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OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS NO LONGO PRAZO: 
CARBALLO, 1877-1981

Alberte Martínez López

RESUMO
En xeral, os estudos migratorios españois centráronse nas etapas do destino americano ou 
europeo. No presente traballo abórdanse conxuntamente ambos os dous destinos a partir dos 
padróns municipais da vila galega de Carballo. A devandita fonte explótase exhaustivamen-
te para delimitar ao máximo o per�l dos emigrantes e establece comparacións co conxunto 
da poboación municipal e ao longo do tempo. Ponse de manifesto a precocidade, importancia, 
persistencia e polarización do fenómeno migratorio nesta localidade, así como a relevancia das 
cadeas migratorias para a súa con�guración.
Palabras clave: Emigración, cadeas migratorias, padrón municipal, Galicia.

ABSTRACT
In general, the Spanish studies on migrations have focused in the stages of the American or 
European destination. In this article both stages will be analysed jointly, using as the main source 
the population census of Carballo, an important Galician town. This source will be deeply 
analysed in order to better know the full pro�le of the emigrants, establishing comparisons 
with the whole local population and along the time. This work shows the precocity, importance, 
persistence and polarisation of the migratory process in this town, as well as the importance of 
the migratory networks in order to explain its con�guration.
Keywords: Emigration, Migratory Netwoks, Population Census, Galicia.

En xeral, os estudos migratorios feitos dende unha perspectiva históri-
ca centráronse na emigración europea a América no período 1880-1930. Den-
de un enfoque máis actual, a demografía veuse ocupando dos movementos 
da poboación española a partir dos anos cincuenta e sesenta cara ás provin-
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cias máis industrializadas ou cara a Europa occidental, na segunda gran fase 
de enxurrada migratoria. Porén, en ambos os casos existen lagoas, relativas aos 
movementos intraprovinciais en ambos os períodos e intraespañois na primei-
ra fase.1 Por outra banda, non se acometeron, que saibamos, investigacións 
que analicen simultaneamente o fenómeno migratorio nos seus diversos tipos 
de destino espacial (intraprovincial, intrarrexional, intranacional e exterior) e 
no longo prazo enlazando as dúas etapas citadas.

Naturalmente, emprender un estudo destas características esixe acoutar 
o ámbito territorial da investigación, no nivel municipal, e os cortes tempo-
rais seleccionados. Neste senso, seleccionamos o concello de Carballo (situa-
do a 30 km da Coruña, preto da costa) porque se trata dun dos principais 
municipios da Galicia non urbana durante a meirande parte do período ana-
lizado. As fontes manexadas foron os padróns municipais e deles tivemos que 
optar entre aqueles que incluían datos relativos aos residentes ausentes. Esco-
llemos o primeiro (1877) e o último (1981) no que �guran estes datos, que 
son tamén signi�cativos do inicio da emigración americana e do peche do 
ciclo migratorio pola crise dos anos setenta. Como padróns intermedios opta-
mos por aqueles que permitían estruturar períodos de duración relativamente 
homoxénea (20-30 anos) e coincidentes con datas máis ou menos signi�cati-
vas, como foron os de 1904 (época de maior emigración ultramarina), 1935 
(estancamento da emigración pola Depresión) e 1955 (inicio da reorientación 
migratoria cara a outras provincias e Europa).

A metodoloxía aplicada consistiu en efectuar un baleirado sistemático 
de toda a información contida nos devanditos padróns municipais respecto 
aos residentes ausentes. Como cabería esperar dun período tan prolongado, 
o tipo de información anotada non resulta sempre homoxéneo. As principais 
diferenzas estriban na ausencia case total no padrón de 1935 da indicación da 
localidade onde se atopan nese momento e as variacións na clasi�cación pro-
fesional dos emigrantes, xunto cunha meirande riqueza de matices neste eido 
e no da instrución para o ano 1981.

Para obter maior información dos datos manexados tratamos, na medi-
da en que os censos demográ�cos o permitiron, de comparar os datos dos 

1. Sen ánimo de exhaustividade pódense citar, nas escalas europea, española, galega e local, 
os traballos de Eiras e Rey (1992), Yáñez (1994), Rodríguez Galdo (1995), Sánchez (1995), 
Vázquez (1996), Villares e Fernández (1996) e Hatton e Williamson (1998). Sobre a evolución 
xeral da poboación galega no longo prazo, López Taboada (1996). Estudos demográ�cos a es-
cala local en Eiras (ed.) (1992) e Nogueira (1998). Un estado da cuestión sobre as diversas for-
mulacións teóricas sobre a emigración en Silvestre (2000). Sobre os movementos migratorios 
interiores en España, Silvestre (2001).
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residentes ausentes cos do conxunto do concello, para ver se seguían pautas 
similares ou diferentes, e cales eran as posibles peculiaridades. Xa que logo, 
mediante os cadros seguintes iremos analizando as distintas variables que pui-
demos recompilar respecto aos residentes ausentes e estableceremos a compa-
ración entre os diversos anos e respecto ao conxunto do concello.

O PESO DEMOGRÁFICO DOS EMIGRANTES E A SÚA 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO, IDADE E ESTADO CIVIL

O número de residentes ausentes (cadro 1) xa supón unha cifra signi�ca-
tiva, tanto en valores absolutos como relativos, nunha data tan temperá como 
1877, o que pon de manifesto a precocidade do proceso migratorio neste con-
cello. A emigración acada as cifras máis elevadas, tanto en grao absoluto como 
relativo, nos primeiros anos do século XX, o que de novo marca un trazo dis-
tintivo de precocidade no comportamento deste concello. A situación a media-
dos dos trinta amosa un estancamento en cifras elevadas, cun lixeiro retroceso 
en termos relativos, o que ten que ver co re�uxo dos movementos migratorios 
por mor da Depresión desa década. Con todo, é probable que a máxima inten-
sidade migratoria se producise a �nais dos anos vinte e que logo houbese un 
retroceso. A dureza da posguerra e o contexto nacional e internacional, pouco 
favorables para os desprazamentos de poboación, marcan os mínimos, absolu-
tos e relativos, de todo o período, sen ter en conta posibles de�ciencias estatísti-
cas, non descartables. Finalmente, a segunda gran xeira de impulso migratorio 
dos anos sesenta e setenta re�íctese nas elevadas cifras de 1981, aínda que 
menores, sobre todo en termos relativos, que as do primeiro terzo da centuria.

En canto á distribución por sexos, obsérvase, como é habitual, que existe 
unha compoñente masculina maioritaria ao longo de todo o período, bastante 
estable a longo prazo entre o 68%-75%. Porén, apréciase unha tendencia a unha 
maior participación feminina até a Guerra Civil, como resultado dun carácter 
máis masivo da emigración e do seu trazo de longa duración ou mesmo de�niti-
va, que leva a un proceso de reagrupamento familiar, co incremento das esposas 
(e �llos, como se aprecia no cadro 2) que se desprazan a ultramar co cabeza de 
familia. Non obstante, tamén neste aspecto a Guerra Civil supón unha cesura, 
pois a tendencia vólvese inverter nas décadas posteriores, quizais en parte ini-
cialmente pola énfase na reclusión feminina na esfera doméstica e, sobre todo, 
polo novo carácter temporal da emigración cara a Europa occidental.

Se nos �xamos agora nas idades dos residentes ausentes (cadro 2), vemos 
como se trata na súa inmensa maioría de poboación activa, especialmente nos pri-
meiros tramos desta. Neste senso, existen claras diferenzas respecto á  distribución 
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do conxunto da poboación do concello (cadro 3), pois naturalmente neste último 
caso a porcentaxe de poboación non activa (menores de 15 anos e maiores de 60) 
resulta moi superior. Estamos, xa que logo, claramente diante dunha emigración 
de tipo laboral e que responde a unha estratexia individual e familiar fortemente 
asentada, xa que o tramo de idade maioritario correspóndese co de entre 20 e 29 
anos, que proporciona entre un terzo e a metade dos efectivos.

Entrando en aspectos de detalle, vemos como en 1904 a porcentaxe de 
menores de 15 anos é a máis elevada dos diversos padróns, fenómeno que 
habería que pór en relación co proceso xa comentado de reagrupamento fami-
liar logo dunha dilatada traxectoria migratoria, nun momento de forte inten-
sidade do fenómeno, que se nutre de elementos moi novos, como o manifesta 
que o 80% teña menos de 30 anos. Pola contra, o estancamento da emigración 
e as di�cultades económicas nos países de destino explican que en 1935 se 
reduzan ao mínimo os emigrantes nenos e adolescentes. Cifras similares obsér-
vanse en 1981 en relación co carácter temporal desta nova corrente migratoria 
e a porcentaxe acumulada nese ano, que se manifesta na importancia do gru-
po de entre 40-60 anos.

Outra variable que cómpre ter en conta é o estado civil dos emigrantes 
(cadro 4). Como sería previsible, da temperá idade de emigración e do seu 
carácter laboral extráese un esmagador predominio dos solteiros, cunha estrei-
ta correlación coas porcentaxes de �llos (cadro 6). Nun primeiro momento, a 
participación de casados é maior, pois trátase do inicio do proceso, cuxa ini-
ciativa recae sobre algún cónxuxe, xeralmente o home. Conforme avanza o 
tempo, o proceso migratorio madura e reagrúpanse as familias alén do mar, 
increméntase a participación de solteiros, en consonancia coa de �llos. O cam-
bio máis radical nesta tendencia ten lugar en 1981, cando se inverten as por-
centaxes, de xeito que se dá unha maioría de casados. A explicación radica no 
carácter temporal desta emigración, nas maiores facilidades de comunicación, 
na redución da natalidade e no avance na esperanza de vida, que permite que 
os �llos, poucos, dos emigrantes �quen en Carballo cos seus avós.

Cadro 1. Distribución dos residentes ausentes 
por sexo e porcentaxe sobre a poboación de feito do concello

Ano Mulleres Homes Total absoluto % sobre a poboación do concello
1877 24,8 75,2 443 3,7
1904 31,5 68,5 1390 10,5
1935 37,2 62,8 1426 8,6
1955 32,2 67,8 398 1,8
1981 26,4 73,6 1222 5,1

Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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Se comparamos os datos dos emigrantes cos do total da poboación (cadro 
5), vemos como, a pesar de que neste último caso as porcentaxes semellan 
incluír toda a poboación, é dicir, contados os menores de idade, a proporción 
de solteiros resulta inferior (dentro dunha curiosa estabilidade a longo pra-
zo) no total da poboación respecto aos residentes ausentes, o que vén de novo 
motivado pola maior xuventude dos emigrantes (que se re�icte sobre todo no 
forte contraste na porcentaxe de viúvos) e pola emigración como unha estra-
texia normalizada de acceso ao mercado laboral. (Cadros 4 e 5)

EMIGRACIÓN E ESTRUTURA FAMILIAR

Outro elemento importante que cómpre considerar á hora de clari�car o 
per�l dos emigrantes é a súa posición, dende diferentes perspectivas, no seo da 
estrutura familiar. Iso é o que analizaremos por medio dos cadros seguintes.

No cadro 6 represéntase a súa relación con respecto ao cabeza de fami-
lia, home na inmensa maioría dos casos.2 Ao longo de todo o período, os 

2. Resulta moi raro atopar solteiras ou viúvas que �guren como cabezas de familia. En todo 
caso, as diferenzas que se observan entre distintas áreas teñen que ver principalmente coas prác-
ticas hereditarias, no senso de que nas zonas de mellora ao primoxénito home o protagonismo 
feminino é menor (Saavedra, 1996: 28-29).

Cadro 2. Distribución dos residentes ausentes por idades, en porcentaxe

Ano <15 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total absoluto*
1877 6,3 17,6 39,6 20,8 9,3 4,2 2,3 432
1904 23,2 22,9 33,6 13,0 4,7 1,4 1,2 1388
1935 4,9 2,7 36,5 38,3 12,9 2,8 2,0 1422
1955 7,3 17,1 52,8 16,6 4,8 1,3 0,3 398
1981 3,2 5,8 39,8 29,6 15,5 5,6 0,5 1094

* Na maioría dos cadros poremos na última columna o total absoluto para que se vexa o tamaño da mostra, 
dado que para as distintas variables non sempre se dispuxo de información en todos os casos.
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

Cadro 3. Distribución da poboación 
de feito do concello por idades, en porcentaxe

Ano <15 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total absoluto
1877 34,8 15,5 5,8 12,9 13,0 9,3 8,7 11.445
1900 40,1 6,5 15,8 13,5 8,5 7,9 7,7 13.032
1930         
1950 31,3 20,1 15,9 9,4 9,8 6,2 7,2 20.965
1981 27,7 10,8 23.923

Fonte: Censos de poboación, elaboración propia
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 emigrantes son sobre todo, e con gran diferenza, os �llos, pois trátase dunha 
estratexia familiar de supervivencia que encamiña os seus excedentes demo-
grá�cos cara a ultramar. Inicialmente, esa porcentaxe é algo menor debido ao 
maior peso relativo dos pais e, sobre todo, doutros integrantes da casa, princi-
palmente criados3 e outros vínculos familiares. Esta maior representación dos 
integrantes da vivenda que non pertencen á familia nuclear está en relación 
coa importancia, na época, da familia polinuclear e coa maior incidencia do 
efecto expulsión nos non pertencentes ao núcleo familiar.

