Mariña luguesa é constatada por Luís Bello can-
do, en 1929, viaxa por Galicia co fin de elaborar un informe sobre o estado das 
escolas de primaria da zona. Na súa crónica, tras deixar patente o abandono 
en que se encontran as escolas pertencentes á rede pública do Estado, dá conta 
dos numerosos centros de ensino construídos con cartos americanos en todos 
os concellos costeiros da provincia de Lugo. O autor destaca, sobre todo, as 
escolas creadas polas sociedades de instrución, abraiado polo seu número, e 
repara bastante pouco no labor indiano, de maior cativeza cuantitativa7 (Bello, 
1974: 213-215; Otero Cao, 1955: 60). 

Polo que respecta ao concello de Ribadeo, contamos con información 
detallada no traballo de Francisco Lanza Álvarez. Este, tamén en 1929, reco-
lleu nun dos escritos que dedicou á historia de Ribadeo as obras máis senllei-
ras que, no eido do ensino, se levaran a cabo neste concello grazas aos cartos 
chegados de alén mar. O primeiro indiano benfeitor de Ribadeo do que Lan-
za Álvarez ten novas é Tomas García-Amieiro e Vaamonde, un ribadense que 
emigrara a Guatemala e que a mediados do século XVIII estipulou que os rédi-
tos de «catrocentos pesos escudos de 128 cuartos» se dedicasen ao mantemen-
to de dous franciscanos que aprenderían aos rapaces da vila gramática, artes e 
moral. O concello cooperou co doador coa construción do edificio, que pasou 
a ser coñecido popularmente como a «casa das aulas». Esta axuda institucio-
nal foi definitiva para a creación da fundación, e será tamén o seu posterior 
desinterese o que propicie o esmorecemento non moitos anos despois. Outro 
benfeitor destacado no setecentos foi Bernardo Rodríguez-Arango e Mon, emi-
grante que tivo como destino Perú. Alí conseguiu tal fortuna que aínda perma-
nece na memoria colectiva dos ribadenses co sobrenome de «o indiano». Este 
indiano «por excelencia» fundou dúas escolas de primeiras letras, unha para 
nenos e outra para nenas. Nesta última ensinábaselles a ler e a escribir, a calce-
tar e a coser, todo imbuído do forte carácter relixioso que o filántropo estable-

7.  Dános novas das dúas escolas financiadas pola Sociedade «Hijos de San Miguel de Reinan-
te», doutra no Vicedo, de dúas en Foz ou das vinte e cinco que, en menos de vinte anos, fi-
nanciara a Sociedade «Vivero y su comarca». A actuación desta Sociedade fixo posible que, por 
exemplo, no concello de Muras se pasase de ter en 1910 dúas escolas de primeiras letras, unha 
para nenos e outra para nenas situadas na capital do concello, a ter un total de once espalladas 
por outras tantas parroquias (Bello, 1974).
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cera.8 O «indiano» asumira tamén o custo dos soldos dos profesores –de 1800 
reais– e os gastos dunha horta para a escola de nenos. A morte do patrón pro-
vocou que as escolas quedaran inactivas durante bastantes anos, algo que non 
soubo resolver o concello de Ribadeo, cando ofreceu nunhas condicións moi 
precarias a praza de mestre. Esta desatención provocou que o posto recaese en 
alguén sen a preparación debida, o que motivou o desinterese por parte das 
familias de Ribadeo por seguir mandando alí os seus fillos.

A mediados do século XIX foron outros dous irmáns, Pedro María e Juan 
Moreno Ulloa, que conseguiran fortuna en Arxentina, os que se involucraron na 
tarefa de mellorar o ensino. A eles débeselles a fundación dunha escola prima-
ria, ademais da do Instituto de Segundo Ensino da vila.9 Da mesma época data 
a fundación realizada por un emigrante que elixiu tamén como destino a cida-
de de Bos Aires, Clemente Martínez. Este legou 200 000 pesetas para soster un 
colexio en Ribadeo, colexio que se instalaría na súa casa na vila de Ribadeo, 
tamén cedida para tal efecto. Nel recibían ensino arredor de cen nenos, moitos 
deles futuros emigrantes, e tamén obreiros adultos que ían ás aulas en horario 
nocturno. Esta escola pechou as súas portas no primeiro terzo do século XX por-
que os herdeiros deste indiano reclamaron os seus bens, o que provocou que se 
entrara nun preito legal que deixou a escola sen fondos (Bello, 1974).

Salienta igualmente o labor altruísta de Ramón González, que subvencio-
nou as aulas que se impartiron no Ateneo, o que coñecemos hoxe por ensino 
de adultos. O Ateneo é unha das sociedades ribadenses que máis se preocu-
pou pola difusión da cultura en Ribadeo. Levou a cabo un labor educativo de 
transcendencia dende 1917 e durante máis de vinte anos. Nos primeiros tem-
pos aprendíase só lingua inglesa (que, xunto coa música, se mantivo de xei-
to continuo no plan de estudos) e de xeito intermitente ampliaron a docencia a 
matemáticas, lingua francesa, contabilidade, cálculo mercantil e taquigrafía. Os 
profesores eran profesionais da vila. O alumnado estaba composto tanto polos 
afiliados da sociedade e os seus fillos –que accedían gratuitamente– como por 
xente allea, na súa maioría artesáns e obreiros cun certo nivel económico, que 
pagaban unha cota de 0,50 ptas. de matrícula. Estas clases, igual que as da fun-
dación debida a Clemente Martínez, foron aproveitadas por moitos ribadenses 
que máis tarde emigraron cara a América (Lombardero, 1999: 66-67).

8.  O indiano, na súa condición de patrón, estipulara a obriga de que a mestra saíse coas alum-
nas todos os sábados cantando o rosario polas rúas de Ribadeo.
9.  Os irmáns Moreno deixaron unha fonda pegada na memoria dos habitantes de Ribadeo, 
non polo seu labor a prol do ensino, senón polo investimento feito en bens de tipo suntuario, 
un palacete modernista construído en 1915 e coñecido como Cantón dos Moreno.
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A fundación da que menos sabemos é a debida a Pedro Rodríguez Murias. 
As fontes coas que contamos só permiten constatar a súa natureza –unha esco-
la primaria–, a súa creación no primeiro terzo do século XX e a súa localización 
na parroquia de Rinlo.

Con este mesmo modelo foi creada a singular escola de ensino prima-
rio, Escola Agrícola Pedro Murias, que se fará cargo da educación dos nenos 
da parroquia de Vilaframil. Con ela convivirán, no primeiro terzo do século XX, 
dous colexios relixiosos de ensino primario, dúas academias que preparaban 
bacharelato e maxisterio por libre e o Instituto Nacional de Ensino Medio, crea-
do en 1929 e que desapareceu en 1940, todos na vila de Ribadeo (Lombardero, 
1999: 46-48). As escolas estatais que funcionaban nas parroquias do conce-
llo variaban canto á súa tipoloxía en relación coas necesidades que xa estiveran 
cubertas polas escolas particulares, escolas sempre debidas á acción dos emigra-
dos a América; así, nas parroquias de Ove e Vilaselán, nas primeiras décadas do 
século XX, funcionaba unha escola mixta, en Vilaframil unha unitaria de nenas e 
en Vilandriz unha unitaria de nenos.10 A estas mal dotadas escolas públicas acu-
dían os nenos con menos recursos da vila de Ribadeo e aqueles que vivían nas 
aldeas do concello, é dicir, os que non contaban con máis alternativa.

As fundacións indianas deste período reflectían o evidente interese de 
moitos indianos polo ensino, pero non debe entenderse só como unha pre-
ocupación unidireccional, senón tamén como consecuencia das aspiracións 
da sociedade de aquén mar por acceder á cultura letrada. Claro expoñente 
desta demanda social de ensino son a fundación da escola de pilotaxe e comer-
cio e a escola de artesáns financiada pola Sociedade «La Concordia». Ambas 
as dúas actuacións, ademais de amosar a inquietude cultural dos ribadenses, 
teñen o interese adicional de seren exemplos de centros de ensino perfecta-
mente imbricados no medio socioeconómico en que xurdiron, lonxe do que 
estaban a ofrecer as escolas estatais do momento.11

10.  Las Riberas del Eo (Ribadeo, n.º 3009, 4-2-1933).
11.  Merece a pena reparar, aínda que sexa superficialmente, nestas dúas entidades educativas. 
A Sociedade de Fomento creouse en 1840 e estaba composta por corenta ribadenses que ti-
ñan como modelo a «Sociedade para Propagar e Mellorar a Educación do Pobo», fundada pola 
Sociedade Económica Matritense dous anos antes. A única finalidade desta Sociedade, que en 
realidade era unha sociedade económica máis, estaba en promover o ensino na súa vila. Así, ao 
pouco de constituírse, fundou unha escola de primeiras letras de balde, actuación que contou 
co apoio do Concello, e unha de ensino medio. Nesta escola está o xerme da Escola de Pilotaxe 
e Comercio, un centro solicitado no ano 1842 ao Congreso e concedido en 1856. Para sufragar 
a obra empregáronse as rendas coas que contaba a Colexiata ribadense e un convento da vila, 
condenados a desaparecer en pouco tempo, ademais de vinte mil reais que lle concedeu o Es-
tado en 1857. A consecución de fondos converteuse no principal problema da escola xa que o 
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4. A ESCOLA DE PRIMEIRAS LETRAS DA FUNDACIÓN ESCOLA 
AGRÍCOLA PEDRO MURIAS (1922-1936): ENTRE A FUNDACIÓN 
INDIANA E A «ESCOLA DE HABANEIROS»

A xestación desta escola debe retrotraerse ao momento do pasamento do 
indiano Pedro Murias, en 1908, aínda que, en puridade, e como se verá, a súa 
creación non vai estar ligada tanto á persoa de Pedro Murias como aos emi-
grados que conformaron a Xunta de Patróns da fundación creada co legado 
deste. El dispuxera por vía testamentaria a constitución dunha fundación co 
fin de que fose a encargada e máxima responsable de levar a bo porto os seus 
desexos de crear unha escola agrícola na Devesa, a súa parroquia natal, a título 
póstumo. Esta fundación, de personalidade xurídica propia, residiría na cida-

Estado se negou a facerse cargo dos custos que o seu funcionamento xeraba, o que minguou as 
posibilidades de comprar material didáctico e de facer fronte aos pagamentos do profesorado 
(Barcia Trelles, 1929: 152). Se o financiamento supuxo a principal eiva do centro, o seu prin-
cipal éxito foi o elevado número de alumnos que tivo, nada raro se se ten en conta a vocación 
mercantil e marítima da vila, que facía extremadamente útiles os coñecementos que nesta escola 
se impartían. Nela formáronse algúns pilotos que acadaron gran sona e, como o resto de fun-
dacións escolares, tamén serviu para a preparación de futuros emigrantes. A súa elevada matrí-
cula fixo que a Deputación Provincial, aínda que decidira suprimila oficialmente en 1874 ante 
a alarmante falta de fondos, permitise que seguise aberta mentres que os veciños da vila pui-
desen sostela coas súas contribucións privadas. Malia esta especie de dispensa, a falta de apoio 
oficial provocou que a escola se vise abocada a cerrar as súas portas moi pouco tempo despois. 
O seu peche supuxo unha gran decepción para todo Ribadeo xa que esta escola acadara unha 
gran sona por todo o norte da provincia de Lugo e en Asturias. A súa boa fama deu pé para 
que algúns anos máis tarde, en 1892, algúns notables da vila se decidisen a reabrila cun novo 
edificio, novos profesores e ata un novo nome, Colexio de San Luis. Pero, facendo bo o dito de 
que nunca segundas partes foron boas, esta iniciativa veuse abaixo axiña, en 1905, sen conse-
guir igualar os niveis da anterior, nin no número de alumnos nin na calidade de ensino (Lanza 
Álvarez, 1979: 94-108). A outra grande iniciativa ribadense foi a escola fundada pola Socieda-
de de Socorros Mutuos «La Concordia». Trátase dunha escola de primeiras letras gratuíta e de 
carácter nocturno para os fillos e fillas dos seus socios. Como tal funcionou os dous primeiros 
cursos, de 1904 a 1906, pero nos anos seguintes as clases dedicáronse a dúas materias básicas: 
matemáticas e debuxo, que ás veces se completaban con aritmética mercantil, música, idiomas 
e cultura xeral. Así, dunha escola de primeiras letras pasouse a un centro de preparación de 
futuros artesáns. Debido ao mal estado do local, o ensino foi interrompido a principios da dé-
cada dos anos vinte e cando se reiniciaron as clases, a finais de 1922, xa non foron só os fillos 
dos asociados os que se beneficiaron delas, senón que se dispuxo que puidesen asistir todos 
os nenos de máis de dez anos que estivesen interesados en formarse como artesáns, ademais 
dos obreiros que así o demandasen. Para pagarlles aos profesores, todos cun alto nivel cultural, 
contaban coas subvencións da Deputación e coas que concedía o Concello e a Sociedade facíase 
cargo dos gastos derivados do mantemento do local. As repetidas peticións de axuda económi-
ca ao Ministerio de Educación foron usualmente desatendidas e obtiveron soamente material 
escolar e algo de mobiliario durante os corenta anos que funcionou.
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de da Habana e tería á súa fronte unha Xunta de Patróns. Este organismo reitor 
estaría constituído por cinco persoas, das que tres serían cargos relevantes en 
varias organizacións creadas pola colectividade galega emigrada na Habana. 
Un deles, o presidente do Centro Galego da Habana, actuaría de presiden-
te da Fundación Escola Agrícola Pedro Murias e, pola súa vez, de presidente 
da Xunta de Patróns. Outro posto quedaba en mans do presidente da Socie-
dade de Beneficencia de Naturales de Galicia, que exercería de secretario da 
Xunta. E o terceiro estaba destinado ao presidente da Sociedade de Instrución 
«Círculo Habanero de Santa Eulalia de La Devesa», que realizaría os labores 
de tesoureiro. Finalmente, estipulábase que conformasen tamén a Xunta de 
Patróns dous particulares, Estanislao Cartañá –que fora elixido testamentei-
ro de Pedro Murias polas autoridades xudiciais cubanas– e José López Pérez.12 
Ambos os dous exercerían de vogais na Xunta de Patróns.13

O primeiro presidente que tivo a Xunta de Patróns da Fundación Escola 
Agrícola Pedro Murias foi Ángel Barros Freire, outro nativo da Mariña luguesa, 
que exerceu como tal mentres se mantivo á fronte do Centro Galego, ata 1915. 
Outro coñecido de Pedro Murias, Ángel Velo Filgueira, foi o primeiro secreta-
rio que tivo a Xunta14 e Ramón Prieto Murias, que era o presidente do Círculo 
Habanero nese momento, foi o que estreou o posto de tesoureiro.15 Eles, xun-
to a Estanislao Cartañá e José López, foron os encargados de comezar a tarefa 
de fundar a escola agrícola da Devesa. Para levar a cabo este obxectivo, a Xunta 
posuía numerosas atribucións que, como se verá, serán a explicación da cons-
titución da escola primaria. Destacan as amplas facultades que se lle asigna-
ban no plano económico, xa que era a encargada de elaborar os orzamentos, 
de aprobar ou rexeitar as contas de gastos e de investir os recursos económi-
cos. As directrices da xestión do legado que se aprobaban nestas reunións 
debían someterse unha vez ao ano a exame popular, pero ningunha institución 
ou particular tiña dereito a pedir explicación sobre elas. O «sometemento a 

12.  José López Pérez licenciárase en Dereito en 1893 e dende ese momento púxose en relación 
co Centro Galego, onde ocupou diferentes postos de dirección ata chegar a ser presidente en 
1907, cargo que desempeñou ata 1909. A relación con Pedro Murias víñalle de cando os dous 
eran vogais na directiva do Centro Galego, que presidía José Santalla. EDG (A Habana, ano 
XXII, n.º 767, 6-3-1897), La Vida Gallega en Cuba (A Habana, xaneiro-abril, 1958).
13.  No regulamento da Fundación quedaba contemplada a posibilidade de que as institucións 
fundadas polos galegos da Habana chegasen a desaparecer e, en tal caso, prevíase que fose o 
Goberno español o que designase as persoas que debían prover os cargos na Xunta. Regulamen-
to de la Fundación Escuela Agrícola Pedro Murias (1913), (Arquivo da Escola Agrícola Pedro 
Murias, en diante AEAPM).
14.  Vide nota 8, Ángel Velo era outro dos vogais nesa directiva.
15.  Escritura de Constitución da Fundación da Escola Agrícola (1913) (AEAPM).
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vontade popular» consistía na obriga de publicar, a principio de cada ano, un 
informe detallado sobre todos os acordos tomados durante a anualidade ante-
rior nun periódico de tirada importante en Cuba.16 Xa que logo, o único que 
podía temer a Xunta de Patróns da Fundación era, como moito, algúns artigos 
na prensa cubana en desacordo coa súa actuación, pero non se prevía ningún 
tipo de control ou sanción en caso dunha mala xestión por parte de ningunha 
institución superior, nin sequera debería render contas ao Goberno.

Para un mellor control do funcionamento da escola agrícola estipulouse 
a creación dunha Comisión Delegada desta Xunta de Patróns na Devesa, coa 
tarefa de inspeccionar e seguir todos os pasos da construción da escola. Os 
membros desta Comisión eran designados pola Xunta de Patróns da Habana, 
que adoitaba escoller persoeiros relevantes da sociedade da Devesa. A primei-
ra Comisión foi elixida en 1919 e estaba presidida por José Díaz Braña, alcalde 
de Ribadeo e que exercía, así mesmo, os labores de apoderado da Fundación 
en España, un cargo que tamén desempeñou o seu sucesor, o tamén alcalde 
José A. Acevedo Martínez, que realizou esta tarefa no período 1925-1927.17 
Despois desta data e durante a ditadura de Primo de Rivera, o cargo de Apode-
rado da Fundación recaeu no xeneral de brigada Pedro Verdugo Castro, quen 
actuou de maneira individual sen constituír unha comisión. Para as sucesi-
vas comisións, que corresponden aos anos 1930-1934, xa contamos con máis 
información e coñecemos non só o nome do seu presidente, senón tamén o 
dos seus membros. A elixida en 1930 estaba encabezada por F. Bolaño Gon-
zález e contaba tamén con A. Dorrego Corbelle, J. R. Villamil Pérez, P. Álva-
rez Devén e J. Pérez Villamil. Esta Comisión deu paso á de 1934, que estaba 
formada por R. Maseda Villamil, que exercía de apoderado da Fundación e de 
presidente da Comisión, A. Sánchez Milá, A. García Fernández e X. Reimun-
do Iglesias.18 Esta Comisión, sen ningunha variación salvo a entrada de A. Fer-
nández Ríos un ano despois de que se constituíra, vai ser a que se encargue do 
control da escola ata a década dos anos corenta. O interesante destes nomes 
é sinalar que, na meirande parte dos casos, se corresponden cos de emigran-

16.  Regulamento da Fundación Escola Agrícola Pedro Murias (AEAPM).
17.  José A. Acevedo Martínez retornara á súa vila natal despois de pasar varios anos en Cuba, 
onde fora socio fundador e presidente da Sociedade de Instrución Círculo Habanero da Deve-
sa. El estivera moi vinculado ao legado de Pedro Murias, pois foi a persoa que a Xunta de Pa-
tróns designou para levar a cabo as xestións de compra do terreo onde se levantaría a escola. 
Memoria da Xunta Directiva da Sociedade «Círculo Habanero de Santa Eulalia de la Devesa» 
(A Habana, 1914).
18.  Acta pola que se entrega a Escola Agrícola Pedro Murias da Comisión Delegada da Xunta 
de Patróns da Habana que presidía o Sr. Francisco Bolaño González á nova Comisión que pre-
side o Sr. Ramón Maseda Villamil (A Devesa, 13-4-1934) (AEAPM).
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tes retornados de Cuba, aspecto que non debe estrañar se temos en conta que 
quen os designaba era a Xunta de Patróns e esta, obviamente, prefería contar 
con persoas coñecidas.

Así pois, atopamos que eran os emigrantes retornados, «os habaneros», 
os que, de facto, tiñan o control sobre a construción e o funcionamento da 
escola. Polo tanto, a escola agrícola, en puridade, cóntase entre as fundadas 
por un indiano tanto porque a un deles se lle ocorreu a iniciativa como por-
que se encargou de deixar os fondos cos que levantar o edificio e dar os seus 
primeiros pasos. Aínda así é innegable que a escola acabou sendo unha ins-
titución financiada e gobernada por un colectivo de emigrantes, é dicir, asi-
milouse ao que se entende por unha escola de «americanos». Máis claro é o 
caso da escola de primeiras letras, creada a partir do legado de Pedro Murias, 
pola vontade e o desexo dese conxunto de «habaneros». O grupo de emigran-
tes que conformaba a Xunta de Patróns e os retornados que tiñan postos na 
Comisión Delegada dirixiron o destino da escola, de aí que atopemos, máis 
que a idea e o proxecto dun único individuo, o esforzo de todo un conxunto 
de galegos que, unidos pola experiencia migratoria, traballaron para que un 
proxecto dedicado á mellora educativa non quedase nun mero desexo e nunha 
elucubración dun rico tabaqueiro da Devesa.

A escola de primeiras letras que existiu na Fundación foi consecuencia 
das carencias educativas percibidas polos retornados nos rapaces da Devesa. 
Pedro Murias en ningún momento mencionou o seu desexo de fundar unha 
escola primaria no establecemento educativo que financiou co seu legado. A 
súa creación, que á fin se convertería no eido de maior éxito da Fundación, 
dispúxose a partir da redacción do Regulamento polo que se rexería todo sis-
tema establecido na Devesa, en 1913. Nel quedaba establecido que se desen-
volvería ensino de primeiras letras debido á necesidade que existía de formar 
os nenos en coñecementos básicos para que, despois, fosen capaces de poder 
acceder a unha formación superior, o ensino agrícola.19 Este aspecto amosa 
como os membros da Xunta de Patróns releron os desexos do indiano para 
adaptalos ás esixencias do momento. A realidade evidenciaba que as escolas 
de primeiras letras eran unha urxencia. Pola contra, a escola agrícola consti-
tuía unha necesidade «de luxo».

As clases de ensino primario para nenos comezaron a impartirse en abril 
de 1922.20 Nese momento eran trinta e dous os nenos da parroquia de Vilafra-

19.  Regulamento da Fundación Escola Agrícola Pedro Murias (1913) (AEAPM).
20.  Estaba constituída como unha escola unitaria de nenos varóns porque se concibía como un 
primeiro ciclo para pasar despois á escola agrícola. O ensino de nenas nunca foi contemplado.
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mil matriculados.21 Resulta imposible cuantificar o volume de nenos que cur-
saron os seus estudos no centro debido aos datos parciais e fragmentarios sobre 
a matrícula.22 A documentación existente alicerza a impresión de que foron 
moitos, e cada ano máis, os nenos de Vilaframil que se matricularon nela. Así 
o indica tamén o aumento da nómina de profesores por parte da directiva da 
Escola Agrícola en varios momentos.23 Para esta escola buscáronse uns docen-
tes competentes e cualificados, de aí que sempre se lles esixise aos candida-
tos a posesión do título acreditativo da súa condición de mestres de primaria. 
Este aspecto supón unha vantaxe innegable para aqueles nenos da Devesa que 
acudían á escola de primeiras letras da escola agrícola Pedro Murias. A valía 
destes profesores estaba avalada pola súa condición de profesionais titulados, 
aspecto para nada trivial nestes momentos se, como se mencionou, se teñen 
en conta as carencias culturais dos mestres encargados das escolas rurais gale-
gas. Os mestres eran contratados mediante un sistema de concurso-oposición, 
o que supuña unha proba selectiva que posibilitaba a escolla do candidato que 
se considerase máis apropiado entre os aspirantes.

Entre este profesorado houbo unha figura excepcional, a do mestre agra-
rista Gregorio Sanz. Impartiu clases nesta escola dende o momento da súa 
apertura, 1922, ata 1927, ano en que, ao aprobar as oposicións a mestre nacio-
nal, pasou a ensinar na escola de San Pedro de Benquerencia. Guillermo Cis-
neros24 substituíuno na Escola de Vilaframil. Gregorio Sanz, nado en Segovia 
e formado na Institución Libre de Enseñanza, foi un dos grandes persoeiros 
da vida pública ribadense dos anos vinte e trinta. Dinámico organizador e ora-
dor asiduo nas conferencias que organizaban as sociedades obreiras e culturais 
de Ribadeo, a prensa da época contén continuas referencias ás súas charlas e 
conferencias no Ateneo –do que era socio–, na Sociedade Obreira «La Prospe-
ridad» ou en «La Concordia», onde figurou nos cadros de dirección. Pero se 
en algo salientou este mestre foi no activismo da causa agrarista. O seu labor 
como propagandista da Federación de Sociedades Agrarias do Partido Xudi-
cial de Ribadeo resultou decisivo na súa constitución. De feito, foi o primeiro 
secretario desta organización e, máis tarde, en agradecemento ao seu traba-

21.  Memoria da Escola Agrícola Pedro Murias (1922) (AEAPM).
22.  Contamos cos datos de matriculación na Escola de Primeiras Letras correspondentes aos 
anos 1922, 1924 e 1930.
23.  No ano 1931 contratouse un mestre-auxiliar para axudar no seu traballo o mestre existente 
na Escola de Primeiras Letras, Guillermo Cisneros Fernández; o posto recaerá no tamén mestre 
nacional Manuel García Rodríguez.
24.  Oficios da Escola Agrícola Pedro Murias (xaneiro, 1927) (AEAPM). La Comarca (Ribadeo, 
ano IX, n.º 383, 29-2-1927).
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llo, foille concedido o cargo de presidente de honra.25 En canto ao seu labor 
docente cómpre subliñar a súa postura a prol do ensino público e o seu esfor-
zo de concienciación respecto dos beneficios que da educación derivaban e da 
necesidade de que a agricultura formase parte dos currículos nas escolas do 
medio rural.26 A súa actitude, netamente progresista, e a defensa das liberda-
des que protagonizou durante a República suporíanlle o encarceramento no 
franquismo, durante un período de cinco anos. A posterior depuración man-
tívoo lonxe das aulas durante vinte e cinco anos.27

O aumento da matrícula nesta escola debe interpretarse como unha pro-
ba da favorable acollida que os residentes na Devesa lle dispensaron, preferín-
doa por enriba da escola pública.28 Unha preferencia que se confirma tamén no 
caso das escolas financiadas e construídas de xeito mancomunado por emigran-
tes establecidos en América, xeralmente a través das sociedades de instrución 
(Peña, 1999: 139). Ter presente a matrícula non abonda, de certo, para valorar o 
seu grao de influencia social, senón que cómpre ter en conta a información refe-
rente á asistencia. Precisamente a escasa asistencia conforma un dos problemas 
cos que se enfrontaba a escola pública. A escola de fundación non supuxo unha 
excepción e resentiuse tamén polo alto absentismo do alumnado, o que pro-
vocou múltiples queixas por parte do persoal docente. Para paliar o problema 
constátanse diversas propostas e mesmo esforzos por atallar o problema, como a 
creación dunha serie de premios que incentivasen a asistencia.29

Ademais de establecer premios e tamén co fin de reducir o absentismo, 
o director do centro, que naquelas datas era Francisco Roig Ballesteros, soli-
citou á Xunta de Patróns a creación dunha escola de primeiras letras para os 
adultos. Esta petición foi aceptada de moi bo grao en 1931, ano a partir do cal 

25.  Como mostra desta acción agrarista, Las Riberas del Eo (16-5-1931), (30-6-1931).
26.  La Comarca (11-11-1922); Sanz García, G. (1932), «Ensayo de Escuela Activa en una Es-
cuela Rural», Revista de Pedagoxía, 130.
27.  O propio Gregorio Sanz relata a súa estadía na cadea nun libro autobiográfico, Sanz García, 
G. (1986), Uno de tantos, cinco años a la sombra, Sada-A Coruña, Ed. do Castro.
28.  Tal foi esta preferencia que os veciños de Vilaframil deciden elevar unha petición ao di-
rector xeral de Primeiro Ensino sobre a conversión da escola nacional mixta que existía dende 
1919 nunha escola unitaria de nenas debido a que «existe en dita parroquia unha escola na 
Fundación Agrícola “Pedro Murias”... que funciona normalmente nun espléndido local, inter-
vida pola Inspección de Primera Enseñanza desa provincia...». Sección Actas Capitulares ou do 
Pleno, sig. 56, p. 128, 17-7-1919/Sec. Servicio de Educación, sig. 1766 (8-8-1924) (Arquivo 
Municipal de Ribadeo, en diante, AMR).
29.  Foron un total de doce os premios establecidos en 1930. Consistían nunha dotación eco-
nómica que se entregaba a aqueles alumnos que se distinguían por ter unha asistencia máis re-
gular. Memoria da Escola Agrícola Pedro Murias (1930) (AEAPM).
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se desenvolveron as clases.30 Con esta acción pretendíase aumentar a forma-
ción dos pais dos alumnos que asistían á escola, tamén neste establecemento, 
para evitar calquera reticencia que puidesen ter con respecto aos beneficios do 
ensino e para que se convencesen da necesidade de mandar os seus fillos a cla-
se, aínda que tivesen que privarse de man de obra para algúns traballos.31 Para 
poder matricularse na escola só se requiría que o alumno amosase interese e 
que se matriculase nos prazos establecidos. O curso comezaba en novembro 
e remataba no mes de abril da man dun novo profesor, que se estableceu na 
casa-vivenda coa que contaba o establecemento. As clases para adultos tiñan 
carácter nocturno. A xornada lectiva duraba dúas horas diarias –dende as seis 
ás oito da noite–, un horario propicio para que a xente da zona, que se dedica-
ba maioritariamente aos labores do agro, puidese asistir ás clases aproveitan-
do os descansos que lles permitise o traballo32. Ademais dos incentivos pola 
asistencia ás clases, o esforzo no estudo tamén tiña a súa compensación. Así, 
establecéronse premios para recompensar os que destacasen pola súas cuali-
ficacións, entre os que se repartían 1500 pesetas, que mandaban ex profeso os 
patróns da Fundación dende Cuba.33

Os nenos que asistían á escola primaria da Escola Agrícola Pedro Murias 
non só contaban cun tipo de ensino de maior calidade que o que ofrecían outras 
escolas públicas pola cualificación dos seus mestres, senón tamén polos medios 
materiais cos que contaban. O edificio escolar, especialmente deseñado para 
acoller unha escola, contaba coas mellores condicións (de luminosidade, hixié-
nicas, etc.) e un mobiliario moito máis abundante e apto que o de calquera outra 
escola da Devesa, e quizais de todo o concello de Ribadeo.34 O labor educati-
vo desta escola viuse enriquecido pola programación de diferentes actividades 
pedagóxicas parellas ás actividades da aula, entre as que destacan o fomento das 
festas da árbore e as excursións. Entre estas últimas aparece unha viaxe que le-
vou os alumnos a percorrer diferentes localidades da provincia, durante a que 

30.  Comunicación da sesión da Xunta de Patróns do 27-6-1931 á Dirección da Escola Agrí-
cola (AEAPM).
31.  Sobre o receo das clases populares cara ao ensino, Narciso de Gabriel (1990).
32.  Memoria da Escola Agrícola Pedro Murias (1930) (AEAPM).
33.  La Comarca (Ribadeo, 1-6-1930).
34.  Respecto da valía deste material escolar, cómpre sinalar que no ano 1933 estaba valorado en 
6185,45 pesetas contando co material básico para o ensino (cadernos, plumas, mapas, encerados, 
etc.), unha biblioteca de uso diario na que se atopaban dicionarios e enciclopedias, unha 
biblioteca infantil, composta por xogos e libros amenos, un gabinete de física e química e 
unha biblioteca para o profesor que contaba con libros de orientación pedagóxica. Certificado 
do 28-1-1933 que fai Francisco Roig Ballesteros sobre os bens que posúe a Fundación «Pedro 
Murias» (AEAPM).
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visitaron unha fábrica de cerámica, os talleres mecánicos da casa «Dion» e dife-
rentes escolas, entre elas a Escola Especial de Traballo de Lugo.35

O éxito da escola de primeiras letras foi tal que, aínda que os problemas 
económicos da Fundación foron perentorios, a Xunta de Patróns fixo enor-
mes esforzos por mantela. Un deses momentos foi o ano 1934. A certeza do 
peche levou os veciños de Vilaframil a solicitar ao Consello Local de Primei-
ro Ensino de Ribadeo a creación dunha escola unitaria de nenos, ao que este 
organismo respondeu afirmativamente, «considerando unha afirmación cer-
ta a suspensión inmediata, por carencia de medios económicos para sostela, 
dunha Escola de Padroado que, na mesma parroquia de Vilaframil, vén fun-
cionando dende hai uns cantos anos na Fundación “Escola Agrícola Pedro 
Murias” a onde asiste toda a poboación escolar masculina...».36 Mais a pesar da 
situación crítica, a escola de primaria mantívose e non pechou ata o ano 1937. 
Nese ano, con motivo da Guerra Civil, o Concello de Ribadeo ordenou a ins-
talación no edificio da escola dun hospital de sangue, finalidade á que se dedi-
cou ata o final da contenda.37 A función militar imposibilitou que se seguise 
a desenvolver calquera tipo de actividade docente durante os anos da guerra 
e da inmediata posguerra. Esta emprenderase novamente na década dos anos 
corenta, pero cunhas condicións ben diferentes, tanto en medios humanos 
como en medios materiais.

5. A XEITO DE CONCLUSIÓN

É incuestionable que había unha nidia intención por parte dos indianos de 
estender a cultura e de que ningún ribadense quedase sen instrución. Da mes-
ma maneira, ese labor supoñía unha demanda da propia sociedade de orixe. 
Pero este mutuo desexo non impediu que a maioría das iniciativas filantrópicas 
de alén mar tivesen pouca duración e esmorecesen cando os cartos dos seus res-
pectivos patróns deixaron de chegar. A fin destas institucións é un claro exem-
plo da incompetencia do Estado, que se amosou incapaz non só de crear escolas 
de ensino primario axeitadas para a realidade galega de per se, senón de apro-
veitar moitas daquelas que outros se ocuparan de construír e pór en marcha. Por 
iso, no avance experimentado pola alfabetización deste concello debe recoñecer-

35.  Memoria da Escola Agrícola Pedro Murias (1933) (AEAPM); La Comarca (23-7-1933).
36.  Expediente de Creación polo Estado dunha Escola Nacional Unitaria de Nenos para a pa-
rroquia de Vilaframil. Sección Servicio de Educación, sig. 1764 (8-5-1934) (AMR).
37.  Libro de Actas do Concello de Ribadeo (Pleno do 20-5-1937) (AMR); La Comarca (Riba-
deo, ano XIX, n.º 945, 23-5-1937).
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se, especificamente, a acción de indianos que puxeron os medios precisos para 
impulsar o ensino, suplindo o insuficiente labor estatal.

As fundacións educativas creadas e financiadas polos indianos do conce-
llo de Ribadeo amosan, como xa mencionamos, un especial interese polo ensi-
no primario que non se esvae co tempo. Non debemos esquecer tampouco a 
inquedanza amosada no relativo ao ensino de adultos. Fose como primeira 
opción, como o foi na fundación de Clemente Martínez, fose como elemento 
complementario da finalidade primordial, caso da escola de primeiras letras 
Pedro Murias, este tipo de ensino estivo moi presente e pon de manifesto así a 
importancia que o imaxinario indiano atribuía á mellor preparación dos adul-
tos de aquén mar. A opción preferente por financiar o ensino dirixido a homes 
non deixa de ser racional se se enmarca tanto na época histórica que tratamos 
como no futuro que parecía agardar aos educados: o traballo artesán e agríco-
la ou a emigración. Outra das tendencias que amosa o estudo das diferentes 
escolas é a predilección dos indianos por situar as súas fundacións na propia 
vila de Ribadeo e non nas parroquias rurais do concello. Esta circunstancia 
pode pórse en relación tanto coa orixe vilega da maioría dos benfeitores como 
co desexo de favorecer un maior número de nenos, así como pola ansia de 
facer «render socialmente» as súas remesas, punto que se vía eminentemente 
máis facilitado no marco urbano que no rural.