A partir da consolidación do fenómeno migratorio a principios do século 
XX, a participación dos distintos compoñentes da unidade familiar estabilízase. 
No momento �nal da mostra, 1981, prodúcese outra vez unha alteración sig-
ni�cativa, concordante coa distribución por estado civil. Agora os �llos, malia 
seguir sendo o grupo maioritario, representan menos da metade dos residen-
tes ausentes. Pola contra, increméntase signi�cativamente o peso do cabe-
za de familia e sobre todo, en relación cos anos anteriores, o grupo dos �llos 

3. Na Galicia rural tradicional, arredor dunha cuarta parte das familias tiña criados, pero estes 
só supuñan arredor dun 5,5% da poboación. Existía un predominio das criadas, pero non tan 
marcado como no mundo urbano. Con frecuencia eran orfos ou �llos de labregos pobres, coa 
emigración como principal horizonte laboral e vital (Saavedra, 1996: 27-28).

Cadro 4. Distribución de residentes ausentes por estado civil, en porcentaxe

Ano Solteiro Casado Viúvo TOTAL

1877 70,9 27,3 1,9 429

1904 81,6 17,7 0,7 1388

1935 84,8 13,5 1,8 1426

1955 82,2 17,6 0,3 398

1981 37,4 61,9 0,7 1211
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

Cadro 5. Distribución da poboación de feito por estado civil, en porcentaxe

Ano Solteiro Casado Viúvo

1877 58,6 35,0 6,4

1900 58,7 34,9 6,4

1935 61,1 32,8 6,0

1950 60,4 33,5 6,1

1981* 57,6 42,4  
*  Os datos da fonte referíanse aos maiores de 14 anos. Para homoxeneizar esta información engadímoslles 
a porcentaxe da poboación menor de 16 anos. Os de casados engloban todos os non solteiros, pois non 
hai datos de viúvos.
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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 políticos. Estas variacións están en relación coa nova caracterización do fenó-
meno migratorio, que agora consiste nunha emigración temporal do cabeza 
de familia ou do xenro mentres que en boa medida os cativos �can ao coida-
do da nai ou dos avós. (Cadro 6)

Sigamos afondando na caracterización das familias de procedencia dos 
emigrantes. Se observamos a media de integrantes da unidade familiar, vemos 
como existe un tamaño clara e continuadamente maior nas familias de resi-
dentes ausentes que na media municipal.4 Isto parece apuntar a unha das posi-
bles causas do fenómeno migratorio:5 a presión demográ�ca. Vemos tamén 
como existe unha notable estabilidade no tamaño da unidade familiar, tanto 
entre emigrantes como no conxunto do concello,6 e unicamente se aprecia ao 
�nal do período a incidencia da caída da natalidade no tamaño das familias. Á 

4. Segundo Saavedra (1996: 21, 27), as diverxencias no tamaño medio das familias entre os 
distintos municipios non son fáciles de explicar seguindo criterios puramente xeográ�cos, nin 
tampouco pola desigual presenza de criados.
5. Para as máis recentes interpretacións sobre as causas da emigración, véxase Sánchez (1995) 
e Hatton e Williamson (1998).
6. Similares conclusións se extraen, para o conxunto da poboación municipal, no veciño con-
cello de Cabana de Bergantiños (Romar, 2003: 16-17).

Cadro 6. Distribución de residentes ausentes 
por parentesco co cabeza de familia, en porcentaxe

Ano Cabeza de familia Fillo Cónxuxe Xenro/nora Irmán Outro Total

1877 10,5 66,6 7,7 2,3 3,4 9,5 440

1904 12,5 77,6 4,1 1,3 2,2 2,3 1351

1935 11,6 77,8 2,2 0,6 4,1 3,7 1426

1955 14,3 78,6 3,3 0,0 0,5 3,3 398

1981 27,2 47,2 4,3 15,3 0,4 5,5 1220
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

Cadro 7. Media de persoas por fogar

Ano Emigrantes Total concello

1877 5,9 4,3

1904 5,8 4,2

1935 6,4 4,8

1955 6,1 4,3

1981 5,7  
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
Para o total do concello 1930 e 1950, en vez de 1935 e 1955
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inversa, o tamaño familiar parece incrementarse nos momentos de parada do 
fenómeno migratorio, que actuaría de válvula demográ�ca. (Cadro 7)

Se entramos en maior detalle na distribución de frecuencias, vemos como 
a maior parte das familias con emigrantes ten entre catro e sete compoñen-
tes e aínda hai un peso importante das unidades familiares de maior tamaño. 
Como cabería esperar, existe concordancia entre a media de persoas por fami-
lia e a distribución de frecuencias, de modo que nas épocas de maior emigra-
ción a porcentaxe de familias de gran tamaño resulta menor que nos períodos 
de estancamento dos �uxos, mentres que ocorre exactamente á inversa coas 
familias pequenas.

Cadro 8. Distribución porcentual de familias 
de residentes ausentes  segundo o número de persoas por familia

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9

1877 0,0 5,1 8,9 14,9 14,3 18,2 14,6 9,5 6,3 8,3

1904 0,7 4,7 9,3 14,3 17,1 19,7 12,1 11,8 4,9 6,1

1935 0,6 3,0 8,8 13,3 13,2 15,2 10,4 11,9 8,5 15,7

1955 0,3 5,0 7,8 18,4 11,6 14,1 12,6 9,1 9,6 11,8

1981 0,2 3,9 14,5 19,2 17,3 11,4 9,8 6,2 3,8 14,0
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

En relación co número de emigrantes por familia, vemos como a media 
rolda o valor 1,5, cun claro predominio do emigrante solitario, porcentaxe que 
tende a incrementarse nas últimas décadas en relación co predominio dunha 
emigración temporal e sen reagrupamento familiar. Pola contra, o número 
máis elevado de familias con varios ausentes no seu seo dáse durante o pri-
meiro terzo do século XX, cunha emigración ultramarina xa consolidada e con 
forte incidencia do proceso de reagrupamento familiar, nun contexto de emi-
gración de�nitiva.

Cadro 9. Distribución de familias de residentes ausentes 
segundo o número de residentes ausentes por familia, en porcentaxe

Ano 1 2 3 >3 Media

1877 69,7 19,9 6,4 4,0 1,45

1904 61,4 23,1 9,8 5,6 1,60

1935 60,4 23,9 9,4 6,3 1,61

1955 76,2 17,0 3,7 3,1 1,34

1981 77,8 15,4 4,0 2,8 1,32
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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Tendo en conta que a meirande parte dos emigrantes ocupa a posición 
�lial na estrutura familiar, pode resultar de interese afondar nesta cuestión. A 
este respecto vemos como o máis frecuente é que estas familias teñan entre 
dous e cinco �llos, cunha media arredor dos catro �llos, cunha tendencia 
a incrementarse nas conxunturas de estancamento da emigración e cunha 
pronunciada caída no último período en relación co descenso da natalida-
de característico das últimas décadas. En concordancia co que diciamos ao 
falar do tamaño familiar, aquí tamén existe un maior predominio das familias 
con moitos �llos nas épocas de menor incidencia migratoria. Pola contra, nos 
períodos de maior emigración o número de �llos por familia diminúe, o que 
resulta especialmente notorio ao �nal do proceso, en consonancia coa caída da 
natalidade, no que case o 60% das familias ten menos de tres �llos.

Cadro 10. Distribución de familias de residentes 
ausentes segundo o número de �llos por familia, en porcentaxe

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 Media

1877 2,6 10,1 16,1 19,7 15,6 14,7 10,6 7,7 2,9 3,8

1904 2,4 9,0 17,3 18,2 19,2 14,0 10,5 4,9 4,5 3,8

1935 2,7 7,6 14,1 15,5 16,7 15,6 8,4 6,3 13,0 4,3

1955 2,3 8,9 17,2 13,0 13,5 15,4 9,4 7,6 12,8 4,2

1981 3,6 28,0 25,2 19,2 11,4 6,7 3,2 0,7 2,0 2,6
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

Outro elemento interesante que cómpre considerar é a posición entre 
os �llos dos residentes ausentes. En primeiro lugar, ímolo ver en relación co 
conxunto dos �llos, e logo só no caso dos homes. Vemos como, a pesar de que 
o número medio de �llos por familia con emigrantes é bastante elevado, sobre 
catro, como acabamos de comentar, ao redor da metade dos �llos ausentes son 
os primoxénitos, e os dous primeiros supoñen entre o 70-86% dos casos. Esta 
porcentaxe resulta maior en 1981, en relación co forte predominio nesa data 
das familias con menos de tres �llos. (Cadro 11)

Se matizamos algo máis e nos circunscribimos ao caso dos �llos homes, 
apreciamos o seguinte: neste caso, a primacía do primoxénito resulta máis 
evidente,7 pois entre o 60%-70% dos �llos emigrantes homes son primoxéni-
tos, o que está en relación co predominio da emigración masculina. Isto axuda 
a establecer o per�l deste tipo de emigrante, caracterizado por ser o  primeiro 

7. Feito que habería que poñer probablemente en relación, seguindo a Chayanov (1925), cun 
momento crítico no ciclo biolóxico da familia labrega, aquel en que aumenta o número de bocas 
que alimentar pero non a forza laboral na mesma medida.
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�llo home, ao que se encomenda, dentro da estratexia familiar de superviven-
cia, a dobre función de reducir unha boca que alimentar e de contribuír ao 
sustento familiar.

Con todo, cómpre subliñar que, en case a metade dos casos, o que emi-
gra non é o primoxénito senón outros �llos, fundamentalmente o segundo. 
Isto estaría, quizais, en relación co previsible traspaso da explotación familiar 
ao primoxénito dentro de sistemas de herdanza baseados na mellora e na pro-
cura de novos horizontes por parte dos segundoxénitos.8

Cadro 12. Distribución de residentes ausentes 
segundo o número de orde entre os �llos homes, en porcentaxe

Ano 1 2 3 4 5
1877 58,5 32,8 6,0 2,2 0,5
1904 59,6 28,5 10,1 1,8 0,1
1935 60,0 26,8 9,5 2,4 1,3
1955 69,8 22,1 6,5 1,5 0,0
1981 69,5 24,1 5,4 1,0 0,0

Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

EMIGRACIÓN E NIVEL EDUCATIVO

Pasemos agora a analizar outra cuestión xa clásica nos estudos migrato-
rios, como é o nivel de instrución dos emigrantes. Trataremos de afondar na 
cuestión desagregando por sexos e grupos de idade e establecendo como ele-
mento referencial a situación no conxunto do concello. Para que a variable 
fose signi�cativa e homoxénea, tomamos como universo a poboación maior 

8. Na provincia de Ourense predominaba a partilla, mentres que no resto de Galicia, sobre 
todo na montaña lucense, a mellora, feito que incidía na posibilidade de acceso ao matrimonio 
e condicionaba o tamaño e a estrutura dos grupos domésticos (Saavedra, 1996: 39-43; Lisón, 
1971: 175, 182). 

Cadro 11. Distribución de residentes ausentes 
segundo o número de orde entre os �llos, en porcentaxe

Ano 1 2 3 4 5 6 >6

1877 47,8 31,1 10,7 5,7 2,3 1,3 1,0

1904 42,1 28,4 16,0 8,9 3,3 1,1 0,3

1935 42,8 27,5 15,8 7,9 3,6 1,2 1,3

1955 48,1 24,7 14,7 8,3 2,6 1,0 0,6

1981 59,3 26,5 10,4 3,0 0,4 0,2 0,2
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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de 9 anos, pois as persoas menores desa idade non teñen naturalmente un 
mínimo nivel educativo e, por outra banda, a distinta proporción dese tipo 
de poboación entre residentes e residentes ausentes distorsionaría as compa-
racións. Porén, isto obrigou a prolixos cálculos pois nos primeiros censos os 
datos engloban a totalidade da poboación.