Unha constatación que pode tirarse deste estudo de caso é que as funda-
cións escolares non sobreviviron ao recorte de fondos que supuxo a morte física 
dos benfeitores ou o remate das asignacións orzamentadas por estes. A adminis-
tración non soubo ou non puido sacar adiante estas escolas, mesmo cando non 
tiña que facer fronte aos gastos máis gravosos (compra do chan, construción do 
edificio, acondicionamento, etc.). As escolas de indianos de Ribadeo naceron da 
iniciativa particular e esmoreceron cando os fondos económicos desta se esgota-
ron, o que lles confire a todas elas unha temporalidade limitada.

Como excepción ás tendencias xerais atopamos a escola de primeiras 
letras que funcionou na Escola Agrícola de Vilaframil. Pretendemos valora-
la como unha achega orixinal dentro do conxunto de fundacións indianas do 
momento. De maneira insólita, fortuna indiana (Pedro Murias), emigrantes de 
alén mar (na Xunta de Patróns) e retornados (Comisión Delegada) ao unísono 
estiveron detrás dunha mesma fundación docente.
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A INMIGRACIÓN GALEGA EN SAINT-DENIS (1920-1945)

Natacha Lillo

RESUMO
A partir de principios do século XX, e sobre todo do primeiro conflito mundial, as aforas do 
norte de París acolleron numerosos inmigrantes españois para traballar nas grandes fábricas 
metalúrxicas e químicas da zona. Aloxáronse en condicións pésimas debido ao seu baixo nivel 
adquisitivo (familias numerosas, soldos de peóns). Se a maior parte deles viñan das provincias de 
Cáceres, de Zamora e de Burgos, atopábanse tamén algúns galegos que tiñan trazos particulares, 
por non ser tan numerosos como os seus compatriotas; por exemplo, houbo máis parellas 
mixtas.
Palabras clave: emigración de traballo, galegos, arrabaldes de París, precariedade.

ABSTRACT
At the beginning of the 20th century, especially after the First World War, the outskirts of 
northern Paris became home to numerous Spanish immigrants who went to work at the large 
iron and steel and chemical factories in the area. They lived in very poor conditions due to their 
low purchasing power (large families, labourers’ wages). Although most of them came from 
the provinces of Cáceres, Zamora and Burgos, there were also a few Galicians with particular 
features, since they were not as numerous as their fellow countrymen and women; e.g., there 
was a higher number of mixed couples.
Key words: work emigration, Galicians, Paris outskirts, poor conditions.

Este traballo foi realizado a partir das poucas informacións que nos foi 
posíbel atopar sobre a emigración galega nas bases de datos realizadas para a 
nosa tese de doutoramento sobre a emigración española no norte de París ao 
longo do século XX.1

Recibido: 06-11-2006 Aceptado: 04-04-2007
1  Lillo, Natacha, Espagnols en «banlieue rouge» - Histoire comparée des trois principales vagues mi-
gratoires à Saint-Denis et dans sa région au XXe siècle, tese de doutoramento, Instituto de Estudos 
Políticos de París, 2001, 976 p. Publicada en: Lillo, Natacha, La Petite Espagne de la Plaine-Saint-
Denis 1900-1980, París, Autrement, 2004.
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A mediados do século XIX, Francia empezou a súa revolución industrial. Nas 
aforas de París buscáronse lugares axeitados para instalar grandes empresas que 
necesitaban espazo e que tivesen unha boa comunicación coas rexións do norte e 
do leste provedoras de carbón e de ferro. Entre os barrios do norte de París intra 
muros e a cidade de Saint-Denis existía unha zona de campo, onde a xente adoi-
taba ir cazar e onde se cultivaban hortalizas para a capital: a Plaine Saint-Denis. 
Este espazo estaba dividido entre tres concellos diferentes: Saint-Denis no centro, 
Saint-Ouen ao oeste e Aubervilliers ao leste; os tres pertencían ao departamento 
do Sena, que reunía daquela París intra muros e as vilas que o rodeaban.

Aquel territorio estaba atravesado por dous eixes maiores, a avenida de 
París, de sur a norte, que se chamou Presidente Wilson a partir de 1919, e a 
rúa do Landy, de oeste a leste.

Entre 1860 e 1900, grande cantidade de empresas metalúrxicas e quími-
cas instaláronse na Plaine, que a partir de principios de século foi a zona máis 
industrializada de toda a rexión parisiense. Estas industrias precisaban unha 
man de obra pouco cualificada e disposta a traballar moito por soldos irriso-
rios. Os primeiros obreiros e peóns viñeron das provincias francesas: de todo 
o grande «Bassin Parisien» e tamén de Bretaña, unha rexión pobre. Pero como 
se requiría aínda máis man de obra comezaron a chegar tamén belgas e italia-
nos a partir de 1880. Canto aos primeiros españois, apareceron por esta zona 
só a partir dos anos 1905-1910.

Enfoquei o traballo da miña tese sobre esta zona norte do departamen-
to do Sena porque foi alí onde houbo máis inmigración española ao longo do 
século XX, e porque foi o único lugar onde a súa presenza sobardou sempre á 
dos italianos, os que ata a Segunda Guerra Mundial eran os estranxeiros maio-
ritarios en todos os outros barrios e suburbios da capital francesa.

Chamounos tamén a atención que, ao contrario doutros inmigrantes que 
se repartiron máis nos núcleos urbanos, nos sete municipios estudados (Saint-
Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, La Courneuve, Pantin, Drancy, Blanc-Mes-
nil), a grande maioría dos españois crearon os seus propios espazos, onde eran 
maioritarios, xa fosen verdadeiros barrios urbanos como a Pequena España 
da Plaine Saint-Denis ou o Barrio Negro de Drancy, ou verdadeiras chabolas 
como o Franc Moisin ou Pleyel en Saint-Denis.

A xeito de contraste, a tese de Marie-Claude Blanc-Chaléard sobre os ita-
lianos no leste do departamento do Sena (París XI e XX, Nogent-sur-Marne, 
Montreuil) mostrou que, a pesar de que nalgúns lugares se agruparon, nunca 
viviron tan xuntos como os españois na mesma época.

Antes de falar da presenza específica dos galegos, presentaremos as prin-
cipais características da Pequena España da Plaine Saint-Denis, que foi o 
núcleo orixinal da presenza española no norte do departamento do Sena.
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CONSTITUCIÓN DA PEQUENA ESPAÑA DA PLAINE

Xa antes do primeiro conflito mundial, segundo o censo de 1911, vivían 
uns 300 españois na Plaine, repartidos entre as vilas de Saint-Denis e de Auber-
villiers. A gran maioría eran homes novos, de 14 a 18 anos, e ás veces menos 
aínda, que viñeron traballar en dúas grandes cristalarías da zona. Eran contra-
tados por uns paisanos seus (sobre todo orixinarios do norte da provincia de 
Burgos e do sur da de Santander), homes maiores que os explotaban facéndo-
os traballar a diario sen case pagarlles nin darlles de comer. Houbo mesmo cam-
pañas na prensa socialista francesa para denunciar a explotación destes mozos 
españois. Daquela só vivía unha muller galega en Saint-Denis (nativa da provin-
cia de Lugo), casada cun asturiano, con tres fillos que naceran en Cantabria.

Mais o comezo da gran presenza española nas aforas norte de París foi a 
guerra de 1914. A partir de 1915 empezaron a chegar numerosos homes sós, 
que viñan traballar nas grandes fábricas metalúrxicas e químicas, a maioría 
delas dedicadas á produción para o exército, como por exemplo Hotchkiss. 
Xa nesta época viñeron tamén algunhas mulleres, pois varios nenos naceron 
alí nos anos da guerra. Como España era un país neutral, os homes asinaban 
contratos privados con empresas da zona, o que explica que non exista arqui-
vo ningún con respecto ao seu número exacto. Aloxábanse como podían, en 
hoteis baratos da avenida de París ou da rúa do Landy, en antigos alpendres 
dos horteláns, en covas e en barracas que edificaban rapidamente eles mes-
mos. A súa intención era vivir preto das súas empresas para aforrar os car-
tos do transporte. Segundo as enquisas do Consulado Español naquela altura, 
pouco lles importaban esas pésimas condicións de aloxamento, xa que que-
rían voltar a España coa maior cantidade de cartos posible.

Case todos estes homes volveron á súa terra despois da contenda pero, a 
raíz da grande crise que coñecía o campo español naquel tempo, moitos deles 
mudáronse de novo para La Plaine a partir do 1919, desta vez acompañados 
por irmáns, curmáns e veciños. Proviñan sobre todo de tres provincias marca-
das polo latifundio: un 35% do leste da provincia de Cáceres en Estremadu-
ra (zonas de La Vera e dos Ibores), os demais de León (Salamanca, Zamora) e 
do norte de Castela (Burgos, Cantabria). Eran case todos obreiros agrícolas sen 
cualificación ningunha.

A partir de 1919 comezou realmente a creación da Pequena España. Nos 
intersticios que quedaban entre as grandes empresas da zona, os inmigran-
tes alugaron terreos a propietarios privados (horteláns) e empezaron eles mes-
mos a montar casopas con material de recuperación (madeira, cemento, cal, 
escouras de ferro, etc.). En pouco tempo foron formando varias ruelas, cane-
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llóns que non teñen saída e pasaxes entre a rúa do Landy e a rúa paralela da 
Xustiza, ao pé das grandes empresas, como a trefilaría Mouton, onde moitos 
deles traballaban como simples peóns ou xornaleiros.

Ao principio construíron as súas vivendas ao longo das rúas, deixando 
un espazo detrás para ter patios, mais pouco a pouco estes fóronse reducindo 
coa chegada de novos familiares ou paisanos; edificábanse novas habitacións 
e ata construían un ou dous andares enriba. En poucos anos, a Pequena Espa-
ña transformouse nun labirinto de casopas irregulares, unidas por escaleiras 
pouco sólidas, arredor de patios cada vez máis angostos.

Dende a primeira metade da década de 1920 as autoridades municipais de 
Saint-Denis e Aubervilliers empezaron a denunciar o carácter precario e moitas 
veces perigoso destas construcións, que carecían de permiso legal. Xa a partir 
de 1925 unhas ordes municipais prohibiron a ocupación nalgunhas delas, pero 
nunca foron respectadas e esa situación durou, ás veces, ata os anos 1970.

Outro trazo que é importante subliñar é que o solo onde se edificaron as 
vivendas dos inmigrantes da Pequena España non pertencía aos municipios, 
senón a propietarios privados (antigos horteláns, en xeral), o que impedía ás 
autoridades tomar medidas para urbanizar estes espazos e proporcionarlles a 
auga corrente, a luz, o gas e os sumidoiros. As familias non tiñan outro reme-
dio que tirar as augas residuais no medio da rúa. Non había retretes e para 
facer as súas necesidades tiñan que cavar ocos nun recuncho do patio que de 
cando en vez rebordaban. Tampouco había auga en ningunha das canellas da 
Pequena España e os seus habitantes debían ir diariamente buscala ás dúas 
únicas billas públicas, localizadas na rúa da Xustiza e na rúa do Landy, onde 
tiñan que facer cola cos seus cubos.

Cada vez que os habitantes da Pequena España se mobilizaron para pedir 
ás municipalidades que se lles limpasen as rúas ou que se lles instalasen billas 
de auga máis preto das súas vivendas, estas non puideron actuar, xa que o solo 
pertencía a propietarios privados. Foi por iso polo que a auga corrente e a luz 
non chegaron a estes barrios antes de finais da década de 1950. Cada vez que 
había un litixio entre inquilinos das casopas, propietarios destas e propietarios 
do solo (que cobraban un aluguer anual), case nunca se chegaba a resolver xa 
que cada un botaba a culpa ao outro, xa fose por paredes que se viñan abaixo, 
por teitos que deixaban pasar a auga ou por falta de saneamento.

Xa en 1921 moraban uns 1500 españois naquel barrio que construíran 
eles mesmos, primeiro sobre o territorio de Saint-Denis e despois sobre o de 
Aubervilliers. En 1926 eran máis de 3500, e arredor de 4000 en 1931. Tamén 
se atopaban algúns italianos e franceses na veciñanza, pero eran minoría.

Doutra banda, formáronse tamén dúas vilas no concello de Saint-Denis a 
partir de mediados dos anos 1920: a do Franc-Moisin, onde vivían 530 espa-
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ñois en 1931 (alcumouse «el Barrio Chino») e a de Pleyel, onde eran 330 na 
mesma data. A diferenza da Pequena España, estes lugares nunca chegaron a 
constituír verdadeiros barrios urbanos xa que, no medio de descampados, os 
inmigrantes edificaron verdadeiras chabolas, a maioría de madeira, o que deu 
lugar a varios incendios. Alí a xente adoitaba ter animais de curral (polos, coe-
llos e ata cabras) e pequenas hortas.

Naqueles anos de chegadas moi seguidas, reforzouse a presenza españo-
la por todo o norte do departamento do Sena. O seu asentamento sempre foi 
igual: os inmigrantes edificaron eles mesmos as súas casas e foron constituíndo 
así, progresivamente, barrios, onde despois estaban en maioría. Por exemplo, 
o dono de case todos os terreos da Pequena España da Plaine tiña tamén terras 
na cidade de Drancy. A partir de 1924, alugáronllelas para edificar as súas cha-
bolas e xurdiron alí varias canellas, que os seus propios habitantes chamaron 
o Barrio Negro. Foi máis ou menos igual en Blanc-Mesnil, onde naceu outro 
«Barrio Chino», a Courneuve, Saint-Ouen e Pantin. En total, segundo o cen-
so de 1931, máis de 12 000 españois moraban nesta zona próxima á Plaine 
Saint-Denis.

VIDA COTIÁ NOS BARRIOS ESPAÑOIS DAS AFORAS DE PARÍS 
NOS ANOS 1920 E 1930

Hai que ter en conta que, a diferenza doutras inmigracións (como a dos 
kabiles de Alxeria que empezaron a chegar á Plaine na mesma época), esta foi 
familiar dende o comezo: os homes adoitaban chegar primeiro para buscar 
emprego e vivenda, e case enseguida facían vir ás súas donas e fillos. A pre-
senza feminina era notable: contábanse 119 homes por 100 mulleres en 1921; 
110 por 100 en 1926 e 1931; 104 por 100 en 1936 e 1946.

A Pequena España e os outros barrios de inmigrantes da Península con-
taban con moitas familias numerosas xa que a transición demográfica apenas 
acababa de empezar nas súas zonas de procedencia. Nas vivendas, ás veces aos 
fillos sumábanse irmáns, curmáns e nais viúvas que viñeran reunirse coa súa 
familia. Fose cal for o tamaño da familia, todos habitaban en xeral dous cuar-
tos: un que servía de cociña, de cuarto de estar e pola noite de cuarto para o 
fillos; o outro, de cuarto para os pais e os bebés. A grande promiscuidade que 
reinaba na Pequena España daba frecuentemente lugar a enfermidades como 
tuberculose ou outras epidemias.

Dende a metade dos anos 1920 empezaron a aparecer nos barrios espa-
ñois bares, tendas de ultramarinos e salóns de peiteado abertos por compatrio-
tas que conseguiran aforrar algúns cartos para erguelos. En xeral, era a muller 
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a que despachaba, mentres o home seguía traballando de peón nas grandes 
empresas metalúrxicas ou químicas. Amais de produtos de uso cotián como 
candeas ou xabón, vendían ingredientes típicos da cociña española como gara-
vanzos, aceite de oliva, bacallau seco, xamón, e algunha que outra vez melóns 
ou sandías que ían comprar aos comerciantes por xunto os españois estable-
cidos en Les Halles de París. Ademais, no propio barrio, algúns peóns fabri-
caban chourizos caseiros polas noites e vendíanos despois. Nalgunhas tendas 
francesas da zona os donos aprenderon algo de castelán para poder comuni-
carse coa súa clientela.

Todo isto fixo que moitos dos habitantes dos barrios españois moi poboa-
dos como a Pequena España non tiveran nunca necesidade de aprender a falar 
francés, sobre todo as mulleres adultas, case todas amas de casa (representa-
ban sempre máis do 80% das mulleres casadas entre 1921 e 1936).

Dende comezos dos anos 1920, a poboación francesa da Plaine, que vivía 
na avenida do Presidente Wilson, empezou a chamar ao barrio a Pequena 
España e moita xente non querían pasar polas súas rúas. Varias cartas de veci-
ños franceses ao concello queixábanse da sucidade e da promiscuidade coa 
que vivían os españois, o que, segundo eles, podería dar lugar a enfermidades. 
Moitos insistían tamén no alto número de fillos (daquela, na rexión de París 
as parellas adoitaban ter un, ou como máximo dous fillos) que pasaban o tem-
po correndo polas rúas.

Esa visión negativa da Pequena España por parte dos franceses empezou 
moi axiña. Por exemplo, en agosto de 1920 xa un cocheiro que levaba dúas 
españolas dende a estación parisiense de Austerlitz á Plaine negouse a entrar 
no barrio pola mala sona que tiña e deixounas sentadas sobre os seus colchóns 
no medio da avenida do Presidente Wilson. Doutra banda, a policía política 
francesa (os Renseignements Généraux) comezou dende 1923 a redactar infor-
mes sobre a Pequena España da Plaine. Estes informes, repetidos ao longo do 
período, concluían xeralmente que esta comunidade se portaba ben, tentando 
afacerse á vida francesa sen causar demasiados problemas.

A propósito destes barrios españois, e sobre todo do máis extenso, a 
Pequena España da Plaine, cabe preguntarse se se trataba dun gueto, no sen-
so definido pola escola de Chicago, e sobre todo por Louis Wirth.2 Se é ver-
dade que nas canellas deste barrio dominaba un ambiente español, posto de 
relevo por varios ensaístas e xornalistas que o visitaron durante os anos 1930 
e que falaban moi despectivamente dos cheiros a cebola e a allo, da pel oliva 

2  Wirth Louis, Le Ghetto, Grenoble, Champ Urbain, 1980.
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das mulleres, da multitude de nenos farrapentos e berróns, tampouco estaba 
totalmente illado do resto do concello.

Así, os membros da segunda xeración española, que chegaron moi nenos 
á Plaine ou naceron alí, foron todos escolarizados en escolas primarias france-
sas, sexa en Saint-Denis, en Aubervilliers ou en Saint-Ouen. Aínda que eran 
bastante numerosos, nunca foron maioritarios entre os alumnos. Alí adquiri-
ron un francés correcto e moitos deles (e sobre todo delas) obtiveron o certifi-
cado de fin de estudos primarios (CEP). Despois, a partir dos 13 ou 14 anos, 
moitos traballaron nas grandes fábricas da zona e alí seguiron tratándose con 
mozos franceses da súa idade. Isto deu lugar a numerosos matrimonios mixtos 
de membros da segunda xeración española. Así, segundo o estudo dos rexis-
tros de bautismo do Real Padroado español, máis do 75% deles casaron con 
franceses ou descendentes doutras inmigracións, italianos sobre todo.

Se no interior da Pequena España ou doutros barrios españois da zona 
os pais e as nais que chegaran de adultos seguiron cos hábitos importados das 
súas localidades (conversas polas tardes sentados en cadeiras baixas diante das 
casas, cantos e bailes típicos nos bares de compatriotas, celebración con zam-
bombas e tambores no Nadal e no Ano Novo, etc.), e case nunca chegaron a 
falar un francés correcto, en troques os seus fillos dende moi nenos empeza-
ron a asumir a súa dobre personalidade: españoliños no barrio e no trato cos 
seus pais e veciños, afrancesados e integrados cando saían del.

PRESENZA DA RELIXIÓN E DA POLÍTICA

A partir de xuño do 1923 os españois do norte do Sena dispuxeron da 
súa propia parroquia, o Real Padroado Santa Teresa de Jesús, dirixido por uns 
padres claretianos. A capela, o presbiterio e unha ampla sala de festas inau-
guráronse na rúa da Xustiza, no centro da Pequena España, tiñan como meta 
acoller a todos os españois católicos da zona norte do Sena. Dende 1907, un 
crego español celebraba misas, bautismos e casamentos na igrexa francesa da 
Plaine, Sainte-Geneviève. O Padroado ofrecía á vez servizos católicos como 
misas dominicais, bautismos, comuñóns e casamentos, e era tamén unha obra 
caritativa que tentaba axudar os seus fregueses, por exemplo ocupando os 
mozos e mozas os días sen escola, ofrecéndolles merendas; regalaban roupa 
usada aos máis pobres e ás veces cartos, etc.

Doutra banda, nos anos vinte e trinta os anarquistas da CNT e da FAI 
eran bastante influentes nas colonias españolas do norte de París: difundían a 
súa prensa acotío e organizaban con regularidade mitins e representacións tea-
trais na sala de festas da Plaine. Tamén, a imprescindible influencia do Partido 
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Comunista francés nestes concellos obreiros e a súa presenza importante no 
sindicato maioritario dos metalúrxicos incitou algúns españois, pouco politi-
zados ao emigrar, a integrar as súas ringleiras.

Pero foi a Guerra Civil o maior factor de politización. En efecto, dende 
xullo de 1936, os padres claretianos pronunciáronse a prol dos sublevados, 
o que tivo como consecuencia unha diminución radical de frecuentación do 
Padroado, que se fai patente a través da notable baixa do número de bautizos 
e matrimonios celebrados. Ao revés, máis de 50 homes mozos, nados en Fran-
cia ou que chegaran de nenos cos seus pais, marcharon a defender a República 
dende agosto 1936, cando as Brigadas Internacionais non existían aínda. Na 
Pequena España da Plaine e noutros barrios españois da zona organizouse un 
amplo movemento de solidariedade co bando republicano, dividido en dous 
ramos: os que axudaban os anarquistas e os que apoiaban os comunistas, estes 
últimos beneficiados polo apoio do PC francés, moi influente nestas «barria-
das vermellas» do norte de París. Organizáronse moitas colectas de cartos, de 
alimentos e de roupa para o exército republicano e para o pobo español, fes-
tas de solidariedade, mitins, etc.

En abril do 1939, coa vitoria do bando insurxente e de Franco, os espa-
ñois do norte de París acolleron a moitos exiliados republicanos, familiares, 
paisanos ou amigos. Pouco despois desta derrota estalou a Segunda Guerra 
Mundial, que foi tamén un período pouco idóneo para as colonias españolas 
en Francia. Durante a ocupación de Francia polos alemáns, ademais da falta 
de liberdade e das pésimas condicións de abastecemento que habían compar-
tir cos seus veciños franceses, os españois sufriron discriminacións particula-
res por ser estranxeiros. Foron catro anos de frío, de fame e de medo.

Mais en varios municipios do norte de París mozos de orixe española 
empezaron moi axiña a resistir contra os alemáns en movementos dirixidos 
polo Partido Comunista francés. Así, varios mozos e mozas da Plaine-Saint-
Denis participaron, o 14 de xullo de 1941, nunha manifestación organizada 
en París contra os ocupantes. O 18 de setembro daquel ano, a requirimen-
to da Gestapo, varios soldados alemáns invadiron a Pequena España da Plai-
ne e arrestaron máis de 350 homes, que foron interrogados durante tres días. 
Como consecuencia desta redada, trece españois (dous homes adultos, nove 
mozos e dúas mozas) foron arrestados, encarcerados en París e posteriormen-
te deportados a campos de concentración alemáns.

Despois dun longo cativerio, só seis deles volveron a Francia en 1945, xa 
que tres homes foron guillotinados nunha fortaleza alemá, outros tres finaron 
de esgotamento no campo de Gross Rosen e unha das dúas rapazas morreu de 
tuberculose no campo de Ravensbrück. Ao voltar á Plaine foron calorosamente 
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acollidos polas autoridades municipais do PC e moi gabados polos seus actos 
de resistencia. Durante os anos seguintes colocáronse placas conmemorativas 
nas casas dos sete mártires e noutros concellos da periferia norte (Aubervi-
lliers, Drancy e Le Blanc-Mesnil), algunhas rúas recibiron nomes de resisten-
tes de orixe española.

A PECULIARIDADE DA PEQUENA COMUNIDADE GALEGA DO 
NORTE DE PARÍS

É importante sinalar que a presenza galega, tanto en Saint-Ouen como en 
Aubervilliers ou en Saint-Denis foi sempre moi feble entre as dúas guerras mun-
diais. Utilizarei unicamente as cifras dos censos de Saint-Denis, por seren máis 
fiables. Así, en 1921, o 1,4% dos fogares estaba dirixido por un galego ou, moi-
to máis raramente aínda, un español casado cunha galega; o 2% en 1926; o 
2,5% en 1931; e outra vez o 1,5% en 1936. O que non ten absolutamente nada 
que ver coa sobrerrepresentación dos nativos das provincias de Zamora e sobre 
todo de Cáceres. En 1931, ano de maior presenza, soamente 23 fogares estaban 
dirixidos por un galego (para un total de 896 fogares), o que representa a 52 
persoas, se engadimos as parellas e os fillos que non naceran en Galicia.

De onde procedían estes inmigrantes? Os catro censos cos que traballei 
mostran que a grande maioría deles viñan de poboacións do interior da pro-
vincia de Lugo: 9 de 12 persoas en 1921; 16 de 22 en 1926 (72%); 21 de 32 
en 1931 (64%); 7 de 13 en 1936. Repartíanse entre o sur da provincia, arre-
dor de Monforte de Lemos, e vilas próximas a Vilalba, mais sen que apareza un 
lugar de procedencia moi determinado, ao contrario do que podía existir con 
La Vera ou o Campo Arañuelo no leste da provincia de Cáceres.

A pesar dunhas cifras totais pouco representativas, tentarei poñer de rele-
vo o que asemellaba e disteraba á emigración galega das demais presentes en 
Saint-Denis.

Aínda que as diferenzas sexan máis numerosas, primeiro imos ver breve-
mente as semellanzas entre os inmigrantes galegos de Saint-Denis e os demais 
españois. Nótanse en dous aspectos: o aloxamento e o traballo.

A grande maioría dos galegos vivía como os outros españois nas canellas 
da Pequena España ou en vilas de chabolas ou barracas construídas por eles 
mesmos. En 1921 e 1926, os escasos fogares galegos instaláronse na Peque-
na España a carón de familias maioritariamente orixinarias das provincias 
de Cáceres e de Zamora: atopámolos nas impasse du Chef-de-la-Ville, impas-
se Dupont, etc. Mais, en 1931, notamos a aparición dunha pequeniña vila de 
casopas ao nivel do 200 da rúa do Landy, preto do barrio Pleyel, onde cinco 
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dos 17 fogares estaban dirixidos por un galego. É o único momento na Plai-
ne onde existe un fenómeno de cadea migratoria aplicado aos galegos. É dicir, 
que unha parella da vila do Cebreiro (Lugo), presente xa en 1926, fixo a priori 
vir uns cuñados seus e veciños de vilas próximas, tales como Hospital. Os elos 
familiares e sociais entre eles evidenciábanse a través dos seus patronímicos e 
do feito de que son sempre respectivamente padriños e madriñas durante os 
bautizos dos seus fillos no Padroado español. Pero en 1931, como en 1926, a 
maioría das familias moraban na Pequena España.

Canto ao traballo, os inmigrantes galegos ocupaban sobre todo postos de 
peóns ou de xornaleiros nas grandes empresas metalúrxicas ou químicas de 
Saint-Denis e os seus arredores inmediatos. A proporción de proletarios sen nin-
gunha cualificación era a mesma que a dos outros españois, é dicir, o 64% en 
1926, o 54% en 1931. As súas mulleres non traballaban máis fóra do seu fogar que 
as outras españolas, malia ter moitos menos fillos, como veremos decontado.

Canto ao ascenso social, notamos, como para a maioría dos fillos dos 
peóns españois de Saint-Denis, que adoitan acceder a postos de traballo máis 
cualificados que seus pais, sobre todo a través de aprendizaxes na industria 
– un deles traballa, por exemplo, como aprendiz nunha imprenta. Vese tamén 
que as fillas comezan a traballar dende os 13 ou 14 anos, cando case todas as 
súas nais eran amas de casa.

Agora imos tratar as diferenzas entre os inmigrantes galegos e os demais. 
A primeira observación notable é que se trata case unicamente de homes que 
partiran sós de Galicia. Ao contrario do visto dos españois da Saint-Denis en 
xeral, onde había case tantas mulleres como homes, aquí hai unha enorme 
diferenza. Pouquísimas parellas galegas xa formadas nos seus lugares de orixe 
viñeron instalarse en Saint-Denis: cinco en total para todo o período. Así, en 
1926, había 267 homes para 100 mulleres cando os estremeños eran 105 para 
100 mulleres; en 1931, os galegos eran 256 homes para 100 mulleres.

Cando moitos estremeños ou zamoranos se dirixiran directamente da 
súa vila ao norte de París, parece que a grande maioría dos galegos reemigra-
ron varias veces, tanto en España como en Francia. Atopamos varios galegos 
que contraeron matrimonio con mulleres doutras rexións españolas e tiveron 
fillos en diversos lugares. Así, en 1926 e en 1931, viven en Saint-Denis unha 
familia constituída por un galego e unha catalá con dous fillos nados en Barce-
lona; outra que reúne a un galego e a unha asturiana, con tres fillas nadas en 
Madrid; outra que une un galego e unha muller da provincia de Tarragona, co 
seu fillo nado en Perpignan, etc.

Tamén en 1931 establecéronse en Saint-Denis cinco galegos casados con 
francesas. Un vivía cunha muller de Dunkerque e os seus dous fillos, que 
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naceran nesta cidade do norte de Francia –pódese supor que foi traballar a 
alá no marco dos contratos establecidos despois da Primeira Guerra Mundial. 
Outro tiña unha parella bretona e dous fillos nados no porto de Le Havre. Un 
terceiro estaba casado cunha normanda e o seu fillo nacera en Saint-Denis. O 
cuarto estaba tamén casado cunha bretona. E o último vivía sen estar casado 
cunha muller da rexión do Limousin. Estes tres últimos atoparan quizais a súa 
parella en Saint-Denis, xa que foi unha zona de forte inmigración interior.

Aínda que hai que ter sempre en conta a moi escasa presenza de galegos 
na nosa mostra, este número de parellas mixtas con francesas sobarda nota-
blemente o dos demais españois presentes en Saint-Denis: 29% contra 17% 
en 1931. Isto pódese explicar facilmente polo feito de que se trataba dunha 
inmigración nun comezo case exclusivamente masculina e solteira. Cando os 
estremeños ou os zamoranos podían acceder sen problema a un «mercado 
matrimonial» bastante amplo, ata con mozas das súas mesmas vilas, non era o 
caso dos galegos, que tiñan entón que buscar parellas entre as francesas.

Outra peculiaridade que distera de maneira notable os galegos dos demais 
membros das colonias españolas de Saint-Denis é o tamaño moi reducido das 
súas familias: cando en 1931, por exemplo, máis do 25% das familias españolas 
tiñan catro fillos ou máis (e algunhas sumaban máis de sete ou oito), unha soa 
familia galega tiña tres fillos, catro familias tiñan dous, catro tiñan un e dez (máis 
do 50%) non tiñan ningún. En realidade, estas cifras parécense moito máis á 
mostra que manexamos das familias francesas que vivían na Plaine Saint-Denis 
que ás do resto da colonia. Isto pódese explicar por dous fenómenos: o feito 
de que haxa máis parellas mixtas con francesas e que estas adoitaban entón 
ter unha taxa de fecundidade moi baixa; doutra parte, entre as poucas parellas 
compostas por dous galegos, moitas xa tiñan corenta anos cumpridos e é posible 
que deixaran aos seus fillos en Galicia. Pero estas son simples hipóteses.

Vou acabar coa última diferenza que distingue os galegos dos demais 
membros da colonia española de Saint-Denis: a súa alta mobilidade. É obvio 
que os milleiros de españois que viñeron traballar ao norte de París entre 
1920 e 1932 non ficaron todos. Houbo moitos movementos xa que varios 
non aguantaron as difíciles condicións de traballo e de vida e preferiron vol-
ver rapidamente aos seus lugares de orixe. Cando falamos de 12 000 espa-
ñois residentes no norte do departamento do Sena en 1931, trátase soamente 
dunha fotografía estática proporcionada polos censos.

Mais é rechamante apreciar como as familias galegas desaparecen entre un 
censo e outro: así, das cinco presentes en 1921, só queda unha en 1926; en 1931, 
sete das 16 presentes en 1926 marcharan, e a de 1921 xa non aparece; en 1936, 
13 das 23 familias de 1931 xa non vivían en Saint-Denis, ou sexa, o 56%.
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É verdade que dende a crise económica do 1929, que se notou en Francia 
sobre todo a partir do ano 1931, moitos españois perderon o seu emprego nas 
grandes fábricas da zona, sobre todo os simples peóns –segundo o censo de 1936, 
o 48% dos españois de Saint-Denis estaban parados. Case unha terceira parte dos 
españois do norte do Sena decidiu volver á súa terra natal, ou porque carecían 
de papeis legais que lles permitisen ficar ou porque a proclamación da Segunda 
República en abril de 1931 deulles a ilusión de que quizais poderían vivir mellor 
en España que antes, sobre todo grazas á reforma agraria prometida.

Para algúns, as políticas de axudas francesas influíron na súa decisión de 
partir ou quedar. Por exemplo, na cidade de Aubervilliers, dirixida polo alcal-
de dereitista Pierre Laval, non se outorgaba axuda ningunha aos parados espa-
ñois. Así, a poboación española de Aubervilliers pasou de 4350 en 1931 a 
1580 en 1936 (o que supón unha diminución do 48%). Mais en Saint-Denis 
os retornos foron menores, xa que o número de españois pasou de 3420 en 
1931 a 2870 en 1936 (diminución do 16%). Nesta última cidade, a munici-
palidade, dirixida polo comunista e logo dirixente do fascista Partido Popular 
Francés (PPF) Jacques Doriot dáballes importantes axudas aos parados, fosen 
franceses ou non.

É entón máis relevante aínda que máis da metade dos galegos instalados 
en Saint-Denis en 1931 marchasen, cando só o 16% dos españois desta cidade 
en xeral decidiu facelo. Así, en 1936, Saint-Denis só contaba con doce fogares 
galegos –dos que se pode eliminar o constituído por unha monxa que vivía no 
convento das Petites Sœurs des Pauvres dende 1926.

Cando observamos con vagar de quen se trataba apreciamos que, a pesar 
da crise, o 75% dos homes seguía tendo un emprego; ademais, dous deles 
estaban casados con francesas e pediran a naturalización: un obtívoa en agos-
to de 1939 e o outro en maio de 1940.

Todos estes datos permítennos concluír que os inmigrantes galegos, quizais 
por seren poucos, non estableceron raíces en Saint-Denis como para instalarse 
definitivamente. O feito de que, a diferenza doutras familias españolas, tivesen 
poucos fillos nacidos e educados en Francia, pode explicar o seu menor arraiga-
mento. Fronte á crise, parece que, máis claramente que outros inmigrantes, pre-
feriron ir buscar a vida a outro sitio, como xa o fixeran antes varias veces.

Ademais, por falta de testemuños orais e de fontes escritas, non sabemos 
se estes galegos que marcharon de Saint-Denis se dirixiron a outras cidades 
francesas ou elixiron volver ao seu país. Supoño que os que estaban casados 
con francesas quizais se mudaron a outras rexións de Francia.