Vemos como as taxas de analfabetismo resultan moi elevadas até princi-
pios do século, en relación coa escasa difusión, sobre todo nun medio eminen-
temente rural como o concello de Carballo, dos mecanismos de escolarización 
masiva da poboación.9 Estes comezan a facer notar a súa incidencia duran-
te o primeiro terzo e continúan os seus efectos a pesar das duras condicións 
da posguerra, pois estamos a falar de niveis mínimos de instrución, como os 
consistentes en saber ler e escribir. Un feito aparentemente anómalo prodú-
cese nos datos dos residentes ausentes en 1955 e 1981, pois mentres en 1955 
se detecta unha moi pronunciada caída do analfabetismo, en troques a taxa 
resulta moi superior en 1981, en contraste cunha evolución máis coheren-
te no conxunto do concello. A explicación non parece clara. Podería deberse 
a diferentes criterios manexados na fonte, pero deberían entón tamén repro-
ducirse nos datos agregados para todo o concello. Outra posibilidade pode-
ría ser o distinto tamaño das mostras, pero mesmo a máis pequena coidamos 
que é su�cientemente representativa. Finalmente, cabería tamén que a distin-
ta extracción social dos emigrantes neses dous padróns puidese in�uír no seu 
nivel de instrución. Tampouco neste caso semella iso signi�cativo, pois, como 
veremos un pouco máis adiante, os emigrantes en 1955 son basicamente xor-
naleiros e amas de casa e en 1981 asalariados sen cuali�car.

Se comparamos globamente a taxa de analfabetismo dos emigrantes e 
do conxunto da poboación, vemos como tampouco as cousas están totalmen-
te claras. En xeral, parece observarse unha relativa mellor formación básica 
nos emigrantes, salvo en 1981, ano en que as diferenzas poderían vir en par-
te motivadas pola distinta proporción dos grupos de idade máis escolarizados, 
os menores de 25 anos, nun caso ou noutro. As diferenzas a prol dos emigran-
tes tenden a ser máis notorias nas fases iniciais das grandes enxurradas migra-
torias, cando o movemento aínda é minoritario, como 1877 e 1955. Semella 
que neses momentos os individuos que saen da localidade son os máis deci-
didos e capaces, mentres que cando o fenómeno se masi�ca as taxas tenden 
en maior medida a se equipararen coas do conxunto da poboación. Emporiso, 
para que sexa máis acaída, a comparación ten que efectuarse entre os sexos, 
debido ao diferente índice de masculinidade da poboación emigrante e total. 

9. Sobre o ensino básico na Galicia desta época, véxase Costa (1989) e De Gabriel (1990).
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Nese senso vemos como a relativa primacía dos emigrantes é debida fun da-
men tal mente ás menores taxas de analfabetismo entre as residentes ausentes, 
mentres que as cifras masculinas se manteñen moi próximas ás do conxunto 
da poboación masculina.

Afondando na análise de xénero, vemos, como resulta habitual nas socie-
dades tradicionais, que a instrución é menor entre as mulleres. Porén, as dife-
renzas tenden a reducirse, especialmente entre a poboación emigrante, sector 
en que mesmo se inverten ao �nal do período, conforme se facilita o acceso 
feminino á educación. Tendo en conta que boa parte da poboación, sobre todo 
emigrante, ten entre 20-40 anos e que a escolarización básica ten lugar arredor 
dos 10-15 anos, e á vista das cifras do cadro 13, pode concluírse que o período 
de maior redución do analfabetismo foi a primeira metade do século XX.

Cadro 13. Taxa de analfabetismo, persoas maiores de 9 anos

 Residentes ausentes Residentes

Ano Mulleres Homes Total
Total de 

datos
Mulleres Homes Total

1877 82,2 56,5 63,1 420 96,1 61,5 81,3

1904 85,5 59,1 67,3 1332 88,9 54,6 73,8

1935 48,1 23,2 32,3 1383 57,8 21,0 41,2

1955 10,3 8,0 8,8 388 27,3 8,1 18,1

1981 24,0 28,9 27,7 1056   10,0
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

O padrón de 1981 proporciona maior riqueza informativa tamén no eido 
educativo. Imos, xa que logo, explotar máis intensivamente os seus recursos. 
En primeiro lugar, podemos desagregar as taxas de analfabetismo por tramos 
de idade. Vemos como resulta tamén habitual que estas tendan a incremen-
tarse coa idade das persoas, en relación coas peores condicións educati-
vas do pasado, cando esas persoas estaban en idade escolar. Apréciase para o 
conxunto da poboación a importante mellora acadada nos anteriores vinte e 
cinco anos e a deterioración da situación durante a Guerra Civil e inmediata 
posguerra. Non obstante, de novo o comportamento do universo de emigran-
tes resulta peculiar, pois neles o efecto bene�cioso da escolarización non pare-
ce que incidise moito, sobre todo nos primeiros momentos desta, é dicir, nos 
anos cincuenta e principios dos sesenta. Vemos como as súas taxas se mante-
ñen nunhas cifras bastante elevadas a partir dos 25 anos de idade e é precisa-
mente no grupo maioritario de 20-40 anos no que as diferenzas co conxunto 
da poboación resultan superiores, sobre todo en termos relativos. (Cadro 14)
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A información dispoñible amplíase tamén ao nivel de estudos posuído 
pola poboación. Vemos como o grao de instrución entre os emigrantes resul-
ta claramente inferior ao do conxunto da poboación municipal, pois case o 
80% dos residentes ausentes carece de estudos, fronte a menos da metade no 
concello. Os contrastes son especialmente notorios na educación secundaria, 
mentres que se minoran no nivel universitario, sobre todo entre as mulleres, 
debido a que esta reducida minoría busca tamén mellores horizontes profesio-
nais fóra da localidade. Corrobórase de novo a lixeira primacía feminina entre 
os emigrantes, especialmente marcada no nivel superior, aínda que a mostra 
neste tramo é pouco representativa. (Cadro 15)

No cuestionario deste padrón tamén se inclúe por primeira vez un ítem 
relativo ao uso e ao coñecemento da lingua galega. Esta é a lingua habitual da 
inmensa maioría dos emigrantes. Non obstante, a práctica totalidade é ágrafa 
na súa propia lingua, nunha porcentaxe moi superior ao castelán, como con-
secuencia de que nesa data aínda se estaban a dar os primeiros pasos na intro-
dución da aprendizaxe do galego na escola. (Cadro 16)

Cadro 14. Taxa de analfabetismo en 1981 por idades, persoas maiores de 9 anos
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Residentes ausentes 
mulleres

0,0 13,3 23,3 17,7 40,0 22,6 25,0 28,6 22,2 0,0   

Residentes ausentes homes 0,0 15,9 19,8 29,8 29,4 35,0 28,8 34,8 36,0 34,8 40,0 0,0
Residentes ausentes total 0,0 15,3 20,9 26,7 31,9 32,1 28,0 32,4 32,4 29,6 40,0 0,0
Residentes 1,2 2,1 0,9 3,0 3,4 2,2 6,1 6,3 11,5 20,7 21,3 38,2
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

Cadro 15. Nivel de instrución en 1981, 
persoas maiores de nove anos, en porcentaxe

 Analfabetos Sen estudos
Estudos 

primarios
Estudos 
medios

Estudos 
universitarios

Residentes ausentes 
mulleres

24,0 52,7 15,5 3,1 4,7

Residentes ausentes 
homes

28,9 50,4 17,5 2,3 0,9

Residentes ausentes 
total

27,7 50,9 17,0 2,5 1,8

Residentes 10,0 38,0 28,8 20,0 3,2

Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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O PERFIL SOCIOPROFESIONAL DOS EMIGRANTES

Un elemento básico que cómpre considerar para coñecer mellor o per-
�l dos residentes ausentes é o da súa actividade profesional. Esta vaise modi-
�cando ao longo do tempo conforme se transforma a base económica. Así, até 
mediados do século XX, é o campo o que proporciona a meirande parte da for-
za laboral, mentres que en 1981 o groso dos emigrantes son asalariados da 
construción e da hostalaría. Na fase inicial do proceso migratorio, a �nais do 
século XIX, incide en maior medida o efecto expulsión, que afecta aos grupos 
máis desfavorecidos da sociedade local, como son os xornaleiros, criados e 
pobres. Criados e pobres desprázanse xeralmente a localidades próximas, pois 
os seus limitados recursos materiais e culturais, a posibilidade de acollemen-
to nunha vivenda e/ou a falla de horizontes vétalles en boa medida o camiño 
da emigración ultramarina, para o que se precisa certa bagaxe económica, ins-
trutiva e decisoria.

Nesta fase, a emigración incide en moita menor medida nos labregos, pois 
a súa relativa mellor situación económica permítelles afrontar as di�cultades con 
maiores garantías. Existe tamén un grupo de artesáns afectado pola deteriora-
ción do seu status, provocado polo inicio do desenvolvemento do capitalismo 
industrial.10 Tamén é reducida a participación das amas de casa, pois ao estaren 
na primeira fase do proceso non se producen aínda en cantidades apreciables 
procesos de reagrupamento familiar. As baixas taxas de escolarización explican 
tamén que o número de estudantes que reside fóra de Carballo sexa moi reduci-
do e limitado exclusivamente aos compoñentes masculinos.

As cousas comezan a cambiar a principios do século XX. Estamos nun 
momento de emigración en masa e de combinación dos tradicionais factores 
de expulsión con outros de atracción, no que as familias e os propios indivi-

10. Nas décadas centrais do XIX ten lugar a crise de varias actividades artesanais básicas como 
o liño e o coiro (Carmona, 1990).

Cadro 16. Distribución de residentes ausentes 
en 1981 segundo o nivel de coñecemento do galego, en porcentaxe

 Entende Fala Escribe
Fala habi-
tualmente

Fala habi-
tualmente e 

escribe
Total

Homes 4,1 17,1 0,0 78,2 0,6 316

Mulleres 1,6 15,5 0,0 82,6 0,3 893

Total 2,2 15,9 0,0 81,5 0,4 1209
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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duos, organizados mediante as cadeas migratorias,11 contemplan a emigración 
como unha alternativa laboral máis, dentro das estratexias de reprodución sim-
ple da estrutura familiar. Neste senso, apréciase como a extracción profesional 
dos emigrantes non se atopa tan polarizada nos grupos marxinais como ante-
riormente, aínda que agora os criados tamén �guran maioritariamente como 
residentes en América, cando antes residían en concellos próximos. Agora, aín-
da que os xornaleiros seguen a ser o grupo maioritario, aumenta signi�cativa-
mente o peso dos labregos. Isto obedece a un dobre motivo: por unha banda, a 
proporción dos labregos no espectro social increméntase debido aos primeiros 
logros no acceso á explotación agraria e á redución do número de xornaleiros 
pola emigración e aos cambios agrarios; por outra banda, incide a crise agraria 
�nisecular, manifestada en Galicia e Carballo sobre todo na perda do mercado 
inglés de exportación bovina (Carmona, 1982). Este proceso está, no entan-
to, nunha fase embrionaria, e consolídase ao longo do primeiro terzo do XX. O 
servizo doméstico segue a ser unha importante canteira laboral, circunscrita 
tradicionalmente ao elemento feminino. A principal novidade radica no impor-
tante peso do estudantado, en conexión coa difusión da escolarización entre a 
poboación, que agora comeza a favorecer tamén as mulleres. Cómpre sinalar 
que estes estudantes non están en localidades próximas, senón maioritariamen-
te en América, en relación co inicio do proceso de reagrupamento familiar.

Estas tendencias apuntadas acentúanse ao longo do primeiro terzo do sécu-
lo XX, de modo que en 1935 se altera a relación entre xornaleiros e labregos, a 
prol destes últimos, en conexión co acceso á propiedade que propicia o decre-
to de redención foral de 1926. Estamos nunha conxuntura de estancamento da 
emigración e na que se consolida o reagrupamento familiar, manifestado pola 
elevadísima proporción de amas de casa. O maior protagonismo das relacións 
de produción capitalistas maniféstase na presenza de asalariados non agrarios.

As duras condicións da posguerra fan tamén recuar a extracción socio-
profesional dos emigrantes cara a estadios máis primitivos, o que se re�icte no 
predominio dos xornaleiros. Estamos outra volta nunha emigración de expul-
sión, no inicio dunha nova etapa de reorientación do fenómeno migratorio. As 
di�cultades económicas do momento, que se arrastran xa dende os anos trin-
ta, contribúen a explicar o predominio nas mulleres da súa condición de amas 
de casa, desprovistas de cuali�cación profesional especí�ca. As que traballan 
de criadas fano xeralmente nas cidades da provincia.

11. Sobre a importancia destes mecanismos informais na canalización das correntes migrato-
rias, véxase Vázquez (1992).



22 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (7-30)

Alberte Martínez López

Para estes anos da posguerra incidirán neste fenómeno non tanto proce-
sos de reagrupamento familiar, nun intre de retroceso da emigración, como 
a incidencia da ideoloxía dominante, que reclúe a muller na esfera domésti-
ca. No tocante ao ano 1955 temos datos relativos á estrutura profesional do 
conxunto do concello, o que nos permite establecer comparacións, que serán 
máis acaídas se as efectuamos por sexos. A situación profesional dos residentes 
ausentes é peor, como o manifesta a maior proporción de xornaleiros, servi-
zo doméstico e obreiros, en detrimento de labregos, estudantes e outras pro-
fesións de maior status.