Todo isto explica que, en 1946, despois da treboada da Guerra Civil españo-
la e do segundo conflito mundial, só ficasen cinco fogares galegos en Saint-Denis, 
todos formados por parellas xa presentes na cidade dende 1926 ou 1931.
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É probable que coa apertura das fronteiras por Franco en 1955 e a chegada 
de milleiros de novos inmigrantes españois, algúns galegos se dirixisen de novo 
cara a esta zona, pero é difícil sabelo, xa que nos censos franceses de posguerra 
non figuran os lugares de nacemento precisos. Se moitos testemuños nos per-
miten asegurar que as redes migratorias da provincia de Cáceres se reiniciaron 
moi rapidamente (como o pon de manifesto a creación en 1972 dun Hogar de 
los Extremeños en Aubervilliers), non foi o caso para os nativos da provincia de 
Zamora, e non hai evidencias sobre os galegos. Pero é moi probable que dentro 
dos 4430 españois censados en Saint-Denis en 1968 houbese algúns.

Canto ao perfil ideolóxico dos inmigrantes galegos, nada me permite afir-
mar que foron máis ou menos católicos ou politizados que os demais membros 
da comunidade española. As parellas compostas por un galego e outra española 
adoitaban bautizar os seus fillos no Padroado da Plaine, agás no caso das parellas 
mixtas. E hai que notar que unha das tres únicas nais solteiras rexistradas polos 
padres claretianos entre 1923 e 1946 era unha galega de 37 anos.

Canto aos homes que deixaron Francia para iren combater nas milicias 
ou no seo das Brigadas Internacionais durante a Guerra Civil, ningún deles 
era galego. Non houbo tampouco galegos dentro do grupo de resistentes aos 
ocupantes nazis. Mais estes dous feitos pódense explicar facilmente pola súa 
escasa presenza en Saint-Denis cando estalaron estes dous conflitos. A maior 
diferenza entre os galegos e os demais inmigrantes procedentes do estado 
español entre 1919 e 1950 parece ser o seu carácter claramente masculino, 
móbil e, en certo xeito, «aventureiro».
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RETORNOS CULTURAIS: GUMERSINDO BUSTO 
E A BIBLIOTECA AMÉRICA DA USC

María Presas Beneyto

RESUMO
O presente artigo percorre o periplo vital do fundador da Biblioteca América, o compostelán 
Gumersindo Busto. Tras achegar certos datos da súa biografía, centrámonos na actividade 
cultural que desenvolveu ao longo da súa vida dende Arxentina, co fin de estreitar os lazos 
entre a súa terra natal e a de adopción.
Palabras clave: emigración, institucións culturais, Biblioteca América, rexeneracionismo, 
hispanoamericanismo.

ABSTRACT
This article follows the life of the founder of the Biblioteca América, Gumersindo Busto, who 
was born in Santiago de Compostela. After providing information from his biography, we focus 
on the cultural activity he carried out throughout his life from Argentina in an attempt to 
strengthen the ties between his native and adopted homelands.
Keywords: emigration, cultural institutions, America Library, regenerationism, Spanish 
Americanism.

A Biblioteca América da Universidade de Santiago de Compostela repre-
senta unha das pegadas máis palpables da emigración galega, así como a máis 
eficiente obra do americanismo en Galicia.1 Esta institución, na actualidade 

Recibido: 06-07-2006 Aceptado: 08-12-2006
1.  Ademais da obra mencionada existen outros traballos sobre a Biblioteca e os seus fondos, 
que cobren parcialmente as eivas existentes e achegan datos de interese sobre a dita institución, 
como son os de Cagiao Vila et al. (1997) e Cagiao Vila (1999). Contamos tamén co estudo reali-
zado polo Equipo de Investigación da Biblioteca América, dirixido por P. Cagiao Vila, no que se 
analiza a articulación da rede de doadores e apoios que Busto encontrou en Cuba. Ver: «Cuba 
y lo cubano en la Biblioteca América de la USC», en Actas del Congreso Galicia-Cuba, un patri-
monio cultural de referencias y confluencias, Santiago de Compostela, 1999, e A. Pena Barreiro e 
M. Presas Beneyto, «A obra dun indiano: A Biblioteca América. Fondos históricos mexicanos e 
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situada no Pazo de Fonseca, naceu en Arxentina, concretamente en Bos Aires 
en 1904, cidade en que se asentou o seu mentor, Gumersindo Busto, nos últi-
mos anos do século XX.

A creación da Biblioteca América debemos entendela dentro da tenden-
cia hispanoamericanista e rexeneracionista que se desenvolveu dende finais 
do século XIX e primeiras décadas do XX a ambas as dúas beiras do Atlántico, 
favorecéndose a relación entre países de orixe cultural común, xurdindo dife-
rentes iniciativas que pretendían este feito como obxectivo. Unha delas foi a 
Biblioteca América, froito dunha das máis sobranceiras, e porén máis esqueci-
das, angueiras culturais iberoamericanas que se desenvolven ao longo das pri-
meiras décadas do século XX.

1. UN GALEGO EN ARXENTINA: GUMERSINDO BUSTO2

Gumersindo Busto naceu en San Martiño de Laraño (Santiago de Com-
postela) o 11 de xullo de 1872. Estudou varios anos no Seminario Conciliar co 
obxecto de ordenarse sacerdote, mais aos quince anos, en 1887, abandonou 
esa intención e guiou os seus pasos cara a América. Nun primeiro momen-
to instalouse en Montevideo, onde traballou como telegrafista no Ferroca-
rril Central. En 1890 trasladouse ao departamento uruguaio de Tacuarembó e 
alí exerceu como mestre de escola nun establecemento rural. Na capital uru-
guaia comezou os estudos de Dereito e sen acadar a licenciatura trasladouse a 
Bos Aires, onde de novo traballou no ferrocarril desta capital como telegrafis-
ta. Para proseguir os estudos iniciados renunciou ao traballo e empregouse no 
Rexistro da Propiedade desta capital. En 1898 conseguiu o título de escribano 
e exerceu o notariado dende 1907 ata o final dos seus días.

A partir de 1904 e movido polo desexo de estreitar os lazos entre Amé-
rica e España, Busto proxectou crear unha Universidade Libre Hispanoame-

caribeños», en VV. AA., A emigración na historia de Galicia. Actas de IX Semana Galega da Historia 
(no prelo). Outros resultados da investigación sobre a Biblioteca América foron presentados en 
diferentes congresos americanistas celebrados en Sevilla, Salamanca e Murcia. Existen ademais 
outros traballos de investigación inéditos nos que se analiza polo miúdo a resposta á iniciati-
va de Busto nos distintos países americanos: Andrea Ayala Flores sobre Ecuador e os fondos 
ecuatorianos; David Filgueira Álvarez sobre os fondos venezolanos; Berta Gómez Regueiro so-
bre Chile; Ángel González Gato sobre os fondos existentes na Biblioteca América referentes ao 
mundo andino; Caroline Ménard sobre as achegas dos Estados Unidos e Canadá; e Raquel Pérez 
Santos, que afondou sobre a participación de Brasil e analizou os fondos brasileiros existentes 
no acervo da Biblioteca América.
2.  Un estudo máis minucioso da biografía de Gumersindo Busto pode atoparse en R. Pérez 
Santos e M. Presas Beneyto, «Gumersindo Busto: apuntes para unha biografía», en P. Cagiao 
Vila (coord.), Cen anos da Biblioteca América, 1904·2004, Universidade de Santiago de Compos-
tela, Santiago de Compostela, 2004, pp. 73-88.
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ricana na súa cidade natal, dotada de certos elementos complementarios, entre 
os que destaca a Biblioteca América, na que finalmente centrou todos os seus 
esforzos. Esta iniciativa tiña a súa base nos tentos frustrados de crear en Salaman-
ca unha institución semellante, idea que tamén xurdira en Arxentina, así como 
nun proxecto que por iniciativa do Círculo de la Prensa de Bos Aires pretendía a 
creación dunha biblioteca arxentina en Roma (Cagiao Vila, 1999: 117).

Busto desenvolveu outras actividades culturais ao longo da súa vida que 
habemos ter en conta. Así, foi o fundador e director da revista Cervantes en 
1906. Pertenceu, e foi ademais un dos seus máis activos membros, á Unión 
Hispano Americana Pro Valle Miñor, que tiña como finalidade principal a de 
fomentar a creación de escolas en Galicia e difundir esa mesma tendencia por 
Latinoamérica. Así mesmo, fixo parte do Consello de Apelación do Centro 
Gallego, amais de ser o representante do Centro Gallego de Bos Aires na Unión 
Redencionista Gallega creada en 1910 (Núñez Seixas, 1992: 96).

Non era pois a Biblioteca o único que tiña en mentes este indiano e, así, 
en 1922 concibiu o proxecto de constituír un Padroado para a Universidade 
compostelá e redactou o regulamento, que obtivo críticas favorables dende 
o ámbito académico e foi aprobado polo claustro universitario santiagués o 
6 de outubro dese mesmo ano. Non conformándose con isto, e demostrando 
unha vez máis a súa preocupación polo desenvolvemento do ensino na súa 
terra natal, dentro do marco rexeneracionista dese tempo, motivou a colecti-
vidade galega emigrada en América para a obtención de fondos que axudasen 
a mellorar a situación da devandita institución académica e crear laboratorios, 
mercar material científico ou contratar especialistas para ditar cátedras.

É de salientar tamén o seu entusiasmo por diversas iniciativas, todas elas 
referentes a Galicia, entre elas o apoio ao Estatuto de autonomía republicano 
xa que, segundo as súas propias palabras, «podrá desarrollar con amplitud sus 
actividades y recursos en beneficio propio, sin las trabas y egoísmos centralis-
tas que hasta hoy impidieron el progreso de la región [...]».3 Outra das inicia-
tivas de Busto foi crear un inventario das asociacións galegas existentes neses 
momentos en terras americanas. Propuña, para acadar a máxima información, 
a creación dun cuestionario que deberían cubrir as sociedades interesadas, e 
que sería remitido á Biblioteca América. Así, recolleríanse os datos máis intere-
santes das colectividades galegas no continente americano, acompañados, nos 
casos en que fose posible, dos seus estatutos e mesmo de fotografías das esco-
las ou edificios que subvencionen.4

3.  Galicia, Bos Aires, 20.9.1931, p. 1.
4.  O carácter innovador de Busto queda reflectido nesta iniciativa, que de feito non será levada 
a cabo ata os anos noventa do pasado século por parte do Consello da Cultura Galega.
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Ao final da súa vida todos os seus esforzos tiveron a súa recompensa e 
foille outorgado o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Santia-
go de Compostela o 31 de outubro de 1934, sendo reitor desta institución o 
Dr. Luis Iglesias y Iglesias.

2. DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO: 
NACEMENTO E EVOLUCIÓN DA BIBLIOTECA AMÉRICA5

Nun primeiro momento, Gumersindo Busto espallou a súa idea polas 
distintas publicacións xornalísticas, tanto de España como de América, e remi-
tiu circulares en que explica o seu proxecto. Tamén se dirixiu a todas aque-
las persoas que, dun xeito ou outro, podían cooperar na consecución do seu 
obxectivo. Tanto dende a península como dende a outra beira do Atlántico as 
respostas non tardaron en chegar, con felicitacións pola súa grande empresa e 
poñéndose á súa disposición para o que considerase preciso. Ademais, dende 
moi axiña, parte da intelectualidade galega adheriuse á proposta. Entre as máis 
notables destacan as adhesións de Emilia Pardo Bazán, de profesores universi-
tarios como J. Santaló Rodríguez ou políticos como Augusto González Besada 
ou Eugenio Montero Ríos. Na República Arxentina rexistráronse tamén mos-
tras de entusiasmo tanto na sociedade do país, este é o caso do que habería ser 
Presidente da nación no 1910, Roque Sáenz Peña, ou o director da Biblioteca 
Provincial de La Plata (Cagiao Vila, 1999: 118), como entre as colectividades 
galegas emigradas. Un exemplo témolo no Círculo Gallego, que escribe a Bus-
to en 1904 apoiando a súa iniciativa e ofrecendo a súa colaboración. Dende o 
resto dos países latinoamericanos apláudese tamén a idea e chegan adhesións 
de todos eles. Mostras disto atopámolas reproducidas nos diferentes boletíns 
oficiais destinados a dar a coñecer este proxecto e que, custeados polo pro-
pio Busto, manteñen a súa edición ata 1936. Así localizamos ministerios de 
Instrución Pública ou representantes das secretarías de Relacións Exteriores 
dalgunhas repúblicas americanas e, do mesmo xeito, atopamos moitos repre-
sentantes da cultura latinoamericana, como é o caso do filósofo e pensador 
mexicano José Vasconcelos.

A prensa foi tamén moi importante neste primeiro momento, xa que nela 
Busto atopou un vehículo propagandístico moi eficaz. Son moitos os diarios 

5.  Para unha análise máis detallada sobre o xurdimento da Biblioteca e os seus colaboradores 
ver P. Cagiao Vila e E. Rey Tristán, «A orixe do americanismo na USC: a Universidade Libre 
Hispanoamericana e a Biblioteca América», en Cen anos da Biblioteca..., pp. 37-72; e P. Cagiao 
Vila, «Os países americanos e a Biblioteca América: Doadores, colaboradores e redes», en Cen 
anos..., pp. 89-132.
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que responden á iniciativa; temos constancia da chegada a Santiago de Com-
postela dalgún deles, como El Diario de Bos Aires, El Zapador de Colombia, La 
Voz de España de São Paulo ou La Voz de Galicia da Coruña. Grazas a todos estes 
apoios, Busto reuniu, en pouco tempo, grande cantidade de libros e obxectos 
para a Biblioteca-Museo que tiña en mente proxectar en Santiago e que espera-
ba que fose anexa á Universidade. Para conseguir este fin e concretar o recinto 
onde se instalaría a institución, Busto escribiulle ao reitor, Cleto Troncoso, para 
pedirlle a súa colaboración na habilitación dunha sala acorde coas necesidades 
da futura biblioteca.6 O responsable da academia respondeulle e explicoulle que 
a Biblioteca que pretendía era un centro que non dependía directamente da rei-
toría, senón que a competencia directa correspondía á Subsecretaría do Ministe-
rio de Instrución Pública e Belas Artes: «[...] a este organismo superior incumbe 
resolver sobre los extremos correspondientes de su carta».7

Durante 1907 e 1908 seguen chegándolle a Busto doazóns de diversos 
países, que el almacena na súa casa de Bos Aires, mentres agarda polos permisos 
necesarios para poder trasladalas a Santiago. Estas doazóns quedan rexistradas 
nos diversos boletíns da Biblioteca América, polo que contamos na actualidade 
cunha fonte de primeira man para analizar as axudas que recibía das diferentes 
repúblicas americanas, así como dende a súa terra natal. Pero os trámites para 
a instalación da Biblioteca no recinto universitario non frutificaban, polo que 
Busto, na súa viaxe a Santiago en 1909 co gallo da Exposición Rexional, fixo 
unha petición oficial para poder trasladar e organizar a cantidade de volumes 
que formarán a Biblioteca. Esta visita reflectiuse nos medios de comunicación, 
o que indicaba a súa relevancia no mundo da cultura, aínda que o seu proxec-
to se atopaba nos seus comezos.8 A petición enviada por Busto tivo resposta 
do Ministerio de Instrución Pública, que se dirixiu á Universidade e deman-
doulle que «manifieste si en la biblioteca de su cargo existe alguna sala que 
podrá servir para el fin indicado, o en caso negativo, proponga la solución que 
crea más adecuada al referido objeto».9 Pouco tempo despois emitiuse a Real 
orde referente á instalación da Biblioteca América na Universidade de Santia-
go, cumprindo deste xeito as peticións que en repetidas ocasións formulara o 
seu mentor. A parte dispositiva rezaba así: «S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servi-
do disponer que se destine la referida sala [a do claustro de profesores] para la 

6.  Carta de Gumersindo Busto recollida polo Boletín de la Biblioteca América, n.º 1, Bos Aires, 
1910, p. 44.
7.  Boletín de la Biblioteca América, n.º 2, Bos Aires, 1910, p. 16.
8.  Diario Universal, Madrid, 17.7.1909, p. 1.
9.  Real orde do 16 de agosto de 1909.
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instalación de la Biblioteca [...] cuyo Jefe recibirá cuantos libros y objetos se la 
remitan, dándose orden al arquitecto [...] haga proyecto de estanterías, vitri-
nas, mesas de lectores [...] a fin de que la biblioteca pueda estar organizada 
para el 25 de mayo próximo».10

Semellaba que a inauguración estaba próxima, conseguírase legalizar a 
súa situación e disporíase dun lugar para instalar a Biblioteca, pero as cou-
sas non van resultar tan sinxelas. O Claustro de Catedráticos da Universidade 
recorreu decontado á Real orde citada anteriormente, alegando a necesida-
de desa sala para levar a cabo diversas actividades do ámbito académico. Polo 
tanto, un atranco máis no intento de organizar e instalar na universidade a 
Biblioteca. É destacable que naqueles anos non se lle dera a importancia abon-
da e preocupaban máis os problemas existentes entre os representantes da 
Universidade e o Ministerio de Instrución Pública. Queixas destas actitudes 
atopámolas de novo na prensa. Neste caso na Gaceta de Galicia do 28 de xanei-
ro de 1910, na que se protestaba polos continuos problemas formulados polos 
representantes da Universidade á iniciativa de Busto: «Sr. Rector es necesario 
olvidar mezquinas rivalidades en bien de una idea tan simpática y tan patrió-
tica. Por encima de esos personalismos está el interés de Galicia y de Santiago 
en corresponder a esa nota de cordial afecto que nos envían nuestros herma-
nos de América». O mesmo Gumersindo Busto escribiulles unha carta aos 
estudantes, considerados polo notario os máis interesados no seu proxecto, 
xa que para o seu gozo e aproveitamento era precisamente a Biblioteca, para 
facelos coñecedores da súa preocupación, segundo as súas propias palabras, 
polo «infatigable obstáculo, que halla mi pretensión, con la petición de vues-
tros maestros Excmo. Señor Ministro de Instrucción Pública no tenga cabi-
da en la gloriosa Universidad Compostelana... vosotros tenéis el derecho y 
la obligación de hablar, esta ofrenda a la patria ya no es mía, os pertenece».11 
Nestas liñas aprécianse os laios dunha persoa que non comprendía tantos pro-
blemas na consecución dunha causa que só buscaba a gloria do seu país. Este 
mesmo atranco é co que se atoparon moitas das iniciativas rexeneracionis-
tas da época, algunhas das cales non pasaron dunha mera idea. No entanto, 
os estudantes si responderon positivamente a Busto, dándolle o seu apoio e 
comprometéndose a realizar o que estea nas súas mans para que a instalación 
da Biblioteca América fose inminente: «El cuerpo escolar compostelano que 
secundó y apoyó las iniciativas que tienden a aumentar el caudal de la cultu-

10.  Reproducida integramente no Boletín..., op. cit., n.º 1, Bos Aires, p. 2.
11.  «A los estudiantes de las Universidades y Colegios de Santiago de Compostela», Boletín…, 
op. cit., n.º 2, Bos Aires, 1910, pp. 6-7.
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ra de la patria, no puede por menos de adherirse a la trascendental obra [...] 
No podemos creer que haya quien oponga rémoras y obstáculos a un pensa-
miento tan patriótico».12 Aínda que o recurso interposto polos catedráticos foi 
desestimado, seguía a ter vixencia a Real orde do 11 de novembro de 1909 e 
requiríuselle a Busto un novo informe no que ficase especificada a contía das 
obras que ten no seu poder e que pasarían a facer parte do acervo biblioteca-
rio, polo que se adiou algún tempo máis a instalación desta no recinto univer-
sitario. Con todo, xa había unha data e Busto apurou as últimas informacións 
aos seus distintos colaboradores xuntándolles a Real orde en que se concretaba 
a previsión da inauguración. Parecía que por fin existía un claro interese por 
parte dos diferentes estamentos intelectuais composteláns polas obras doa-
das e Busto remitiunas apresuradamente a Compostela, incrementando nes-
tes meses considerablemente a cantidade dos fondos. Así e todo, os problemas 
existentes entre os representantes, tanto da Universidade como do Ministerio, 
persistían e fíxose imposible que a inauguración se celebrase na data escollida. 
A pesar dos constantes atrancos cos que se atopou o galego, o número de volu-
mes doados e o compromiso adquirido pola sociedade americana aumentaron 
ao longo da década dos dez. Ademais foi entón cando se puxeron en marcha 
outras actividades, como a recolección de medallas e numismática, así como 
diferentes obxectos representativos da cultura e da paisaxe americanas, como 
frechas talladas en sílex, minerais e raros exemplares de zooloxía, que axuda-
ban a aumentar o coñecemento que de América se tiña en Galicia.

Un caso singular e digno de mención, pola súa excepcionalidade, é o 
papel desenvolto polas damas uruguaias e arxentinas, que acolleron a idea 
dende un comezo con grande entusiasmo e comprometéronse con Busto ao 
envío das bandeiras dos seus respectivos países.13 O primeiro contacto entre 
a sociedade feminina americana e a institución santiaguesa estivo motivado 
polo propio Busto. Estimulado pola idea de contar na Biblioteca con algún 
elemento que representase a unión entre todos os pobos dunha mesma orixe, 
propuxo ás damas de Latinoamérica que, «demostrando el amor hacia la vie-
ja España», colaborasen co envío da bandeira dos seus países, que quedarían, 
deste xeito, unidas para sempre nas salas da biblioteca, «en cariñoso consor-
cio en el seno de la madre patria».14 Estas non tardaron en responder e foron 

12.  A carta completa enviada pola representación dos estudantes composteláns a Busto atópa-
se reproducida integramente no Boletín…, op. cit., n.º 2, Bos Aires, 1910, pp. 11-12.
13.  Unha análise da participación feminina no proxecto do galego atopámola en M. Presas Be-
neyto, «La Mujer en la Biblioteca América: Benefactoras y donantes», en Actas del III Congreso 
Internacional de Historiadores Latinoamericanistas y del Caribe, Pontevedra, 2003.
14.  Ver en Boletín..., n.º 2, setembro, 1910, p. 33.
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varias as que felicitaron o galego por «tan patriótica idea» e adheríronse dese-
guido á iniciativa. Primeiro foron as arxentinas, feito que non nos debe sor-
prender xa que o proxecto da biblioteca xurdiu neste país e é a sociedade máis 
sensible coa iniciativa. No Boletín aparecen varias manifestacións, entre elas a 
de Enriqueta Represas, que se sente gustosa de participar no desenvolvemento 
de tan simpática empresa, e a de Gregoria Lapuente de Leyro, que «[...] siente 
la más intensa satisfacción por el honor que se me dispensa y que me dedica-
ré a tan honrosa tarea con todo el empeño posible [...]».15 Ademais das arxen-
tinas, a colectividade feminina de Uruguai respostou tamén ás peticións de 
axuda. A Liga de Damas Católicas de Uruguai comprometeuse axiña coa ini-
ciativa e, á parte de doar a bandeira do seu país bordada, creou unha comi-
sión Pro Acercamiento Intelectual Ibero-Americano, presidida pola que sería a 
maior representante da Biblioteca América no seu país, Laura Carrera de Bas-
tos, quen, xunto con outras mulleres uruguaias e destacados representantes da 
intelectualidade do país, se comprometeu a levar a cabo diversas actividades 
co fin de recadar fondos e axudas para a biblioteca ideada por Busto. Con estas 
palabras expresábase a súa presidenta no informe que presenta na Asemblea 
anual da Liga de Damas Católicas de Uruguai, no club católico o 2 de decem-
bro de 1912: «[...] grande, muy grande es la obra, pero, a que negarlo, no me 
arrepiento de patrocinarla por mucha responsabilidad y tarea que me propor-
cione, porque es tal la simpatía que ella despierta en cuantos he solicitado su 
concurso pecuniario, intelectual o artístico que, francamente, veo que vamos 
a conseguir un éxito completo».16

Aínda que as axudas se multiplicaron en todos os países latinoamerica-
nos, as eivas ás que se tiveron que enfrontar para que a iniciativa seguise adian-
te foron moitas, a máis salientable, sen dúbida, o financiamento. Temos que ter 
en conta que ata o momento nin a Universidade nin ningún outro organismo 
confiaban no proxecto de Busto, polo que os investimentos na súa obra eran 
nulos. Polo tanto, durante estes primeiros anos, quizais os máis importantes 
por atoparse a biblioteca no seu despregamento, os cartos que custeaban os 
gastos que supuña o proxecto eran asumidos polo propio Busto. Por este moti-
vo, entre os máis achegados a el xurdiu a idea da creación dun organismo que 
tivese como fin procurar fondos cos que sufragar os continuos investimentos 
que comportaba un proxecto tan ambicioso. Seguindo estas pautas, creouse 
na capital arxentina, en maio de 1913, a Comisión Protectora de la Biblioteca 

15.  Esta carta atópase reproducida integramente no Boletín..., op. cit., n.º 2, Bos Aires, 1910, 
pp. 19 e ss.
16.  Este informe da presidenta da Comisión atópase reproducido na súa totalidade no Bole-
tín…, op. cit., n.º 6, Bos Aires, xuño 1913, pp. 53-54.
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América, por iniciativa de varios intelectuais galegos e arxentinos. A primeira 
destas comisións, e que tería maior influencia ao longo dos anos, foi a fundada 
en Bos Aires; pero, en pouco tempo, as devanditas comisións multiplicáronse 
polo resto das repúblicas suramericanas, sempre cun obxectivo común: axu-
dar a financiar os máximos gastos posibles da empresa iniciada por Busto, así 
como servir de vehículo propagandístico. Os apoios recibidos dende estas dele-
gacións significaron un importante pulo para o desenvolvemento da bibliote-
ca, xa que ata o momento da súa creación o custo das impresións, franqueos e 
encadernacións eran aboados co diñeiro persoal de Busto, incluíndo a publica-
ción do Boletín. Estas peticións tiveron o seu reflexo na Comisión Protectora ou 
en doazóns de certas asociacións que se adheriron á obra de Busto colaboran-
do con capital en efectivo. Foi o caso da Asociación Patriótica Española de Bos 
Aires, que acordou intervir coa suma de 500 pesos para a adquisición de obras 
americanas destinadas a engrosar os fondos da Biblioteca América de Compos-
tela, e convidou o iniciador para que, acompañado polo presidente da Asocia-
ción, efectuase a compra de exemplares que aínda non posuíse.17

Busto contaba ademais con outro apoio que resultou primordial na coor-
dinación das diversas comisións existentes ao longo do continente. Estámo-
nos a referir aos chamados, polo compostelán, delegados. Estes persoeiros tiñan 
como tarefa recibir as doazóns do seu país e facelas chegar, do xeito máis rápido 
e económico, ao despacho porteño de Busto, situado na céntrica rúa porteña 
de Bartolomé Mitre, co fin de remitilas a Compostela no menor tempo posible. 
Tratábase case sempre de personalidades vinculadas dun xeito máis ou menos 
estreito co mundo da cultura. Este foi o caso, por exemplo, de Eduardo Correa, 
avogado e xornalista mexicano que se ocupou das tarefas de delegado dende 
a súa cidade natal de Aguascalientes (México). Ademais, a pesar das continuas 
queixas de Busto pola escasa colaboración dos seus compatriotas, o certo é que 
moitos destes delegados eran galegos que, por diferentes motivos, se atopaban 
afincados en terras americanas. Exemplo disto era Adelardo Novo, coñecido 
xornalista ferrolán e que chegou a ser o director do Diario Español da Habana, 
quen dende Cuba secundou en todo momento a iniciativa de Busto e foi o seu 
home de confianza na illa. Outro galego que desenvolveu as tarefas de delega-
do foi o destacado literato Antonio Rey Soto, quen, dende a súa chegada a Gua-
temala en 1925, se comprometeu coa iniciativa do compostelán. Ademais de 
cumprir como delegado, Rey Soto doou algúns volumes relacionados coa his-
toria guatemalteca e coa flora do país, na actualidade depositadas no Museo de 
Ciencias Naturais Luís Iglesias da USC.

17.  La Gaceta de Galicia, 14.3.1913, p. 1.
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Ao mesmo tempo, mentres as obras seguían chegando a Gumersindo 
Busto, o problema maior que agora se presentaba era o xeito de transportar 
o número tan elevado de exemplares que se atopaban no seu despacho. Os 
custos da viaxe eran moi gravosos e o capital do que se dispoñía non chegaba 
para pagalos. Foi nestas circunstancias cando comezou a cartearse con dife-
rentes compañías de transportes para pedirlles rebaixas ou algún tipo de pri-
vilexio no custo do transporte dos seus libros. Mesmo chegou a conseguir que 
os volumes fosen transportados de forma gratuíta. Segundo Alberto Vilanova 
(1966: 1189), a compañía A. M. Delfino chegou a desembarcar no porto de 
Vigo un total de 110 caixas, que portaban os volumes e outros efectos con 
destino á Universidade de Santiago. O mesmo aconteceu coa compañía alemá 
de navegación Hamburguesa, que transportou de forma gratuíta preto de 85 
caixóns nunha primeira viaxe e 13 noutra.

Por fin, e despois de árdegos esforzos, o día 26 de xullo de 1926 foi inau-
gurada oficialmente a Biblioteca América. Cumpríanse daquela vinte e dous 
anos de intenso labor para levar ao seu cume o proxecto. Porén, o seu promo-
tor non puido asistir por non seren abondos os seus fondos para a adquisición 
da pasaxe. O acto realizouse no paraninfo da Universidade compostelá e esti-
vo presidido polo director xeral de Ensino Superior, o Dr. Fernández Oliveros, 
elixido como representante do Goberno e do ministro de Instrución Pública, 
xunto co reitor, o Dr. Luís Blanco Rivero. Concorreron ademais outros per-
soeiros do ámbito universitario, así como o arcebispo de Santiago e doce pre-
lados de diversas dioceses españolas. Acudiron tamén o xeneral xefe do Estado 
Maior da Rexión, diversos representantes de América e España e un público 
moi selecto e numeroso. Unha vez lido o discurso de apertura, pasouse á lec-
tura da relación de adhesións, que foron publicadas no xornal de maior rai-
zame na cidade, El Eco de Santiago. A seguir, o catedrático da Universidade 
Ciríaco Pérez Bustamante. Busto remitiu dende Bos Aires. Nel, o notario facía 
unha fermosa ofrenda e dedicáballes o traballo de tantos anos a Galicia e á 
súa Universidade.18 Falaron despois o Dr. Leyro Díaz, como representante da 
Universidade de Bos Aires, quen eloxiou a institución que se inauguraba por 
«la facilidad de estudiar y seguir muy de cerca ese fenómeno de desenvolvi-
miento de las naciones del nuevo continente». Finalmente, tomaron a pala-
bra o representante da Universidade de Santiago, o Sr. Rodríguez de Viguri, e 
mais o reitor.19

18.  El Eco de Santiago, 27.6.1926, p. 1.
19.  Discursos en El Boletín de la Biblioteca América, n.º 10, xuño de 1927, pp. 24 e ss.
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En Bos Aires, o mesmo día en que se inaugura a Biblioteca América na 
cidade compostelá, as sociedades españolas festexaron o acontecemento agasa-
llando, cun banquete no salón do Club Español, o fundador dela. Nese xantar 
encontrábanse, entre outros, representantes de todas as facultades e o presi-
dente da Comisión Protectora da Biblioteca América, quen agradeceu a Busto 
todos os anos de intenso traballo que fixeran realidade a creación da Biblioteca 
América. Pouco despois da inauguración da Biblioteca, nunha asemblea xeral 
ordinaria da Comisión Protectora de la Biblioteca América, celebrada en 1928, 
creouse un premio chamado Biblioteca América, que consistía nunha medalla 
de ouro con inscricións referentes á institución que a outorgase. As bases foron 
difundidas por medio dunha circular na que se explicitaba que o premio se 
outorgaría á institución ou persoa, de América ou de España, que durante ese 
ano achegase máis beneficios á Biblioteca, fosen en forma de libros ou obxec-
tos para aumentar os seus fondos ou cun labor propagandístico no seu país de 
procedencia (Vilanova, 1966: 1191).

O labor de Busto e de todos os seus colaboradores seguiu adiante, quizais 
con máis entusiasmo despois da inauguración. As comisións, que seguiron 
desenvolvendo unha activa propaganda, pouco a pouco foron conquistando 
a simpatía dos americanos. Un exemplo salientable é o de Josefa F. de Ague-
rri, directora da revista Mujer Nicaragüense publicada en Managua e destaca-
da pedagoga deste país centroamericano. Foi ademais unha das precursoras 
do feminismo no seu país de orixe e afouta defensora dos dereitos da muller. 
Tan destacada protagonista da cultura latinoamericana non dubidou, unha vez 
recibido o convite de Busto para colaborar no seu proxecto, en poñerse a dis-
posición do galego para todo o que considerase preciso e remitiu unha noti-
ficación ao secretario da Comisión Protectora de la Biblioteca América de Bos 
Aires, na que lle comunicaba que, seguindo o exemplo das damas uruguaias e 
arxentinas, «envía la bandera nacional con que un grupo de damas obsequian 
a la Biblioteca América de Santiago de Compostela».20 Ao longo dos anos aín-
da continuarían as doazóns e adhesións, entre as que salientou a de Gregorio 
Marañón, ministro da Segunda República, quen na súa primeira visita a Gali-
cia no ano 1936 quedou moi gratamente sorprendido coa Biblioteca e escri-
biulle a Busto felicitándoo e dándolle azos para continuar, pois o proxecto era, 
segundo as súas propias palabras, unha das accións máis positivas no tento de 
achegamento entre España e América.

A partir do 1936 o estudo sobre a vida da institución complicouse por 
distintas razóns. Dunha banda, en España a Guerra Civil paralizou a entrada 

20.  El Eco de España, 18.1.1931, p. 10.
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de volumes. Foi tamén nese ano cando se deixou de publicar o Boletín, o que 
dificulta seguir os avances da Biblioteca. Ademais, nos anos que máis se ache-
gan ao presente, as doazóns comezaron a decaer, con máis intensidade despois 
da morte de Busto en 1937. O seu falecemento foi recollido nalgúns órganos 
de prensa da época, sobre todos naqueles que representaban as sociedades ou 
asociacións galegas. Así, atopamos en Cultura Gallega, publicada en Cuba en 
agosto de 1937, un artigo de Xaquín Pesqueira, salientado xornalista ponte-
vedrés establecido en Bos Aires e asiduo colaborador da prensa americana, no 
que lembraba o pasamento de Gumersindo Busto, «un hombre de grandes ini-
ciativas [que] pensó un día, allá por 1905, que la universidad de Compostela 
podría ser convertida en Universidad Hispano-americana».

Para concluír, cómpre salientar outras axudas con que contou Busto, ade-
mais das xa nomeadas, como as das diversas comisións, certas asociacións ou 
colectividades. Non se pode esquecer o papel sobranceiro, pola dedicación e o 
cariño que dende o primeiro momento mostrou á obra de Busto, do biblioteca-
rio compostelán Dr. José María de Bustamante, quen realizou a importante tare-
fa de clasificar os libros que chegaban de Bos Aires e publicou dous interesantes 
catálogos, os cales conteñen por orde alfabética os autores de libros e folletos. 
Contou, ademais, con outras axudas como as dos diversos reitores composte-
láns, sobre todo o Dr. Blanco Rivero, que foi o que deu o primeiro pulo á Biblio-
teca e á súa instalación no recinto universitario; o Dr. Rodríguez Cadarso, que 
antes de ser reitor, cando ocupaba un posto como deputado en Madrid, xa se 
preocupaba pola iniciativa do notario porteño e carteábase con el (Vilanova, 
1966: 1198-9). Por último, destaca o continuador de Cadarso, Luís Iglesias e 
Iglesias, que seguiu a prestar apoio a esta iniciativa ata que cesou no seu posto.