Finalmente, en 1981 prodúcese un cambio radical na estrutura profe-
sional.12 As actividades relacionadas co agro case desaparecen. Os emigrantes 
agora traballan maioritariamente como asalariados sen cuali�car na constru-
ción e na hostalaría. A muller entra masivamente no mercado laboral, basica-
mente no sector servizos, principalmente en funcións continuadoras da súa 
actividade compaxinada de ama de casa, como a limpeza e o servizo domés-
tico. Este último desempéñase agora maioritariamente en Suíza e, en menor 
medida, en Madrid. (Cadro 17)

Para os dous últimos padróns manexados, dispomos dalgunha maior infor-
mación sobre as actividades económicas nas que desempeñan o seu labor os emi-
grantes, así como, a título comparativo, do conxunto do concello de Carballo.

Vemos de novo como a extracción social maioritaria entre os emigrantes, 
con tendencia ademais a incrementarse, é a de asalariados, nunha proporción 
moi superior á do conxunto da poboación, aínda que tamén nesta o proceso 
de asalarización aumenta signi�cativamente. En todo caso, a inserción laboral 
destes emigrantes di�re da dos de principios de século, cun maior protagonis-
mo do autoemprego daquela. (Cadro 18)

Verbo da distribución por sectores económicos, tamén hai matices signi-
�cativos. Mentres que en 1955 os emigrantes proceden esmagadoramente da 
agricultura, en 1981 traballan na construción e servizos, sempre en maior medi-
da que a media da poboación activa local. As mulleres emigrantes en 1955 tra-
ballan nos servizos en moita maior medida que os homes, aínda que menos que 
a media local, e están ausentes na industria e na construción. (Cadro 19)

12. Hai que ter en conta, para matizar os cambios observados, que neste último padrón as profe-
sións anotadas semellan ser as exercidas nos lugares de destino, mentres que nos censos anteriores as 
anotacións parecen adscribirse ás profesións de partida, que, ao seren maioritariamente conectadas 
co campo, non terían xeralmente paralelo coas logo exercidas nos lugares ultramarinos de asento.
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Cadro 17. Distribución de residentes 
ausentes segundo a actividade, en porcentaxe

Ano  Labrego
Xorna-
leiro

Servizo 
domés-

tico

Artesán/
autóno-

mo/
técnico

Empre-
gado/

obreiro

Ama de 
casa

Estu-
dante

Outros

1877 MULLER 6,1 53,0 30,3 1,5 0,0 4,5 0,0 0,0

 HOME 4,9 75,1 3,2 4,3 0,0 1,6 2,2 4,3

 TOTAL 5,2 69,3 10,4 3,6 0,0 2,4 1,6 3,2

1904 MULLER 23,6 35,2 16,9 3,2 0,0 2,1 17,8 1,1

 HOME 25,8 44,4 0,9 3,6 0,0 0,0 14,0 11,3

 TOTAL 25,1 41,5 6,0 3,5 0,0 0,7 15,2 8,1

1935 MULLER 3,7 2,9 0,6 0,4 1,0 87,3 4,2 0,0

 HOME 47,4 40,0 0,0 2,8 3,8 1,0 3,4 0,6

 TOTAL 31,3 26,3 0,2 1,9 2,8 32,9 3,7 0,4

1955 MULLER 1,6 5,5 7,0 0,0 0,0 75,0 4,7 1,6

 HOME 7,4 66,3 0,0 4,4 8,9 0,7 6,3 1,1

 TOTAL 5,5 46,7 2,3 3,0 6,0 24,6 5,8 1,3

1955 MULLER 4,6 1,8 2,0 0,3 0,0 68,8 21,9 0,6

Resid HOME 48,2 15,8 0,6 2,3 3,3 0,0 20,6 9,1

 TOTAL 25,5 8,5 1,3 1,3 1,6 35,9 21,3 4,6

1981 MULLER 0,4 0,0 13,7 2,5 69,4 7,2 5,8 1,1

 HOME 0,2 0,0 0,0 1,6 94,7 0,0 3,5 0,0

 TOTAL 0,3 0,0 3,4 1,8 88,4 1,8 4,0 0,3

Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

Cadro 18. Poboación ocupada segundo a situación profesional, en porcentaxe

  Empresarios* Autónomos Asalariados Outros**

Residentes ausentes 1955 Muller 0,0 11,1 88,9 0,0

 Home 0,0 14,8 85,2 0,0

 Total 0,0 14,6 85,4 0,0

Residentes 1955 Muller  48,1 44,6 7,3

 Home  46,7 23,7 29,6

 Total  46,9 26,1 27,0

Residentes ausentes 1981  0,0 1,9 98,1 0,0

Residentes 1981  4,6 30,7 55,0 9,7
* Os datos de patróns dos residentes de 1955 púxenos cos autónomos, pois deben referirse maioritariamente 
aos labregos.
** Basicamente, axudas familiares.
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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PROCEDENCIA E DESTINO DOS EMIGRANTES: AS CADEAS 
MIGRATORIAS

Outra variable fundamental que cómpre considerar é o lugar de destino 
dos residentes ausentes. En todas as épocas estamos diante duns movementos 
migratorios basicamente de longa distancia, América do Sur primeiro, Europa 
occidental despois. Os movementos de raio curto teñen maior protagonismo 
nos momentos iniciais da corrente migratoria ou cando esta se atopa estanca-
da.13 Isto suxire que as cadeas migratorias funcionan basicamente cara a países 
distantes e que unicamente en condicións embrionarias ou de imposibilidade 
de desprazamentos exteriores estes se ven parcialmente compensados por des-
prazamentos de menor alcance territorial, principalmente dentro da propia pro-
vincia, en especial cara á súa capital. Hai que ter en conta que bastantes destas 
situacións se corresponden con estudantes nos distintos niveis educativos.

Na primeira fase migratoria, até a Guerra Civil, o destino maioritario é 
América, centrado sobre todo en Uruguai, cunha tendencia alcista polo demais, 
seguida a bastante distancia por Cuba. Despois da Guerra Civil, iníciase unha 
reorientación da emigración. O destino americano (uruguaio, basicamente, 
seguido de Venezuela) segue a ser predominante, pero o despregamento indus-
trial dalgunhas áreas españolas como Madrid, Bilbao e Barcelona dirixe cara 
a elas unha parte do �uxo migratorio. Porén, o cambio máis signi�cativo terá 
lugar nas décadas dos sesenta e setenta, cando se produce unha nova emigra-
ción masiva, que ten agora como destino os países europeos con maiores taxas 
de crecemento; así, �gura Suíza como principal receptor, seguido doutros paí-
ses como Alemaña, Holanda, Francia ou Inglaterra. Cómpre salientar a  enorme 

13. Os datos de 1935 non son moi signi�cativos pois o tamaño da mostra é moi reducido.

Cadro 19. Poboación ocupada por sectores económicos en porcentaxe

  Agricultura
Enerxía e 

auga
Industria

Constru-
ción

Servizos

Residentes ausentes 1955 Muller 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

 Home 85,0 0,0 6,0 3,8 5,1

 Total 82,5 0,0 5,6 3,6 8,3

Residentes 1955 Muller 21,3 0,0 0,9 0,0 77,9

 Home 31,6 0,0 4,2 1,2 63,1

 Total 29,7 0,0 3,5 1,0 65,8

Residentes ausentes 1981  0,4 0,4 15,9 49,9 33,3

Residentes 1981  29,1 1,6 14,1 20,4 34,8
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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 polarización xeográ�ca da emigración carballesa, pois xeralmente entre un 
60-85% desta aséntase nun só país. Isto ten moito que ver coa forza e persis-
tencia das cadeas migratorias, que canalizan e facilitan a integración dos fami-
liares e veciños.

Este fenómeno das cadeas migratorias podemos tratar de rastrexalo a 
escala parroquial, célula básica de convivencia na Galicia rural. Selecciona-
mos os anos 1904 e 1981 por seren os que posúen maior número de desti-
nos coñecidos e representaren os dous tipos de destino, cara a Uruguai e cara 
a Suíza. Observamos como as cadeas migratorias que albiscabamos a escala 
municipal se aprecian máis nitidamente no microcosmos parroquial. En efec-
to, entre un 75%-82% dos emigrantes de cada parroquia diríxese a un mesmo 
país.14 As cifras máis altas acádanse nas parroquias que fornecen a meirande 
parte dos emigrantes; xa que logo, as máis representantivas. Mesmo na maio-
ría dos casos en que a porcentaxe resulta inferior ao 75%, iso é debido á exis-
tencia dunha segunda cadea migratoria que absorbe a práctica totalidade do 
resto de destinos exteriores. As porcentaxes son maiores en 1904 que en 1981, 
o que probablemente estea en relación coas maiores di�cultades de emigrar a 
principios de século e a conseguinte necesidade de maior apoio veciñal, xun-
to co maior acceso á información e posibilidades de diversi�car a elección nos 
tempos máis recentes. (Cadro 21)

No senso inverso, resulta tamén de interese analizar a procedencia parro-
quial dos emigrantes, tanto en relación co total de emigrantes como en relación 
coa poboación parroquial. Nun primeiro momento, os emigrantes proceden 
principalmente das parroquias costeiras e dalgunhas situadas na chaira cen-
tral, próximas á capitalidade do concello. Parece que o acceso á información e 
ao transporte desempeña un papel relevante. Pola contra, as parroquias máis 

14. A cifra acadaría case o 100% se descontásemos as migracións interiores.

Cadro 20. Localidade onde se atopa o emigrante, en porcentaxe

 Ano

Resto da 
provincia 
da Coruña

Resto de
Galicia

Resto de
España Uruguai

Resto de
América Suíza

Resto de
Europa

Resto do
mundo

Total

1877 19,8 1,6 5,2 58,2 15,0 0,0 0,2 0,0 440
1904 4,3 0,9 0,4 86,7 7,6 0,0 0,1 0,0 1068
1935 36,0 2,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 0,0 100
1955 10,9 2,3 18,2 58,8 9,1 0,0 0,0 0,8 396
1981 1,8 1,4 5,6 0,2 1,7 74,9 14,3 0,2 1221

Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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pobres e peor comunicadas da zona montañosa �guran como as de menor 
presenza.

Na fase seguinte, de maior sangría migratoria, correspondente ao primei-
ro terzo do século XX, as parroquias montañosas superpoboadas son as que 
toman o relevo. Esta primacía das parroquias do interior mantense como unha 
tónica dominante até 1981. A capital do concello proporciona tamén cantida-
des crecentes de emigrantes, pero non excesivas en relación á súa poboación, 
tamén en forte ascenso polo proceso de atracción de poboación doutras parro-
quias. En de�nitiva, a mobilidade tende a incrementarse nas últimas déca-
das tanto cara ao exterior do concello como cara á capital deste, na procura 
de mellores condicións laborais e de servizos. Pola contra, a zona agora con 
menores niveis migratorios é a da costa. (Cadros 22 e 23)

A fortísima sangría migratoria que se produce durante as décadas dos 
sesenta e setenta, sobre todo na zona interior montañosa, provoca a caída da 
poboación en practicamente todas as parroquias, especialmente nas montaño-
sas, coa destacada excepción da capital, que se converte en polo de atracción 
interno. (Cadro 24)

Cadro 21. Porcentaxe de residentes ausentes no principal destino de emigración

 
Principal 
destino

2º destino 
importante

Principal 
destino

2º destino 
importante

Total de destinos 
coñecidos 

Parroquia/
Ano

1904 1904 1981 1981 1904 1981

Aldemunde 50,0  100,0  2 24
Ardaña 70,1 22,4 64,5  67 62
Artes 97,6  82,0  41 50
Berdillo 95,7  86,5  23 74
Bértoa 85,7  48,9 21,3 56 47
Cances 74,6 16,4 82,7  67 52
Carballo 83,3  61,5 7,9 36 317
Entrecruces 51,3 23,1 79,1  39 129
Goiáns 84,8  82,6  46 23
Lema 79,7  66,7  64 6
Noicela 94,1    135 0
Oza 86,0    100 0
Razo 91,5    47 0
Rebordelos 87,5  50,0  24 6
Rus 53,0 37,6 84,3  117 217
Sísamo 89,4  70,0  66 40
Sofán 87,8  84,7  180 163
Vilela 72,7  100,0  22 7
Total 81,3 7,0 75,1 2,9 1132 1217
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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Cadro 22. Parroquia de domicilio, en porcentaxe