Aínda que a idea primixenia era encher os fondos coas doazóns volunta-
rias de todos aqueles aos que lles interesase a iniciativa do galego, o certo é que 
nos anos máis próximos ao presente se pode afirmar que as doazóns se foron 
paralizado e a maioría das obras que entraron na Biblioteca foron produto de 
adquisicións. No entanto, tamén encontramos algunha doazón esporádica, e 
cada vez máis frecuente, que contribúe a manter vivo o espírito dun proxecto 
xurdido en 1904 e ao que Busto dedicaría o resto dos seus días.

Salientamos ademais o carácter enciclopédico dos fondos da Biblioteca, 
xa que son moitos os temas que se poden atopar nos exemplares existentes no 
acervo da institución porque Busto non limitou en ningún momento a entrada 
de volumes pola temática que tratasen, sempre e cando estivesen relacionados 
con América. Así, atopamos nos fondos obras referidas a lexislación, medici-
na, economía, literatura, historia e xeografía; trátase, por tanto, dun dos repo-
sitorios máis ricaces en canto á temática americana do país.
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3. A XEITO DE CONCLUSIÓN

Intentouse, ao longo destas páxinas, reconstruír a creación e desenvolve-
mento da Biblioteca América da USC. O certo é que é un exemplo máis das inicia-
tivas xurdidas nos primeiros anos do século XX dentro do hispanoamericanismo 
rexeneracionista que nace na península e en Latinoamérica nos derradeiros anos 
do século XIX e que se afianza despois do denominado desastre de 1898.

Na actualidade, os fondos da biblioteca constan de máis de 25 700 títu-
los, dos que 23 600 son monografías e o resto publicacións periódicas. Aín-
da que a primeira idea do autor fose limitarse unicamente a libros, como ficou 
dito anteriormente, aquela foise ampliando a minerais, exemplares botánicos, 
mapas do continente, moedas, medallas, bandeiras de varios países e bustos 
en bronce e mármore dos homes máis destacados de América.

Como se puido observar, a ideoloxía que promoveu a constitución des-
ta institución estivo inzada dun profundo rexeneracionismo, alentado esta vez 
dende América. Tras o desastre de 1898, o que necesitaba a sociedade espa-
ñola era unha completa limpeza e os denominados rexeneracionistas preten-
deron levala a cabo. Evidentemente os pulos máis importantes naceron en 
España, aínda que moitas das bases prácticas con que contaron proviñan da 
outra beira do Atlántico; o hispanoamericanismo é unha delas. A Bibliote-
ca América cingue isto a outro dos grandes temas do momento: a educación. 
Lembremos que o primeiro proxecto de Busto era crear unha Universidade 
Hispanoamericana, pero non de calquera tipo, senón libre. Este epíteto é moi 
importante, xa que unha das eivas sinaladas polos críticos do 98 era a carencia 
de liberdade, xunto coa falta de cultura e os laios pola patria moribunda. Nes-
te ambiente é lóxico que unha das primeiras revistas fundadas por Gumersin-
do Busto se titulase Cervantes, xa que este escritor era entón recuperado como 
símbolo de España, xunto á súa magna obra, El Quijote. Por tanto, esta institu-
ción, ideada a comezos de século e que viu a luz en plena ditadura de Primo 
de Rivera, naceu baixo a óptica de rachar co pasado, nun intento de instaurar 
unha nova sociedade, rexenerada a través da educación. Doutra banda, Bus-
to pertencía a sociedades marcadamente progresistas, como era a Unión His-
pano-Americana Pro Valle Miñor ademais da Unión Redencionista Gallega de 
Bos Aires, que tamén estaban inzadas do ideal inspirador do rexeneracionis-
mo decimonónico.21

21.  Ver en X. M. Núñez Seixas, O galeguismo en América, 1879-1936, Sada-A Coruña, Ed. do 
Castro, 1992, p. 96.
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Outro dos feitos destacables son os problemas cos que se atopou este ben-
feitor, a maioría de carácter institucional, xa que foron moitos os atrancos que 
tivo que sortear dentro da propia institución académica compostelá para poder 
situar no espazo o seu proxecto. De novo podemos comprobar como o poder ía 
a revoque das demandas dun sector da poboación e, sobre todo, do concepto 
de progreso que por aqueles anos se estaba a construír. O claustro de profeso-
res non viu con bos ollos a instalación da biblioteca, mentres outros sectores da 
sociedade universitaria estaban moi satisfeitos coa iniciativa. En realidade, isto 
confirma o afastamento do Estado da Restauración respecto á realidade do país, 
xa que unha proposta tan interesante como esta pasou inadvertida para os esta-
mentos do poder, ao tempo que sinala a nula autonomía financeira da acade-
mia. Pola contra, a implicación das repúblicas hispanoamericanas foi máis forte, 
sobre todo por parte da colectividade galega emigrada.

Tamén é de destacar o feito de que fose unha persoa, e non unha institu-
ción, a que elaborase o plan para poder levar a cabo este proxecto e non só ao 
comezo del, senón durante todos os anos que dura a idea ata que se exempli-
fica en algo real; e todo isto a pesar dos atrancos económicos que sufriu Busto, 
tanto para a compra de material como para o envío dos obxectos recollidos, 
libros, bandeiras ou outro tipo de instrumental a Santiago de Compostela.

Por último, hai que sinalar que este proxecto non foi o único de carácter 
filantrópico que aconteceu en Galicia, xa que entre outros podemos sinalar o 
Parque do Pasatempo en Betanzos, obra dos irmáns García Naveira, e a escola 
de capacitación agrícola de Pedro Murias na Mariña luguesa. Aínda que dife-
rentes no seu resultado, a idea de todos eles naceu protexida polas correntes 
rexeneracionistas e progresistas de finais do século XIX e comezos do XX. A rup-
tura produciuse coa Guerra Civil e a ditadura franquista; o paro que supuxe-
ron estes acontecementos en todos os ámbitos da vida do país sentiuse dun 
xeito especial na cultura.
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RESPIRAR POLO IDIOMA 
(OS GALEGOS E JULIO CORTÁZAR)

Francisco X. Fernández Naval 
Ourense, Linteo, 2006, 211 páxinas

Adoitamos enxergar a emigración e o exilio como se se tratase dunha bur-
bulla. Os emigrantes e os exiliados, inseridos nas sociedades de acollida, tan 
só son valorados polas súas ocupacións profesionais ou polo asociacionismo 
étnico. Non obstante, que acontece co vivir cotián? Que hai alén dos traballos 
e da actividade societaria? Eran exiliados e emigrantes impermeables ao acon-
tecer diario da Habana e de Bos Aires? Afortunadamente, xa sabemos moito 
da inserción laboral dos emigrantes galegos nas sociedades americanas; tamén 
do potente movemento societario e da súa influencia na sociedade galega. Ora 
ben, son máis raras as obras que investigan a influencia dos emigrantes nos 
países de acollida. A paliar esta eiva contribúe de xeito notable o libro que 
imos comentar. Trátase da obra de Francisco X. Fernández Naval Respirar 
polo idioma (os galegos e Julio Cortázar). As páxinas deste libro infórmannos non 
só da importancia dos galegos na obra literaria de Julio Cortázar, senón −e isto é 
o importante− das múltiples empresas culturais levadas a cabo polos emigran-
tes e exiliados galegos en Bos Aires, actividades que contribuíron en boa medi-
da ao pulo cultural arxentino do século XX. De máis está dicir que Julio Cortázar 
foi protagonista sobranceiro desas empresas culturais.

O período creativo inicial de Julio Cortázar coincidiu coa chegada a Bos 
Aires dos exiliados galegos, que viñan fuxindo da guerra e da represión en 
España. Entre eses exiliados había un bo número de intelectuais, que non tar-
daron en ocupar un lugar principal na vida cultural arxentina. Entre estes des-
terrados galegos e Julio Cortázar xurdiu decontado unha osmose que daría 
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importantes froitos culturais. A relación de Cortázar cos exiliados galegos 
móstranos o grande labor cultural levado a cabo por estes no país de acolli-
da. En efecto, nas páxinas do libro de Fernández Naval podemos compro-
bar a relación de Cortázar con Arturo Cuadrado ou con Lorenzo Varela, que 
non dubidaron en convidar o autor arxentino a colaborar nas revistas lite-
rarias que crearon en Bos Aires. Podemos destacar, neste senso, o labor de 
crítica literaria que desenvolveu Cortázar na revista Cabalgata, grazas ao con-
vite realizado por Lorenzo Varela. Porén, a brillante creación literaria de Julio 
Cortázar tamén tería unha importante presenza nestas revistas literarias. Así, 
como exemplo, podemos sinalar a publicación do relato «Bruja» no núme-
ro dezanove da revista Correo Literario, que tiña como directores a tres homes 
chave do exilio galego: Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela e Luís Seoane. Deste 
xeito podemos comprobar como o labor cultural do exilio galego contribuíu 
á difusión da obra literaria de Julio Cortázar. Varios son os retratos que Luis 
Seoane realizou do autor de Rayuela, un dos cales, por certo, ilustra a cuberta 
do libro que comentamos.

Emporiso, Cortázar non só participou nestas empresas culturais, senón 
que se integrou de xeito activo no ambiente cultural, no fervedoiro de ideas 
e de proxectos xerado tras a chegada dos exiliados galegos á capital arxenti-
na. Se cadra, o mellor exemplo desa adopción de Cortázar polos exiliados é a 
súa participación no mítico faladoiro do café Tortoni, a onde chega, segun-
do información de Fernández Naval, grazas ao escultor Lorenzo Domínguez. 
Neste faladoiro  coñecería Cortázar a Rafael Dieste, co cal non só mantería 
relación en Bos Aires, senón tamén na súa etapa parisiense. Por outra parte, 
o autor deste libro teima en atopar unha similitude na teoría do conto entre 
Dieste e Cortázar, polo cal as mutuas influencias irían alén do persoal para 
chegar á creación literaria.

Porén, non son os comentados os únicos galegos que tiveron unha estrei-
ta relación con Julio Cortázar. En efecto, comprobamos como Cortázar man-
tivo unha prolífica relación epistolar co editor Francisco Porrúa, da Editorial 
Sudamericana. O libreiro Francisco Gil foi amigo non só de Cortázar, senón 
da maioría dos escritores arxentinos que pasaron pola súa libraría. A nómina 
aínda é máis grande: Antonio Pérez Prado, José Ángel Valente, Ramón Chao 
ou Leopoldo Novoa completarían as relacións galegas de Cortázar. Cómpre 
non esquecer, polo que lle atinxe ao ámbito das relacións persoais, que o noso 
escritor casou con Aurora Bernárdez, arxentina filla de galegos, así como irmá 
do poeta Francisco Luis Bernárdez.

A posición tan destacada dos emigrantes e dos exiliados galegos na vida 
de Julio Cortázar non podía deixar de manifestarse na súa obra. En efecto, nes-
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te libro analízase a presenza da emigración galega na obra de Cortázar, ao tem-
po que se pasa revista aos principais personaxes galegos da obra deste escritor. 
Atopámonos, xa que logo, con don Galo Porriño, un dos protagonistas das 
novela Los Premios; segundo Fernández Naval: «O personaxe de Galo Porriño 
demostra un coñecemento profundo dos arquetipos da sociedade galega, ou 
de sociedades como a galega, por parte de Julio Cortázar» (p. 177). Xunto ao 
anterior, nas páxinas desta obra aparécenos tamén Curro, o galego propietario 
do local onde se atopan os personaxes de 62 Modelo para armar.

Pero, aínda máis, o profundo coñecemento que Cortázar tiña dos galegos 
emigrados a Bos Aires chegaba mesmo á lingua que lles era propia. Así, o gale-
go non era unha lingua estraña para el, tal e como indica o autor do libro, que 
insiste en que o galego era o idioma polo que respiraban os galegos da infancia 
e da adolescencia de Cortázar: «Respirar polo idioma. Idioma necesario coma 
o aire (…) Galegos que cantan entre os fumes que non son néboa, só traballo 
que lles permite alimentar o soño do regreso e, mentres chega o día, o idioma 
como aire» (pp. 160-161). Non é esta unha percepción da saudade, a palabra 
máis veces repetida nos faladoiros dos seus amigos galegos? Un sentimento tan 
propio de Galiza que ignorou o gran autor arxentino.

En definitiva, neste libro Julio Cortázar convértese nun privilexiado 
medio para coñecer o labor cultural dos exiliados galegos. Da importancia 
destas actividades non pode haber mellor exemplo que a relevancia dunha 
figura como a de Julio Cortázar, a quen os desterrados galegos abriron as 
páxinas das súas revistas. Isto suxírenos, para rematar, unha reflexión: Gali-
za perdeu en 1936, entre outras cousas, a calidade humana e profesional duns 
intelectuais que foron dar o mellor de si a outras terras, e, aínda que a bagaxe 
do exilio tamén nos pertence, non deixa de ser triste que todo ese labor non 
puidese desenvolverse no propio país. O que aconteceu unha vez, que non 
volva repetirse.

Prudencio Viveiro Mogo
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DE EUROPA A LAS AMÉRICAS: 
DIRIGENTES Y LIDERAZGOS (1880-1960)

Alicia Bernasconi, Carina Frid (eds.)
Bos Aires, Biblos (colección La Argentina Plural), 2006, 246 páxinas

Atopámonos perante un libro que reúne unha parte esencial dos traba-
llos que foron presentados nas xornadas «De Europa a América: dirigentes 
y liderazgos» na cidade de Rosario (Arxentina) en setembro de 1999. Estas 
realizáronse co auspicio do Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos 
(CEMLA), o Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España 
(CEHIPE) e o proxecto de cooperación internacional ECOS-SUD promovido 
pola Universidade de París VII e a Universidade de Bos Aires. A calidade des-
tes centros xa supón un aval dos estudos que figuran neste libro, aínda que os 
textos falan por si sós e, a pesar de transcorrer xa algúns anos desde a súa pre-
sentación (e incluso desde a publicación desta obra), seguen a estar vixentes 
e constitúen un referente para aquelas persoas dedicadas aos temas migrato-
rios ou interesadas neles.

Nas súas páxinas danse a coñecer varias das múltiples dimensións en que 
o liderado étnico −político, económico, relixioso…− desempeñou un papel 
fundamental na articulación social das migracións europeas a Arxentina, espe-
cialmente das italianas e das peninsulares. En palabras do historiador Fernan-
do Devoto, autor do prólogo, o obxectivo do libro é «colocar en el centro de la 
atención a la dirigencia de distintos grupos de inmigrantes en diferentes con-
textos espaciales» (p. 9). Non se trata dunha volta atrás, dun retroceso á histo-
ria tradicional dos dirixentes, dos homes notables e das institucións lideradas. 
Esta vez o empeño dos autores e das autoras deste libro, no seu labor de «lle-
nar los vacíos» (p. 11) redescubrindo e descubrindo o pasado −en palabras 
de Devoto−, está en mostrar estas figuras prominentes nunha microsociedade 
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dentro dunha sociedade maior, desempeñando mediacións verticais ou hori-
zontais e exercendo de nexo entre a sociedade de partida e a de recepción. É 
dicir, unha vez máis o esforzo está destinado a «pensar o tratar de pensar, en 
conjunto, las partes y el todo» (p. 14).

O libro obxecto desta recensión está composto por tres partes claramente 
diferenciadas. A primeira ofrece unha perspectiva xeral a propósito do concep-
to de liderado. A segunda parte céntrase nos liderados intelectuais, políticos 
e relixiosos. A terceira está dedicada aos liderados de tipo económico, quizais 
un dos menos coñecidos.

Na primeira parte o profesor Xosé Manoel Núñez Seixas (Universidade de 
Santiago de Compostela) aborda en perspectiva teórica e interdisciplinaria o pro-
blema dos notables e dos liderados étnicos dentro das colectividades emigran-
tes. Partindo dos primeiros estudos realizados nos Estados Unidos na década de 
1940, o autor repasa algúns dos principais traballos realizados en Arxentina e 
analiza os seus resultados. Defende a hipótese da existencia de «una multipli-
cidad de paradigmas y teorías de alcance medio elaboradas a partir de un estu-
dio de caso o, a lo sumo, de la comparación de un elenco reducido de casos» 
(p. 17). Afirma que non se elaborou, polo tanto, unha teoría global do lidera-
do étnico, do estudo das elites e do poder en colectividades emigrantes. Así e 
todo, pódense aceptar unhas definicións e unhas tipoloxías clásicas provenien-
tes da escola estadounidense, malia levaren consigo certos problemas teóricos e 
metodolóxicos. Núñez Seixas, centrándose no estudo do caso galego en Améri-
ca, detectou ata oito problemas, os que aquí desenvolve. Entre eles destacamos 
os relacionados coa natureza do liderado étnico e coas condicións en que xorde 
e se conforma, así como os que lles concirnen á representatividade e á lexitimi-
dade interna dos líderes e ao peso que teñen nas súas estratexias os intereses e a 
identificación afectiva dos ámbitos de pertenza e de referencia.

A seguir María Bjerg e Hernán Otero (Universidade Nacional de Quilmes 
e Universidade Nacional do Centro da Provincia de Bos Aires) tratan o tema 
dos liderados étnicos e a participación política en comunidades rurais. Utili-
zan o enfoque biográfico, en concreto o estudo das memorias de dous inmi-
grantes −Juan Fugl, procedente de Dinamarca, e Manuel Suárez Martínez, de 
Sarela (A Coruña) − que participaron na política da rexión de Tandil entre 
1840 e o Centenario. O seu obxectivo é, xa que logo, achegarse ao estudo das 
diferentes traxectorias de vida e aos mecanismos microsociais da creación do 
poder dos estranxeiros (p. 44).

Finalmente, concluíndo o primeiro bloque, Jon Gjerde (Universidade de 
Stanford) presenta un estudo sobre os xeitos en que as comunidades inmi-
grantes europeas dos Estados Unidos construíron a súa relación cos seus líde-
res e co Estado durante o século XIX. O autor ten en conta a mitoloxía de 
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pertenza común ao grupo, ás sociedades e ao Estado creada por eses dirixen-
tes. Desta maneira focaliza a atención nas identidades étnicas e en como estas 
asumiron a identidade americana e deron lugar a unha identidade comple-
mentaria, a que tivo éxito en termos de integración dos inmigrantes na socie-
dade americana e permitiu o desenvolvemento dun corpo dirixente étnico. 
Pola súa vez, eses dirixentes tiveron que asumir certos riscos e aceptar deter-
minados resultados (p. 79).