Parroquia/Ano 1877 1904 1935 1955 1981
Aldemunde 3,5 0,2 0,7 0,0 2,0
Ardaña 9,9 5,3 6,9 10,5 5,1
Artes 9,9 3,6 3,1 11,3 4,1
Berdillo 9,7 2,2 3,8 2,9 6,1
Bértoa 5,0 5,0 11,3 5,4 3,8
Cances 1,9 6,3 8,1 2,4 4,3
Carballo 5,0 5,8 12,1 18,5 25,9
Entrecruces 4,3 3,2 2,2 8,0 10,6
Goiáns 1,9 4,2 2,9 2,7 2,0
Lema 6,4 5,1 4,6 0,8 0,5
Noicela 0,5 10,3 5,5 2,1 0,0
Oza 11,6 8,2 4,5 1,9 0,0
Razo 11,6 3,5 3,4 5,1 0,0
Rebordelos 0,2 3,2 4,5 2,9 0,5
Rus 4,5 11,0 8,3 2,4 17,8
Sísamo 4,7 5,8 4,3 9,7 3,3
Sofán 3,3 15,1 11,8 12,9 13,6
Vilela 6,1 1,9 2,2 0,5 0,6
Total 423 1387 1426 373 1222
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia

Cadro 23. Residentes ausentes en porcentaxe da poboación de feito parroquial

Parroquia/Ano 1877 1904 1935 1955 1981
Aldemunde 14,4 2,3 6,2 0,0 22,9
Ardaña 5,5 10,1 10,3 3,5 7,9
Artes 9,4 10,6 7,7 5,2 7,8
Berdillo 7,3 4,5 5,9 1,0 6,8
Bértoa 3,4 8,5 14,2 1,4 3,2
Cances 1,4 13,1 16,5 1,0 6,9
Carballo 1,6 4,7 6,2 1,5 3,2
Entrecruces 1,9 6,0 3,6 2,6 13,1
Goiáns 1,8 11,5 7,5 1,6 5,0
Lema 4,4 10,8 8,5 0,4 0,9
Noicela 0,3 22,2 11,6 1,1 0,0
Oza 7,5 17,8 8,2 0,7 0,0
Razo 9,6 7,9 6,4 1,9 0,0
Rebordelos 0,3 14,4 19,3 3,1 2,5
Rus 1,7 11,3 7,9 0,5 14,8
Sísamo 3,5 13,4 8,6 4,3 4,4
Sofán 0,9 11,9 7,8 1,9 8,5
Vilela 10,2 9,2 9,2 0,4 2,6
Total 3,6 10,5 8,6 1,7 5,1
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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CONCLUSIÓNS

A modo de conclusións �nais acerca dos movementos migratorios en 
Carballo, cabe salientar, en primeiro lugar, a precocidade e importancia deste 
fenómeno, manifestado nunhas taxas de residentes ausentes bastante elevadas 
no longo prazo. En canto ao per�l tipo do emigrante, sería o dun home soltei-
ro de entre 20 e 29 anos, �llo primoxénito dunha familia numerosa, cun nivel 
de instrución baixo pero similar á media municipal, sen cuali�cación laboral, 
xornaleiro até mediados do XX e peón da construción posteriormente.

Inicialmente, os emigrantes proceden principalmente das parroquias costei-
ras e próximas á capital municipal, con maior acceso á información. Pero cando o 
fenómeno comeza a espallarse serán as parroquias pobres e afectadas pola presión 
demográ�ca do interior montañoso as que tomen o relevo, e serán estas tamén as 
máis afectadas polo fenómeno do despoboamento das últimas décadas.

Os movementos migratorios son basicamente de longo alcance e moi 
polarizados en canto ao seu destino: Uruguai até os anos cincuenta e Suíza 
posteriormente. Nestes movementos desempeña un papel esencial a solida-
riedade intraparroquial, manifestada na existencia dunhas cadeas migratorias 
claramente perceptibles ao longo do tempo.

Cadro 24. Taxa de crecemento da poboación de feito, en porcentaxe

 1877-1905 1905-1935 1935-1955 1955-1981
Aldemunde 26,4 23,6 1,8 -36,6
Ardaña -4,8 29,6 19,0 -30,4
Artes 5,0 21,9 40,6 -20,1
Berdillo 17,2 39,1 22,4 -3,6
Bértoa 34,5 37,3 29,7 0,0
Cances 17,8 3,5 25,0 -12,8
Carballo 31,6 63,8 65,5 117,3
Entrecruces -22,0 21,5 31,1 -16,2
Goiáns 16,4 7,9 13,7 -20,2
Lema 6,2 17,8 8,6 -23,7
Noicela 4,3 4,1 4,7 -21,7
Oza -2,2 21,6 23,0 -16,2
Razo 18,8 24,4 34,2 -16,2
Rebordelos 1,5 9,0 7,4 -33,8
Rus 17,9 11,2 26,8 -22,4
Sísamo 4,4 19,3 17,6 6,3
Sofán 11,8 22,0 19,0 -23,8
Vilela 15,3 14,8 31,7 -38,6
Total 11,8 25,4 29,4 11,1
Fonte: Padróns municipais de habitantes, elaboración propia
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AS MIGRACIÓNS SELECTIVAS DO CAPITALISMO 
COMERCIAL. O CASO DOS GALEGOS DE PORTO RICO 
NOS SÉCULOS XIX E XX*

Joaquín Miguel Villa Álvarez

RESUMO 
A emigración galega a Porto Rico nos séculos XIX e XX é un claro exemplo de migración selectiva, 
de natureza comercial, protagonizada pola mesocracia das vilas e aldeas circundantes, e articulada 
arredor das casas de comercio daquela illa, a cal deu orixe á formación de elites socioeconómicas 
–burguesía− tanto en Porto Rico (peninsular) como en Galicia (indiana). Esta emigración ini-
ciouse de forma regular a partir de 1821, tivo o seu despregamento nas décadas de 1840 e 1850 
e medrou de forma sostida ata a �n de século. A partir do cambio de soberanía de 1898 comezou 
o seu imparable descenso ata que se cortou de�nitivamente a partir da Lei de cotas de 1921 e se 
desviou á veciña República Dominicana.
Palabras clave: Emigración, Galicia, Porto Rico, comercio, burguesía, elites, indianos.

ABSTRACT
Galician emigration to Puerto Rico in XIX and XX centuries is a clear example of selective 
migration, commercial, starring the middleclass of the villages and surrounding villages, and 
articulated around the houses of trade in the Island, which gave rise to the formation of socio 
economic elites –bourgeoisies– both in Puerto Rico (mainland) as in Galicia (indiana). This 
emigration was launched on a regular basis from 1821, took off in the decades of 1840 and 
1850, and grew steadily until the end of the century. Since the change of sovereignty in 1898, 
began his unstoppable decline until it was cut off de�nitively beginning with the Quote Law of 
1921, diverted to neighboring Dominican Republic. 
Keywords: Emigration, Galicia, Puerto Rico, trade, Bourgeois, elites, indianos.
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INTRODUCIÓN

Ao estudar con profundidade os galegos de Porto Rico nos séculos XIX 
e XX, non aparece a presenza masiva de man de obra procedente de Galicia, 
como sucede noutros destinos migratorios en América. Non obstante, a emi-
gración galega (e española en xeral) a aquela illa do Caribe existiu durante a 
maior parte do século XIX e primeiro cuarto do XX. E non só iso, senón que 
aqueles peninsulares foron os verdadeiros dominantes da economía de Por-
to Rico nese período. Nas súas mans estaba o comercio (insular e internacio-
nal), pero tamén gran parte da terra e o crédito, así como o predominio social 
e o poder político, sobre todo no ámbito municipal. Así pois, como se pode 
explicar esa hexemonía dos peninsulares cando é evidente que a súa presenza 
non era masiva e que a maioría deles chegaba á illa sen recursos? Pois porque 
eses peninsulares non eran uns peninsulares calquera, senón os protagonistas 
das migracións selectivas do capitalismo comercial que se dirixían a América a 
practicar o comercio; en realidade, eles eran o comercio. Esas migracións che-
garon a Cuba e Porto Rico, de xeito xa verdadeiramente substancial, tras a per-
da para España da América continental.

Así pois, a partir do estudo da emigración galega a Porto Rico no século 
XIX e primeiro cuarto do XX, podemos a�rmar que durante toda a época colo-
nial americana existiu en Galicia unha migración selectiva −diferente da popu-
lar e masiva−, protagonizada pola mesocracia de vilas e cidades, baseada en 
cadeas migratorias articuladas arredor das casas de comercio, a cal é respon-
sable da formación de elites socioeconómicas en América, e en menor medida 
na propia Galicia. Pero vaiamos por partes.

OS PROTAGONISTAS DAS MIGRACIÓNS SELECTIVAS DO 
CAPITALISMO COMERCIAL

De saída hai que dicir que, tal e como demostra toda a documentación 
manexada, os protagonistas destas migracións do capitalismo comercial non 
procedían, necesariamente, de familias de comerciantes que sinxelamente ían 
desempeñar o comercio. A gran maioría dos galegos de Porto Rico dos sécu-
los XIX e XX ten en común a extracción social mesocrática das súas familias: 
liñaxes �dalgas (os menos), funcionarios, propietarios, comerciantes, artesáns 
e, moi especialmente, os pequenos propietarios campesiños (os labradores). 
Todas estas familias de extracción social mesocrática non enviaban os seus 
�llos a Porto Rico por unha necesidade básica senón pola falta de posibili-
dades reais de promoción económica e social para eles en Galicia. E esa pro-
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moción socioeconómica –ademais do exército ou da carreira eclesiástica– só 
se podía conseguir con certa seguridade no desempeño do comercio. E can-
to antes se iniciase o proceso, mellor. Por iso os mandaban a América a idades 
moi temperás, entre os 12 e os 14 anos.

As familias ás que pertencían os emigrantes a Porto Rico formaban par-
te de auténticas redes sociais constituídas por vía matrimonial e articuladas na 
súa maioría arredor das vilas e cidades, así como nos seus barrios e aldeas peri-
féricas, sempre nun ámbito poboacional distinto ao puramente aldeán. Unha 
vez en América, esta circunstancia –a urbanidade– facilitaba en boa medi-
da o salto ou percorrido na escala social, un proceso moito máis factible para 
eles que para un aldeán. Nestas redes sociais de natureza familiar, a existen-
cia de migración selectiva a América no seu seo era un ben patrimonial moi 
ben atesourado. Neste sentido, as irmás dos emigrantes eran unhas mulleres 
moi cobizadas á hora de enfocar as políticas matrimoniais entre familias. O 
seu seguimento na documentación parroquial é a clave para entender a forma-
ción e evolución das redes migratorias a Porto Rico. Pensemos que mentres os 
homes eran enviados a se enriqueceren a América, as irmás quedaban a cargo 
dos pais. E o xeito que aqueles tiñan de compensar ese sacri�cio era, precisa-
mente, levando despois os seus �llos para América, para que tamén estes pui-
desen ser ricos e ascender na escala social. De feito, nas cadeas migratorias dos 
galegos a Porto Rico repítese sistematicamente o mesmo esquema: é sempre o 
tío materno o que reclama para América os seus sobriños.

O FUNCIONAMENTO DAS MIGRACIÓNS SELECTIVAS DO 
CAPITALISMO COMERCIAL

A «casa de comercio»: o elemento central das migracións selectivas

A emigración galega a Porto Rico discorreu basicamente mediante o fun-
cionamento de cadeas migratorias articuladas arredor das casas de comercio 
da illa. Nelas concorrían, pois, dúas características inseparables: a comercial 
e a migratoria.

Por un lado, é un negocio establecido para gañar diñeiro por medio da 
práctica do comercio. Trátase de compañías de estrutura familiar, cunha orga-
nización comercial piramidal en cuxa cúspide se sitúa o xefe da familia e da 
empresa. O obxectivo das casas de comercio era, claramente, enriquecerse 
coa maior rapidez posible e poder ascender na pirámide da armazón social, 
entroncar coa alta sociedade, obter unha cota de poder político e, se era posi-
ble, acceder ao título de nobreza (opción moi minoritaria que entre os galegos 
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de Porto Rico non se deu nunca). En de�nitiva, falamos da dinámica exis-
tencial que acompañaba o fenómeno indiano: facer as Américas e gozar dos 
logros conseguidos.

Pero, por outro lado, a casa de comercio, como o seu propio nome indi-
ca, é un domicilio onde conviven uns individuos unidos por lazos familiares, 
de amizade ou veciñanza, que van moito máis alá dos puramente mercan-
tís. Trátase de verdadeiras «familias» onde os maiores forman ou educan os 
mozos, tanto no comercio como nas demais cuestións da vida. E, como en 
toda familia, renóvanse xeración tras xeración: os maiores vanse (retíranse) e 
novos membros incorpóranse como dependentes de comercio e deben pasar 
por un lento proceso de aprendizaxe –seguindo a tradición gremial−, polo 
cal conseguen a formación necesaria para ocuparen nun futuro o vértice da 
empresa. Así pois, teñen un mecanismo sucesorio cuxa pedra angular é a etapa 
de dependente. No ano 1913, un anónimo articulista da prensa local da Guar-
da describía desta forma o secular funcionamento destas casas de comercio, ás 
que el chamaba «casas vizcaínas»:

El funcionamiento de estas antiquísimas casas es bien sencillo: su fundador, el 
viejo vizcaíno, al morir nombra sus herederos y les obliga a seguir sus nego-
cios y hasta les impone la misma razón social [...]. Los herederos y sucesores, al 
ponerse al frente de la casa, se encontraban con que [...] los negocios se desen-
volvían por sí solos, como si viviese el antiguo principal [...]. Y sin más, y con 
unos cuantos balances, ya están en condiciones de retirarse de la vida activa del 
comercio y pasar a la categoría de comanditarios; y así se van sucediendo con 
igual fortuna varias generaciones.
Cuando un joven entra en una de estas casas, afortunada ya por tradición, sin 
grandes esfuerzos ni capital que aventurar, con un poco de calma y constancia, 
ve con satisfacción como se acerca la hora del triunfo: [...] empezará a ser prin-
cipal dejando de ser dependiente. Este es un procedimiento natural y lógico: el 
amo reconoce que ha llegado la hora de retirarse para dar paso al dependiente 
que dio muestras de honradez y actividad. [...] La mayoría de los que han podi-
do volver lo consiguieron por haber formado parte de casas ya constituidas.1

Dirixida polo principal da casa, a formación ou instrución deses apren-
dices ou aspirantes a comerciantes (os dependentes) abranguía distintas 
facetas:
— Adestramento comercial: a aprendizaxe de todas as cuestións técnicas 

relacionadas coa actividade mercantil.

1. La Voz del Tecla, 139, 20 de decembro de 1913.
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— Formación ética: a aprendizaxe das virtudes consideradas inherentes á 
condición de comerciante: credibilidade, honradez, sentido do deber, 
respecto á fama e bo nome individual (como comerciante) e colectivo 
(como español).

— Educación formal ou cultural: a aprendizaxe das normas de urbanidade, 
cortesía, decoro e etiqueta; isto é, os elementos que de�nían o compor-
tamento dunha elite (burguesía), á espera de poder referendalo no futu-
ro co éxito económico.
En de�nitiva, podemos dicir que o modelo que se seguía na formación dos 

dependentes era o do «cabaleiro español», que no contexto americano tiña dúas 
vantaxes: diferenciar ou distinguir os peninsulares do resto de naturais do país 
e ao mesmo tempo uniformar as grandes diferenzas dos inmigrantes peninsula-
res (idiomáticas, culturais, de costumes, etc.). En ambos os dous casos, o «espa-
ñol» é un concepto superior ao portorriqueño, ao galego, ao catalán, ao vasco ou 
ao andaluz, pero non por de�nición senón por aplicación práctica na economía 
e na sociedade da illa. Os naturais do país, ao non seren peninsulares e, sobre 
todo, ao non entraren nas casas de comercio, di�cilmente podían bene�ciarse 
desa superioridade socioeconómica consubstancial ao español.

É importante resaltar o feito de que menos da metade dos dependentes 
conseguía chegar a comerciante. Unha gran parte morría, é dicir, non pasaba 
a selección natural que se producía con motivo das durísimas condicións de 
vida que sufría: longos e interminables anos de sobreexplotación nun réxime 
de semiescravitude no que os malos tratos e as vexacións eran algo habitual. 
A xornada laboral adoitaba ser de cinco da mañá a once da noite e días labo-
rables eran todos os da semana. Pero ademais do duro traballo, a falta de des-
canso e os abusos dos amos, o máis penoso, sen dúbida, eran as tremendas 
condicións hixiénicas nas que vivían e traballaban aqueles mozos, razón prin-
cipal da altísima mortalidade característica nos dependentes de comercio. A 
enfermidade máis mortífera de todas era a febre amarela (o «vómito negro»).

Outros dependentes non chegaban nunca a se converteren en comercian-
tes porque decidían non soportar as duras condicións de traballo ou porque 
non lograban aforrar o su�ciente. Entre eles atopábanse aqueles inmigrantes 
que procedían de familias máis humildes, os cales vían truncada a súa capa-
cidade de aforro coas remesas que debían enviar ás súas familias de Galicia. 
Así pois, a situación socioeconómica en orixe condicionaba en boa medida 
os comezos e mesmo os resultados da experiencia migratoria. Os galegos que 
nunca chegaron a formar parte da burguesía comercial engrosaron o grupo 
dos artesáns, agricultores, empregados, industriais e outros membros das cla-
ses medias portorriqueñas. Neste sentido, é importante salientar que raramen-
te se sentiron parte da masa traballadora da illa.
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O destacado papel das casas de comercio de Cádiz no inicio da 
emigración galega a América

Este antiquísimo órgano comercial e migratorio, a casa de comercio, foi 
o que articulou as cadeas migratorias a América dende que comezaron a asen-
tarse no continente americano nos séculos XVI e XVII. Pero o traslado de galegos 
a esas casas non era directo, senón que se producía vía Andalucía (polo menos 
ata o século XIX). Efectivamente, tras o descubrimento e conquista de América 
foron moitos os galegos que se trasladaron a esa área neurálxica do comercio 
colonial, inicialmente a cidade de Sevilla, onde se instalara a Casa de Contrata-
ción. Ao parecer, as casas de comercio galegas xa están a actuar nesta cidade na 
segunda metade do XVI, aínda que a máxima presenza de galegos en Sevilla se 
produce na primeira metade do século XVII. Pero esa capital decaerá na segun-
da metade dese século XVII, momento en que lle tomará o relevo outra cidade 
andaluza: Cádiz. Era a través dos comerciantes galegos establecidos en Sevi-
lla e sobre todo en Cádiz como os seus paisanos establecían as súas primei-
ras relacións con América. O proceso habitual era enviar primeiro os mozos 
a Cádiz a poñelos ao servizo dalgún comerciante galego (ou con relacións en 
Galicia) daquela cidade. Unha vez alí, podían suceder dúas cousas: uns que-
daban nas casas de comercio gaditanas ou nas que dependían comercialmente 
delas −tanto na propia cidade como na provincia− e outros pasaban a Améri-
ca (ver grá�ca 1). As casas de comercio establecidas na cidade de Cádiz tiñan 
en América o principal dos seus mercados, aínda que non o único, pois dende 
elas tamén se comerciaba con outros puntos da península e Europa.

En calquera caso, mentres existiu o monopolio na carreira de Indias, a 
emigración galega a Cádiz e a emigración a América formaban parte dun mes-
mo proceso. A armazón comercial e migratoria que se estableceu entre Gali-
cia, Cádiz e América nos séculos XVII e XVIII �xo que arraigase nesa cidade 
andaluza unha inmigración galega que perdurou moito tempo. Tras a aper-
tura do libre comercio en 1765, e sobre todo en 1778, a presenza de galegos 
en Cádiz diminuíu ata alcanzar niveis moi baixos, o que con�rma, unha vez 
máis, o grao de vinculación desta presenza en Cádiz co comercio e coa emi-
gración a América.

As casas de comercio creadas en América polos pioneiros vinculados a Cádiz 
conformaron, dende un primeiro momento, a «infraestrutura» necesaria para a 
continua chegada de novos españois a América. A medida que se  expandían as 
actividades comerciais, chegaban máis novas para facerse cargo destas, co que se 
conformaban as cadeas migratorias que se articulaban entre esas casas. Así pois, 
dentro dun proceso sempre dinámico, as redes comerciais eran as que marcaban 
os ámbitos de actuación das cadeas migratorias (ver grá�ca 2).
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A CONSECUENCIA DAS MIGRACIÓNS SELECTIVAS DO 
CAPITALISMO COMERCIAL: A FORMACIÓN DE ELITES

A formación de elites en América: crioulas e peninsulares

Dicimos elites en plural porque en realidade nos atopamos ante dous 
procesos históricos de formación de elites en América, crioulas e peninsula-
res, que se daban paralelamente no tempo (ver grá�ca 3).

Ambas as dúas elites foron as que articularon a sociedade americana, ver-
ticalmente o crioulo −cuxo poder radicou no control da propiedade− e trans-
versalmente a peninsular –cuxo poder radicou no control do comercio−. Canto 
maior actividade migratoria, maior é o número de peninsulares, e polo tan-
to máis importante o papel da elite peninsular. E á inversa, onde existe  escasa 
migración selectiva de peninsulares, o protagonismo teno a elite crioula que se 
desenvolve a partir deses primeiros españois. No caso de Porto Rico, a perma-
nencia no tempo de intensos procesos migratorios selectivos entre España e esta 
illa será a responsable da fortaleza da elite peninsular na sociedade portorri-
queña durante o século XIX e primeiro terzo do século XX. Así pois, o  concepto 

Grá�ca 1. Expansión comercial e migratoria 
das casas de comercio galegas de Cádiz (séculos XVIII, XVIII e principios do XIX)
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de articulación transversal da sociedade americana achega un novo enfoque no 
estudo das elites no continente americano, sobre todo ao identi�car a proble-
mática da natureza tan especial que tiña a elite peninsular en América: os seus 
protagonistas eran españois pero tamén americanos, formaban parte da socieda-
de americana pero non de todo. E é que esa elite peninsular se caracteriza sobre 
todo por unha presenza transitoria na sociedade americana xa que só existe 
mentres se manteñen en vigor as migracións selectivas que a orixinaron.

O estudo en profundidade dos galegos da elite peninsular en Porto Rico 
móstranos que estaba liderada por individuos pertencentes á burguesía comer-
cial da illa (queda pendente de estudo a elite crioula derivada deles). E como 
membros de tal burguesía, os galegos de Porto Rico posuíron sempre un con-
siderable poder económico, social e político.

O elemento principal era, por suposto, o poder económico, que emanaba 
das súas casas de comercio. O labor principal desas casas, como é obvio, era a 
actividade mercantil, aínda que tamén se abranguían outros dous importantes 
ámbitos económicos: as propiedades inmobiliarias e o empréstito.

Grá�ca 2. Expansión comercial e migratoria 
das casas de comercio galegas en América (séculos XVIII, XVIII e principios do XIX)
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a) A actividade comercial
No que se re�re á súa actividade comercial, dende un principio os comer-

ciantes galegos vincúlanse á importación e distribución de mercadorías. A 
pesar do importante papel do comercio de roupa e calzado, o negocio predo-
minante é claramente o dos víveres, o máis modesto de todos, o que signi�-
ca que os comerciantes galegos non eran os máis poderosos dos peninsulares. 
Non obstante, eran comerciantes de tipo medio pois gran parte das empresas 
é por xunto e polo miúdo, isto é, posuía almacéns e tendas. Así pois, pode-
mos a�rmar que os galegos de Porto Rico pertencían na súa maioría á media-
na e pequena burguesía comercial da illa.

b) As propiedades inmobiliarias
Ademais da actividade mercantil, a formación de patrimonios inmobilia-

rios, principalmente urbanos, foi sempre unha constante entre os comercian-
tes galegos de Porto Rico, de tal forma que podemos falar da existencia duns 
auténticos comerciantes-propietarios. Na maioría dos casos a  propiedade é un 

Grá�ca 3. Formación de elites na sociedade 
americana vinculada aos procesos migratorios selectivos
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investimento capitalista, moi sólido e pouco alterable en conxunturas económi-
cas difíciles, como se demostrou no cambio de soberanía ou na crise de 1929.

c) A actividade prestamista e a banca
En canto ao empréstito, esta foi unha actividade que se deu sempre no 

ámbito das casas de comercio. Tratábase dun sólido negocio de investimento, 
tanto para facer render o capital adquirido na actividade mercantil como para 
adquirir bens raíces pola execución de hipotecas. En canto á banca, os comer-
ciantes galegos non a usaron apenas como clientes. Non obstante, si que apa-
recían como accionistas en importantes iniciativas de carácter familiar. Moi 
importante foi tamén a participación galega nas xuntas directivas das institu-
cións bancarias e algúns deles destacaron como representantes da mediana e 
pequena burguesía vinculada ao comercio de importación, por consolidar o 
primeiro banco da illa, a Sociedade Anónima del Crédito Mercantil –logo Ban-
co Español−, fronte aos intereses da gran burguesía vinculada ao azucre.

Pero ademais do poder económico, os membros da burguesía comer-
cial da illa caracterizábanse polo gran poder e prestixio social que posuían na 
sociedade portorriqueña, sustentados polo crédito e bo nome atesourados no 
mundo do comercio. Algúns signos externos da burguesía peninsular eran as 
súas festas e banquetes, as viaxes de recreo que realizaban a Europa, así como 
as súas casas, nas que se desenvolvía un modus vivendi burgués baseado en cer-
to formalismo e luxo moderado. Nese ambiente eran educados os �llos dos 
peninsulares (futuros membros das elites crioulas), os cales recibían xa dende 
o berce as pautas de conduta propias da súa clase social.