Na segunda parte Alicia Bernasconi (CEMLA) analiza como se com-
plementaron a actividade xornalística e a actividade asociativa para intentar 
influír de maneira decisiva sobre a comunidade italiana de Arxentina entre 
1919 e 1920 (p. 85). Para tal facer céntrase nun caso concreto: a disputa de 
varios líderes comunitarios no seo da Federación das Asociacións Italianas na 
Arxentina. A disputa acabou por converterse nunha «batalla periodística» (p. 
89) e estivo encabezada por L’Italia del Popolo e La Patria degli Italiani.

Eugenia Scarzanella (Universidade de Boloña) cuestiona o papel que pui-
deron desempeñar como líderes étnicos os intelectuais italo-arxentinos den-
tro da comunidade italiana de Bos Aires. Para facelo utiliza un estudo de caso, 
o dun grupo de médicos, arxentinos descendentes de italianos, do Hospital 
Italiano de Bos Aires na década de 1930. As súas propostas a nivel nacional e 
provincial en materia de política sanitaria e demográfica, inspiradas en teorías 
de estudosos italianos e en situacións creadas polo réxime fascista, e a creación 
da Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social (AABE-
MS) en 1932, sérvenlle de punto de partida para abordar o tema.

Mariela Ceva (Universidade Nacional de Luján) aborda o papel dos 
mediadores relixiosos na inmigración de traballadores da rexión italiana de 
Friuli a Villa Flandria, unha poboación fabril próxima á cidade de Luján, na 
provincia de Bos Aires. Malia a relación entre relixión e inmigración ser un 
dos temas que menos interese espertou entre os/as historiadores/as latinoame-
ricanos/as, algúns dos estudos demostraron o importante papel que a esfera 
relixiosa cumpría na adaptación dos inmigrantes á nova sociedade (p. 113). 
Neste caso, e sen querer chegar a xeneralizacións, tal e como afirma a autora, 
esclarécense algunhas cuestións a propósito ao liderado dun sacerdote inmi-
grante, diferenciado en certo modo doutros polo status que lle concedía o pro-
pio sacerdocio e polo acceso á información do que dispoñía.

Contribuíndo a este libro cun traballo sobre os grupos e algún dos indivi-
duos que intentaron politizar na capital do Río da Prata a colonia española ou 
segmentos dela, atopamos a Ángel Duarte (Universidade de Girona). O autor 
esculca nas razóns e materiais culturais que estiveron detrás de tales procesos. 
Concretamente céntrase na eclosión dos movementos políticos. Por un lado, 
no republicanismo, especialmente no seu momento álxido entre 1903 e 1907 



��� [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (235-238) ]

Alicia Bernasconi, Carina Frid

coa creación da Liga Republicana Española en Arxentina (LRE), antecedente 
do Centro Republicano Español de Bos Aires (CRE). Por outro, no nacionalis-
mo; nese caso focaliza a súa atención no catalanismo político.

Xa na terceira e última parte, Carina Frid (Universidade Nacional de 
Rosario) presenta un estudo centrado nos comerciantes italianos que se ins-
talaron ao sur da provincia de Santa Fe nas últimas décadas do século XIX. 
Reconstruíndo unha rede de almacéns de ramos xerais, cuxos propietarios for-
maban parte dunha rede microrrexional, a autora examina os pequenos lide-
rados italianos da área rural e os mecanismos que operaron na formación das 
clientelas comerciais do campo (p. 156).

Norma Lanciotti (Universidade Nacional de Rosario) analiza o liderado 
español no sector inmobiliario en Rosario no momento de expansión econó-
mica e demográfica das cidades portuarias arxentinas, concretamente na déca-
da de 1880. A autora recorre á traxectoria de dous empresarios españois, un 
vasco e un galego; en ambos os casos queda demostrado que asumiron o seu 
liderado étnico ao ser recoñecidos como empresarios prósperos pola comuni-
dade local (p. 196).

Finalmente, Alejandro Fernández (Universidade Nacional de Luján), cru-
zando documentación inédita de arquivos españois e arxentinos, abondosas 
series estatísticas e materiais provenientes de determinadas institucións da colec-
tividade española, pecha este libro cunha análise dos grupos mercantís españois 
de Bos Aires e o que se denominou «o hispanismo práctico». Ao introducirse 
no eido da importación de produtos españois peninsulares e do papel das rela-
cións comerciais con España entre as décadas de 1880 e de 1930, o autor advir-
te que a actividade mercantil foi unha das vías máis transitadas polos dirixentes 
da colectividade española na capital porteña para acadar un ascendente econó-
mico que despois reflectiron na esfera asociativa (p. 200).

En suma, atopámonos perante un libro que, en certo modo, é o resulta-
do dun grupo que teceu unhas sólidas redes internacionais e que uniu varias 
xeracións de investigadores/as das migracións. Nel compílanse unha serie de 
traballos de carácter xeral e específico que, como xa sinalamos, afondan nas 
diferentes esferas do liderado étnico e na complexidade do propio concep-
to. Ao mesmo tempo, porén, demóstrase que a corrente historiográfica reno-
vadora dos estudos migratorios que xurdiu nos anos setenta, e que ten en 
Arxentina a Fernando Devoto como máximo expoñente, aínda hoxe conti-
núa a producir resultados que debemos considerar como punto de referencia. 
Ademais, permítennos comprobar que aínda fican parcelas por esculcar nes-
te campo de investigación.

Bárbara Ortuño Martínez



[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 2, 2008 (239-241) ] ��� 

Relación de autores deste volume

ANA CABANA IGLESIA
Ana Cabana Iglesia é licenciada con grao en Historia pola Universida-

de de Santiago de Compostela (USC) e doutora do Departamento de Historia 
Contemporánea e de América. Na actualidade exerce como profesora contra-
tada doutora na Escola Politécnica Superior da USC. Entre as súas publica-
cións dedicadas ao ámbito da emigración a América salienta Facer as Áméricas. 
Pedro Murias, tabaqueiro na Habana, indiano na Devesa (1440-1936) (Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 2001).

ANTÓN COSTA RICO
É profesor de Historia da Educación e de Políticas Educativas na Univer-

sidade de Santiago de Compostela; impulsor e membro da asociación docente 
de renovación pedagóxica Nova Escola Galega; autor de informes de investi-
gación sobre a situación do sistema educativo en Galicia e dunha apreciable 
publicística, con diversos títulos, entre os que hai que salientar a súa recoñe-
cida Historia da educación e da cultura en Galicia (Vigo, Edicións Xerais de Gali-
cia, 2004); en diversos momentos fixo contribucións arredor da temática da 
presente contribución.

GUSTAVO HERVELLA GARCÍA
Gustavo Hervella García é licenciado en Historia Contemporánea pola 

USC. Os seus traballos xiran arredor da historia política de España. Reali-
zou diferentes incursións nos estudos sociais, nomeadamente en emigración. 
Foi bolseiro da Sección de Cultura Galega no Exterior do Consello da Cultu-
ra Galega e bibliotecario da Asociación Forestal de Galicia. Actualmente tra-
balla como documentalista no proxecto interuniversitario As voces, os nomes, 
os lugares.
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NATACHA LILLO
Natacha Lillo é profesora titular de Historia de España Contemporánea 

na Universidade Paris VII. No ano 2001 defendeu a súa tese de doutoramen-
to de historia sobre a presenza dos inmigrantes españois no extrarradio norte 
de París ao longo do século XX. Publicou un libro ao respecto: La Petite Espagne 
de la Plaine Saint-Denis (Paris, Autrement, 2004). Agora está a pescudar sobre 
a presenza española en toda Francia entre 1914 e 1940 e, ao mesmo tempo, 
sobre o longo exilio dos comunistas españois.

JULIO RAFAEL PEREIRA BERNÁRDEZ
Julio Rafael Pereira Bernárdez é licenciado en Historia pola Universidade 

de Santiago de Compostela. Realizou os cursos de doutoramento no progra-
ma Estudos Contemporáneos da USC. Foi bolseiro do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega e participou na organización e descri-
ción de fondos municipais de varios concellos galegos, actividade que segue 
desenvolvendo na actualidade.

NANCY PÉREZ REY
Nancy Pérez Rey (Remscheid, Alemaña, 1973). Licenciada en Xeogra-

fía e Historia, Sección Historia de América, pola Universidad Complutense 
de Madrid en 1997. Realizou os cursos de doutoramento no Instituto Ortega 
y Gasset de Madrid (1997/1999) e un máster en Poboacións e Migracións na 
Universidade de Santiago de Compostela, curso 2000/2001. Foi documenta-
lista do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega entre 
setembro de 1999 e maio de 2004. Foi bolseira predoutoral no departamen-
to de Historia Contemporánea e América da USC, onde realiza a súa tese de 
doutoramento sobre a emigración galega aos Estados Unidos. As súas liñas 
principais de investigación son os estudos migratorios: exilio e migración gale-
ga a América e Historia de América Contemporánea.

HERMINIA PERNAS OROZA
Herminia Pernas Oroza é doutora en Xeografía e Historia pola Universi-

dade de Santiago de Compostela e profesora de Historia en Ensino Medio. A 
súa liña investigadora xira arredor da historia social de Galicia, da que cons-
titúe un exemplo a súa tese, publicada baixo o título Las clases trabajadoras en 
la sociedad compostelana del siglo XIX (2001). Publicou artigos en que desenvol-
ve outros eidos desta disciplina como os movementos migratorios, a historia 
da prostitución ou a historia do ocio, ademais participou en varios proxectos 
de investigación. Foi coeditora xunto con X. Leopoldo Balboa López de Entre 
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Nós. Estudios de arte, xeografía e historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose 
Antelo (2001). Gañou o Premio Xohana Torres de Investigación 2002 co tra-
ballo Esquecidas pola historia: as mulleres compostelás entre finais do século XIX e o 
primeiro tercio do XX (2003).

MARÍA PRESAS BENEYTO
María Presas Beneyto é licenciada en Xeografía e Historia, especializada 

en Historia Contemporánea e de América. Participou en diversos proxectos 
de investigación relacionados coa emigración galega e co desenvolvemento da 
cultura galega no exterior. Ten publicados diversos artigos relacionados con 
esta temática e nomeadamente co desenvolvemento da Biblioteca América da 
USC e co seu mentor, Gumersindo Busto.

ÉRICA SARMIENTO DA SILVA
Érica Sarmiento da Silva licenciouse en Comunicación Social en Río de 

Xaneiro en 1999 e doutorouse no 2006 na USC cun estudo sobre a emigra-
ción galega en Río de Xaneiro (séculos XIX-XX). Arestora desenvolve o seu labor 
en Río de Xaneiro. Entre as súas publicacións cabe destacar: Dun Río a Outro: 
a emigración galega ao Rio de Janeiro (Santa Comba, 3C3, 2006).

MARÍA SEIJAS MONTERO
María Seijas Montero é diplomada en Maxisterio e licenciada en Histo-

ria Moderna pola Universidade de Santiago. É autora de varios libros e artigos 
centrados principalmente na historia da comarca do Deza. Na actualidade tra-
balla como documentalista no Arquivo da Catedral de Santiago de Compos-
tela e realiza a súa tese de doutoramento sobre as economías monásticas no 
Antigo Réxime.

ANA VARELA-LAGO
Licenciada en Pedagoxía e Ciencias da Educación pola Universidade 

de Santiago de Compostela, obtivo un Máster en Historia pola University of 
South Florida e un doutoramento en Historia pola University of California, 
San Diego. As súas áreas de pescuda inclúen estudos migratorios, diáspora e 
transnacionalismo, con énfase nas relacións entre España e Estados Unidos. 
Actualmente é membro do departamento de Historia da Northern Arizona 
University, onde dá aulas de Historia Mundial e Europea.
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PROCESO DE ESCOLMA E AVALIACIÓN DE ORIXINAIS

Estudos Migratorios é unha revista destinada a ampliar e difundir o coñecemento 
científico no eido do estudo das migracións en perspectiva histórica, económica, sociolóxica, 
antropolóxica ou politolóxica, cunha especial atención ao ámbito galego. Tematicamente, 
abrangue todos os eidos das ciencias sociais e das humanidades, e vai dirixida a investigadores, 
historiadores profesionais, estudantes e todas aquelas persoas interesadas no coñecemento 
científico do fenómeno migratorio.

Os traballos presentados a Estudos Migratorios haberán ser orixinais e serán sometidos 
á avaliación confidencial de dous expertos alleos ao equipo editorial, seguindo criterios 
internacionais. Caso de os avaliadores propoñeren modificacións na redacción do orixinal, 
será de responsabilidade do equipo editorial —unha vez informado o autor— o seguimento do 
proceso de reelaboración do traballo. Caso de non ser aceptado para a súa edición, o orixinal 
será devolto ao seu autor, xunto cos ditames emitidos polos avaliadores.

Estudos Migratorios comprométese a dar conta aos autores da decisión de publicar ou 
non o seu traballo nun prazo máximo de catro meses.

En calquera caso, os orixinais que non se suxeiten ás seguintes normas técnicas serán 
devoltos aos seus autores para a súa corrección, antes do seu envío aos avaliadores.

NORMAS TÉCNICAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABALLOS

1. De cada traballo presentarase un documento informático en formato Word, RTF ou semellante. 
Este último recoméndase envialo por correo electrónico aos enderezos:

 aemigracion@consellodacultura.org, coa mención expresa «artigo para EE. MM.». Tamén se 
pode enviar en CD, rotulando o nome do autor ou autores e o título completo do traballo. 

2. Os traballos levarán o encabezamento como segue:

— título do artigo: aliñación esquerda, maiúscula, negra.

— nome e apelidos do/a autor/a: debaixo do título, aliñación esquerda, minúscula, cursiva.

3. Os traballos poderanse redixir e enviar en galego, portugués, español ou, de xeito excepcional, 
calquera outra lingua académica de uso internacional. 

4. As citas textuais —citas dentro do texto principal— que non sobarden as tres liñas deberán ir 
entre comiñas dobres, co mesmo tipo de letra e sen cursiva. Incluirán o apelido do autor, o ano 
e o número da páxina; a referencia completa reservarase para a bibliografía.

 Exemplos: a) (Ferreira 1989: 47); b) (Ferreira, 1989, p. 47).
 Canto ás citas máis longas, poñeranse en parágrafo á parte con sangría pola esquerda e letra 

de corpo 10. Unha cita dentro doutra cita marcarase con comiñas simples.

5. As notas do texto principal estarán numeradas de xeito correlativo. Non se incluirán aquí as 
notas ou aclaracións de táboas, cadros ou ilustracións.

 De seguir signo de puntuación ao número de chamada a nota, o signo de puntuación irá antes do 
número da chamada e nunca despois. Ex.: Compostela.1 e non Compostela1.
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6. As referencias bibliográ�cas faranse seguindo un destes modelos (segundo se trate de libros, 
capítulos de libro ou artigos de revista). Exemplos:
DEVOTO, F.: Historia de la inmigración en la Argentina, Bos Aires, Sudamericana, 1948.
WALASZEK, A.: «Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications», Przeglad Po-

lonijny, XXXI:1 (2005), pp. 7-16.
MOYA, J. C.: «Los gallegos en Buenos Aires durante el siglo XIX: Inmigración, adaptación ocupacional 

e imaginario sexual», en X. M. NÚÑEZ SEIXAS (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en 
la Argentina, Bos Aires, Biblos, 2001, pp. 69-85.

7. Táboas / cadros

 De ser posible, realizaranse utilizando o comando especí�co de «edición de táboas». Tamén se 
poderán realizar inserindo unha soa tabulación entre as columnas (tecla tab), recoméndase non 
separar as columnas coa barra espazadora.

 As táboas ou cadros deben cumprir as seguintes normas: 1) irán numeradas correlativamente 
(Táboa 1, Táboa 2, etc.); 2) levarán un encabezamento conciso, e 3) ao pé poderán ir notas 
aclaratorias, que nunca se combinarán coas notas do texto principal; tamén se poden incluír as 
fontes de elaboración.

 Farase referencia das táboas ou cadros no texto principal. Exemplo: (Vid. táboa 1).

8. Grá�cos

 Presentaranse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Tamén se poden presentar nun arquivo 
informático de calquera folla de cálculo (preferentemente Excel). Neste caso recoméndase 
presentar na mesma páxina o grá�co e mais a táboa de datos. Sempre irán numerados de xeito 
correlativo (Grá�co 1, Grá�co 2, etc.).

9. Fotografías, ilustracións, mapas, planos:

 Poderán presentarse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Se o autor pre�re presentar 
arquivos informáticos recoméndase cumprir os seguintes parámetros:

— O formato da revista ten as seguintes medidas: 170x240 mm. Calquera arquivo informático 
de material grá�co terá en conta estas dimensións, é dicir, o tamaño do arquivo terá unha altura 
mínima de 240 mm ou ancho de 150 mm. A resolución, que se mide en puntos por polgada 
(ppp) –en inglés ppi–, variará en función do tipo de material:

• Mapas, debuxos, planos, gravados: a dixitalización farase en «modo liña» ou «mapa de bits» 
(non se recomenda o modo «escala de grises»); a resolución será de 1200 ppp.

• Fotografías: dixitalizaranse cunha resolución de 300 ppp. Resolucións inferiores a 225 ppp 
non son recomendables.

— Formato de arquivo. Recoméndanse os seguintes, por orde: formato .TIFF, .EPS, .JPG.

— Irán numeradas de xeito correlativo (Fig. 1, Fig. 2, etc.) con números arábigos.

10. Os autores corrixirán as primeiras probas. Admitiranse só correccións tipográ�cas e ortográ�cas 
e, sempre a xuízo dos editores, aqueles engadidos ou eliminacións de texto que non afecten a 
maqueta da publicación.