Un trazo fundamental da burguesía galega de Porto Rico foi a súa inten-
sa participación no asociacionismo da illa. É importante sinalar que en Por-
to  Rico predominou o asociacionismo xenericamente español (de carácter 
social, bené�co, mercantil, político ou masónico), no cal sempre aparecen os 
galegos. Dúas sociedades resultan ser as principais: o Casino Español –socie-
dade burguesa por excelencia− e o Auxilio Mutuo, onde houbo unha moi 
 importante participación galega, tanto entre os seus socios como nos seus 
órganos directivos. O presidente máis importante do Auxilio Mutuo foi o 
guardés Avelino Vicente González, talvez o inmigrante español máis destaca-
do de Porto Rico en toda a súa historia.

E xunto co poder económico e social, a burguesía galega de Porto Rico 
tamén tivo durante o século XIX o poder político. A súa participación foi moi 
activa sobre todo no ámbito municipal das vilas e cidades da illa, onde podían 
exercer unha in�uencia moito máis directa sobre a cidadanía e as circunstan-
cias cotiás que afectaban aos seus negocios. A participación galega na políti-
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ca provincial −como membros da pequena e mediana burguesía− foi moito 
menos importante que a municipal, e sempre vinculada aos avatares do Parti-
do Incondicional Español. Co cambio de soberanía na illa, os españois tiveron 
prohibida a participación política a non ser que renunciasen á nacionalidade 
española, circunstancia que só sucedeu en contadas ocasións.

A presenza social de�nida da burguesía galega na sociedade portorrique-
ña mantívose ata a década de 1960, cando os peninsulares entran xa no seu 
ocaso biolóxico ao non teren continuidade as cadeas migratorias dende 1921. 
Por outro lado, dende comezos dos anos sesenta comezaron a arribar a Porto 
Rico outros galegos distintos aos da inmigración secular desta illa. Trátase dos 
galegos cubanos que viñan fuxindo da revolución castrista do ano 1959. En 
pouco tempo convértense nun grupo máis dinámico que os propios galegos 
da illa, os cales constituían xa unha colonia envellecida. Ademais, co desen-
volvemento industrial dos anos corenta comezou a xurdir en Porto Rico unha 
clase media nativa ou nacional que contrarrestou o protagonismo que ata ese 
momento mantiveran os peninsulares.

A formación de elites en Galicia: indiana e galego-española

Por último, referirémonos ao papel que desempeñaron os retornados de 
Porto Rico na sociedade galega, moito menos importante –polo seu núme-
ro máis reducido– que o desempeñado polos galegos no propio Porto Rico. 
En calquera caso, atopámonos de novo, agora en Galicia, con dous procesos 
de formación de elites, indiana e galego-española, a partir dos retornos das 
migracións selectivas a América (ver grá�ca 4).

É na década de 1860 cando comezan a facer a súa aparición en Galicia, 
de forma regular, os primeiros indianos portorriqueños, co que se inicia a for-
mación da elite ou burguesía indiana. Esta elite existiu en Galicia mentres se 
mantiveron activos os procesos migratorios a aquela illa e consecuentemen-
te os retornos regulares. Ao igual que a burguesía comercial de onde procede, 
a burguesía indiana de Galicia foi unha burguesía española: os seus mem-
bros, ademais de volveren falando castelán, sempre se desenvolveron como 
españois en todos os ámbitos da súa existencia. En Galicia os indianos repre-
sentaban o «español», entendido como un concepto socioeconómico –aínda 
que tamén político ou cultural− superior ao «galego» (da mesma forma que 
en Porto Rico o «español» foi sempre un concepto superior ao «portorrique-
ño»). Marchaban sendo galegos do Reino de España e volvían sendo españois 
de Galicia, e era en América, neste caso en Porto Rico, onde se producira ese 
ascenso á categoría socioeconómica e cultural de «españois».
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E da mesma forma que sucedía en Porto Rico coas elites peninsulares, 
os membros da elite indiana de Galicia entroncaban por vía matrimonial con 
mulleres da burguesía galega da época, co que daban lugar á formación dunha 
elite ou burguesía galego-española (castelanfalante xa por nacemento), que 
aínda non estudamos. Asombraríanos comprobar a considerable vinculación 
americana na ascendencia das familias da burguesía galega do século XIX e XX, 
en moitos casos mesmo insospeitada. A que si estudamos, aínda que non coa 
profundidade desexada, é a burguesía indiana portorriqueña, a cal mostra os 
seguintes trazos característicos:

No económico, os indianos portorriqueños, ao procederen da pequena 
e mediana burguesía comercial daquela illa, eran homes ricos pero non millo-
narios. O seu capital atopábase case sempre colocado a ambos os dous lados 
do Atlántico:
— Unha parte quedaba investida en Porto Rico en propiedades inmobles 

(edi�cios urbanos, polo xeral), nunha ou varias comanditas en casas de 

Grá�ca 4. Formación de elites na sociedade 
galega vinculada aos procesos migratorios selectivos
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comercio de peninsulares, nalgún que outro empréstito e en accións nos 
bancos da illa.

— Outra parte do capital indiano investíase en Galicia e España. O seu des-
tino máis habitual eran os ámbitos conservadores da economía como os 
Valores da Nación Española e sobre todo as propiedades inmobiliarias, 
cuxos bene�cios se producían en forma de renda. Non obstante, tamén 
se realizaron investimentos máis atrevidos no ámbito industrial e comer-
cial. Outro destino do capital indiano eran os empréstitos hipotecarios.
Na perspectiva social, o obxectivo principal dos membros da burguesía 

indiana, tras unha infancia e xuventude chea de sacri�cios, era gozar da vida. 
Os trazos característicos da burguesía indiana portorriqueña eran moi simila-
res aos da burguesía comercial peninsular daquela illa. Aínda que a vida cotiá 
transcorría nun ambiente íntimo e familiar, a súa activa vida social re�ectía-
se na celebración de festas e banquetes, na ostentación de coches impresio-
nantes ou nas viaxes de recreo por España e polo estranxeiro. Pensemos que 
unha das conquistas principais destes indianos era o tempo, o que lles permi-
tía ausentarse sempre que quixesen e a onde quixesen. Algúns indianos tive-
ron tamén unha activa participación no desenvolvemento do asociacionismo 
galego, sobre todo en sociedades de marcado carácter burgués (casinos, círcu-
los, recreos), onde podían administrar o seu ocio: lecturas, faladoiros, xogos 
de mesa ou bailes.

No terreo da política, un trazo fundamental da burguesía indiana foi a 
súa enorme vontade de liderado político na sociedade galega da súa época. 
Como membros, na súa maioría, dunha mediana e pequena burguesía, a par-
ticipación política dos retornados portorriqueños circunscríbese especialmen-
te ao ámbito municipal dos seus lugares de orixe. Tomando como referencia o 
caso da Guarda, dende a chegada dos primeiros indianos na década de 1860 
ata a década de 1960 −isto é, un século− os retornados portorriqueños estive-
ron practicamente sempre á fronte da alcaldía. Pero tamén os atopamos como 
deputados provinciais ou como alcaldes e concelleiros das cidades ás que se 
retiraron a vivir tras o seu regreso de Porto Rico. Mesmo algúns chegaron a 
ser deputados a Cortes. En de�nitiva, o certo é que eses indianos formaron 
sempre parte da elite política, independentemente da ideoloxía (liberais ou 
conservadores, esquerda ou dereita) e do sistema político e institucional impe-
rante (monarquías, repúblicas ou ditaduras).

A partir da década de 1960 os indianos portorriqueños foron perden-
do a súa presenza social de�nida na sociedade galega. Ao igual que sucede-
ra coa burguesía comercial española de Porto Rico, os últimos retornados das 
cadeas migratorias a Porto Rico entraban xa na época crepuscular das súas 
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vidas. Ademais, co desenvolvemento industrial español dos sesenta comezou 
a xurdir en Galicia unha clase media empresarial cuxa xuventude e dinamis-
mo neutralizou o protagonismo que ata ese momento mantiveran os «ameri-
canos». Foi entón cando, co conseguinte aumento do nivel de vida, quebrou 
tamén a opción secular dos retornados de viviren de rendas.
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A EMIGRACIÓN NO CONCELLO DE SANTA MARÍA DE 
XEVE (1841-1945)

María del Pilar Rojo Otero

RESUMO
Ao longo da existencia municipal do concello de Xeve (1836-1944) desenvolveuse o fenómeno 
migratorio como unha realidade ben integrada na súa vida cotiá. Como aconteceu en tantos 
outros lugares de Galicia, a emigración calou incisivamente na con�guración política, social, 
familiar e persoal desta comunidade local. O arco temporal escollido amósanos un contexto 
de transición do modelo migratorio, dende a opción maioritaria pola emigración temporal 
intrapeninsular a unha expansión do transvasamento transoceánico. Este traballo analiza os 
cambios e as permanencias na emigración dos veciños de Xeve e, sobre todo, detense no estudo 
da lóxica que impera na elección do destino. En concreto, destácase o aspecto profesional 
como un dos elementos claves para entender a dinámica migratoria, tanto intrapeninsular como 
americana.
Nestas páxinas téntase ofrecer unha imaxe de conxunto da emigración en Xeve a partir das 
pegadas que imprimiu nunha documentación que, ao principio, non estaba destinada a ser 
testemuño para o historiador. Padróns de poboación, censos da riqueza rústica e pecuaria, 
expedientes de quintas e libros parroquiais son fontes moi elocuentes para os nosos intereses, 
aínda que presenten lagoas, carencias, limitacións e outros defectos.
Palabras clave: Emigración, intrapeninsular, americana, Xeve, lóxica migratoria, traballo.

ABSTRACT
During its brief municipal existence, the County of Santa Maria de Xeve (1836-1944) saw the 
development of the migrational phenomenon as a reality integrated into daily life. As in many 
other places in Galicia, emigration sunk its roots incisively in the political, social and personal 
con�guration of the local community. The timeframe selected presents us with the evolution of 
the migratory model, going from a majority choosing a temporary intra-peninsular emigration 
to crossing the Atlantic. This study analyzes both the changing and permanent factors in the 
emigration of Xeve’s neighbors, and above all, the logic that determines the choice of their 
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destination. Concretely, it focuses on the professional situation as one of the key elements to 
understand the migratory dynamic, both intra-peninsular and trans-atlantic.
These pages aim to offer a big picture of emigration in Xeve based on traces of evidence left 
found in documents which, were not originally intended to be a source of information for 
historians. Population censuses, censuses of agrarian and cattle inventory and parish books 
are all eloquent sources for our interests, although they also have gaps, limitations and other 
defects.
Keywords: Emigration, intra-peninsular, american, Xeve, migratory logic, work.

Santa María de Xeve era un pequeno concello da baixa montaña do 
mediodía pontevedrés que, como tantos outros lugares de Galicia, foi escena-
rio e testemuña do proceso migratorio das súas xentes. Como xa demostraron 
numerosos estudos feitos ata agora, a mobilidade poboacional non é un fenó-
meno privilexiado dos tempos actuais, froito maduro dos progresos na comu-
nicación e a mentalidade característica do Estado de benestar. A mobilidade 
vai parella ao modo de ser humano, ao seu instinto de supervivencia, á súa 
vontade de superación e, tamén, á súa natural curiosidade. Entre os distintos 
tipos de mobilidade, quizais se podería dicir que a migración é a súa forma 
máis paradigmática. No arco temporal en que se encadra o noso estudo, a emi-
gración converteuse nun elemento estrutural do modelo económico e laboral 
que calou incisivamente na con�guración política, social, familiar e persoal de 
gran parte da comunidade galega. Presentamos un novo estudo microsocial 
para mostrar, unha vez máis, que as grandes tendencias se forman da conxun-
ción de moitas historias persoais –familiares, locais– e o seu ámbito máis pro-
pio de análise son as pequenas circunscricións territoriais.

Nas páxinas que seguen tentaremos ofrecer unha imaxe de conxunto do 
fenómeno da emigración dos xevitáns ao longo da súa curta vida como con-
cello independente (1836-1944), a partir das pegadas que imprimiu nunha 
documentación que, ao principio, non estaba destinada a ser testemuño para o 
historiador. Padróns de poboación, censos da riqueza rústica e pecuaria, expe-
dientes de quintas e libros parroquiais son fontes moi elocuentes para os nosos 
intereses, aínda que presenten lagoas, carencias, limitacións e outros defectos.

Este estudo baséase, máis en concreto, nas persoas que o escribán sina-
lou como «ausentes» nos recontos poboacionais e o que manifesta acerca do 
paradoiro destes. No Real decreto do 6 de xuño de 1900 para levar a efecto o 
Censo da Poboación de España nese ano, prescríbese que os ausentes do con-
cello son os que «siendo vecinos o domiciliados en el mismo, pasen la noche 
del día 31 de diciembre en otro municipio» (art. 26, c. IV, p. 37). A análise 
deste dato axuda no estudo da mobilidade, mais non sempre re�icte adecua-
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damente as dimensións da emigración real. Non todos os emigrantes aparecen 
como ausentes (emigración de�nitiva, clandestina ou familiar, nalgún caso, ao 
que hai que engadir a propia e�cacia do escribán) e tampouco todos os ausen-
tes poden ser de�nidos como emigrantes.

Pero antes de tentar superar estas inadecuacións entre os conceptos de 
«ausente» e «emigrante», debemos expoñer brevemente que entendemos co 
último termo. As fontes o�ciais decimonónicas e de principios do século vinte 
non nos proporcionan un concepto estable de emigrante, e tampouco os estudo-
sos se poñen de acordo sobre as condicións de tempo, distancia ou motivos da 
emigración. Realizando unha síntese de diversas achegas dalgúns autores, pode-
ríase dicir que o emigrante é aquel individuo libre que se despraza cara a outro 
municipio, rexión ou país e se establece nel, por un tempo determinado ou ili-
mitado, con intencións de traballar e mellorar as súas condicións laborais e de 
vida. Non son emigrantes, polo tanto, os escravos ou os que desempeñan pro-
fesións en que rexen unhas dinámicas de mobilidade propias –militares ou fun-
cionarios, por exemplo– e tampouco os que viaxan por outros motivos, como 
políticos, estudos ou turismo. Con todo, este concepto de emigrante é bastante 
amplo e a forza da de�nición recae nos �ns da emigración, que ten moito que 
ver coas súas motivacións. Na nosa opinión, a clave está en non de�nir a emigra-
ción como un todo homoxéneo e permitir diferenciar unha tipoloxía baixo un 
concepto común. Máis en concreto, optaremos por distinguir dous grandes gru-
pos: a emigración «andoriña» ou temporal e a emigración de�nitiva.

Con respecto ás nosas fontes e a partir da anterior de�nición, considera-
remos emigrantes, nun primeiro lugar, os ausentes cuxa residencia legal decla-
rada non é Xeve. Con esta selección preténdese evitar a contabilización como 
emigrante dos que talvez estean a realizar unha viaxe curta. Como o destino 
e o tempo non son obstáculo, atopámonos con moitos potenciais emigrantes 
entre os ausentes. O o�cio non condiciona, pero eliminaremos os militares, 
gardas civís ou funcionarios públicos, polas razóns xa expostas. En conclu-
sión, poderiamos dicir que a categoría de «ausente» resulta operativa para a 
nosa investigación e usarémola sen esquecer as súas limitacións.

1. PANORÁMICA XERAL DA EMIGRACIÓN EN XEVE (1841-1945)

Nun traballo de Antonio Eiras Roel1 publicado nos anos noventa e reali-
zado a partir dunha serie de censos de poboación, Xeve é un dos municipios 

1. Antonio Eiras Roel: «Para una comarcalización del estudio de la emigración gallega. La di-
versi�cación intrarregional a través de los censos de población (1877-1920)», en Antonio Eiras 
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de emigración intensa –manifesto polas súas variables demográ�cas– no cal 
non aparece declarado un gran número de «ausentes», por iso, no nivel glo-
bal, nos interesan as tendencias máis que as cifras.

Segundo os datos dos padróns e censos (1841, 1842, 1845, 1846, 1861, 
1900, 1910 e 1945) dos ausentes, a emigración mantense bastante estable 
durante o século XIX, cun volume de entre un 2% e un 4% da poboación (pro-
bablemente a emigración real foi maior), aínda que cun pico dun 5% en 1841. 
Desde 1900 vemos como o número de emigrantes ascende de maneira expo-
nencial ata alcanzar en 1910 o 10% da poboación. Xeve súmase á emigración 
masiva a América neste tempo –xa dera os seus primeiros pasos na década dos 
oitenta do século XIX, como os concellos veciños–, mais tamén a destinos inte-
riores, como son os núcleos urbanos galegos. As mulleres tamén inician a súa 
andadura migratoria no século XX ou a �nais do XIX, aínda que no ano 1842 
temos un indicio dun pequeno movemento migratorio de criadas. En 1945 a 
emigración presenta as súas cifras máis baixas: obstáculos nacionais e interna-
cionais impiden que a xente poida desprazarse. 

A carencia de información sobre os ausentes non permite valorar de 
maneira directa o volume da emigración, pero a análise dos indicadores demo-
grá�cos dos padróns é capaz de achegarnos unha idea sobre o grao de intensi-
dade do fenómeno. Usaremos os padróns de 1857 e 1875 e compararémolos 
coa análise realizada por Eiras Roel do censo de 1877.

 

Ano

Solteiros
mulleres/

homes
Solteiras 
por mil

Casadas 
por mil

Viúvas 
por mil

Casados 
ambos os 
sexos por 

mil

Ausentes 
declarados 

por mil

Índice 
migrato-

rio homes 
casados

1857 1,39 387,25 165,25 77,8 284 1,40
1875 1,59 371,79 161,4 43,7 322 1
1877 1,49 374,7 156,6 39,1 308,1 21,7 1,03

A elevada relación de masculinidade entre solteiros manifesta unha forte 
emigración masculina, non homoxénea no tempo, pero si constante. Tamén é 
alta a proporción de homes casados que emigran (aínda que non tanto como 
os célibes). Como complemento, preséntase un alto índice de mulleres sol-
teiras e baixo de esposadas. A proporción de mulleres viúvas adoita manifes-
tar un contexto de emigración porque con frecuencia existe unha mortalidade 
máis elevada de homes (maior do 50 por mil): Xeve, en 1857, alcanza a cifra 

Roel (ed.), Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal, Santiago de Com-
postela, Xunta de Galicia, Secretaría de Relacións coas Comunidades Galegas, 1992. 
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de 77; despois esta cifra vai diminuíndo, aínda que sempre hai unha cantida-
de importante. A diminución tamén se pode deber, así mesmo, a que as mulle-
res casadas tamén descenden en cantidade. 

2. O CONTEXTO E OS MOTIVOS DA EMIGRACIÓN 
(SÉCULO XIX E XX)

A emigración en Xeve non é un caso excepcional no conxunto de Galicia 
e, máis concretamente, no contexto pontevedrés. Por este motivo, a descrición 
e explicación do fenómeno migratorio e o marco que seguen non se presen-
tan reducidos ao pequeno concello, senón que reproducen unha panorámica 
xeral do escenario galego.

A emigración desenvolveuse durante o século XIX segundo as formas en 
que se con�gurara durante o XVII e sobre todo no XVIII ata se converter nun ele-
mento estrutural do sistema socioeconómico galego. A emigración era unha 
actividade subsidiaria máis da insu�ciente agricultura, ao igual que a industria 
doméstica do liño, ou a salgadura do peixe, que se estableceran a mediados do 
século XVIII. Pero o contexto político no que se desenvolveu a emigración nes-
tes intres foi diferente ao dos tempos precedentes e o sistema económico esta-
ba a padecer unha dura crise.

O novo escenario político español que se presenta tras a morte do monar-
ca Fernando VII está repleto de con�itos e inestabilidades, con todas as carac-
terísticas que implica unha etapa de cambio. Todo o espazo español –tamén 
Galicia– viviu a dolorosa loita entre un Antigo Réxime que se resiste a desapa-
recer e un novo sistema liberal que pugnaba por se instalar. A propiedade, as 
institucións, a Constitución, todos son temas de gran confrontación. Os gran-
des protagonistas da época en que se suceden as rexencias de María Cristina e 
Espartero (1833-1843), o reinado de Isabel II (1843-1868), a gloriosa Revolu-
ción e a construción do Estado democrático (1868-1874), a Restauración e a 
ditadura de Primo de Rivera (1875-1931) foron o Exército e a burguesía libe-
ral, que cumpriron un rol primordial como alteradores da orde establecida ao 
longo do século XIX e primeiros do XX.2

A implementación das reformas económicas liberais engade un elemento 
de�nitivo á crise que comezaba a colapsar un sistema que sobordaba os seus 
límites. O século XVIII rematara cunhas primeiras manifestacións de menor 

2. Carmen Fernández Casanova: «La revolución liberal y su repercusión en Galicia», en Jesús 
de Juana e Julio Prada (coords.), Historia contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, 2005, pp. 
103-137.
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actividade agraria e comercial e cun débil incremento de poboación con res-
pecto aos índices españois. Xa non había máis terras novas que cavar e tamén 
a expansión dos novos cultivos –millo e pataca– �nalizara na década dos trin-
ta. O Goberno aplicou medidas �scais para impulsar a introdución dos pro-
dutos agropecuarios na lóxica da economía de mercado, mais o campesiñado 
tivo grandes di�cultades para se adaptar a el; ademais, como consecuencia 
das medidas gobernativas, os labregos irán perdendo dominio das actividades 
subsidiarias coas que tradicionalmente compensaban os seus escasos ingre-
sos agrarios: a industria doméstica de lenzos e a salgadura do peixe. Por últi-
mo, non se levou a cabo un proceso de industrialización que absorbese a 
poboación excedente do agro. O único elemento do sistema que non sofre 
a crise é a emigración, máis ben ao contrario, refórzase e increméntase tan-
to que mesmo logra manter a estrutura da explotación agraria tradicional –de 
policultivo e autoconsumo– e supera o duro transo do século XIX e o seu colo-
fón da crise �nisecular, ata chegar ao século XX incólume, o que permitiu unha 
adaptación ao mercado sen se producir unha ruptura substancial.3

Na grá�ca A podemos ver que a evolución da poboación de Xeve dende 
1840 ata 1900 é dun crecemento estable en xeral, aínda que non moi pronun-
ciado, e xa nas vésperas do novo século prodúcese un estancamento duran-
te un período non moi longo. En 1820 a densidade media de Galicia era de 
50 hab./km2 e en 1860 de 60 hab./km2, cifras moi superiores ás proporcións 
españolas; na provincia de Pontevedra chegouse a alcanzar os 80 e 100 hab./
km2 en 1820 e 1860, respectivamente, e no concello de Xeve, en 1857, a den-
sidade de poboación alcanza os 104 hab./km2, unha cifra que tamén soborda-
ba a media europea. 

Dende 1900 ata a crise de 1929-1930, prodúcese un incremento da 
poboación, aínda que sempre por baixo da media española. Na década de 
1930, por primeira vez en moito tempo, o crecemento de poboación dos gale-
gos supera o do resto dos españois. Xa despois destes anos comeza o declive 
dos núcleos rurais polo éxodo da súa poboación cara ás cidades, o que expli-
ca o decrecemento tan pronunciado da poboación. A isto hai que lle engadir 
as contendas bélicas civil e mundial, que tamén imprimiron a súa pegada nes-
tas pequenas parroquias do agro galego. 

Cotexando as tendencias do crecemento poboacional cos datos da emi-
gración nestes anos, podemos comprobar que, loxicamente, os momentos de 
recesión coinciden cos de maior fuxida da poboación. E, tendo en conta as 

3. Luis Alonso Álvarez: «La crisis de la economía tradicional: continuidad y cambio en la 
Galicia del siglo XIX», en Jesús de Juana e Julio Prada (coords.), op. cit., pp. 33-55, e Alejandro 
González Vázquez, La emigración gallega a América (1830-1930), Santiago de Compostela, USC, 
1999, p. 212.
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densidades de poboación existentes, poderiamos concluír que a causa da emi-
gración é a superpoboación relativa. É certo, como xa vimos, que a emigración 
intrapeninsular foi unha solución temporal para o desaxuste poboación-recur-
sos de comezos da época contemporánea: o exceso de poboación e unha escasa 
industrialización. Pero o argumento da crise non é su�ciente para explicar os 
volumes de abandono da terra de orixe de tanta xente e o cambio de preferen-
cia do modelo migratorio. En cifras totais, as series o�ciais das EEI (Estatísti-
cas de Emigración e Inmigración) analizadas por Alejandro Vázquez informan 
do grande incremento de saídas de galegos no derradeiro cuarto do século 
XIX, de 18 810 en 1887 a 21 903 en 1895.4 En España acontece algo similar, 
segundo os datos ofrecidos por César Yáñez Gallardo, xa que as saídas do país 
aumentan dende 1860 ata 1900, aínda con altas e baixas.5

Como sucedeu en tantos lugares, a demanda laboral noutras rexións, as 
políticas de atracción exercidas por algúns gobernos americanos6 e a lexis-
lación favorable do propio país son factores que potenciaron a mobilidade 

4. Vázquez González: op. cit., p. 361.
5. César Yáñez Gallardo: La emigración española a América (siglos XIX y XX), Columbres, Archi-
vos de Indianos, 1993, p. 148.
6. Por exemplo, a Lei de inmigración e colonización de 1876 promulgada polo presidente 
arxentino Nicolás de Avellaneda (Cfr. Fernando Devoto: Historia de la inmigración en Argentina, 
Bos Aires, Editorial Sudamericana, 2003, pp. 230-231). Para os mariñeiros, axentes de naviei-
ras de Nova York percorreron España na busca de traballadores (�ns do século XIX ata 1920, 
aproximadamente) (Germán Rueda Hernanz e Carmen González López-Briones: «Los gallegos 
entre los españoles de Estados Unidos (siglos XIX y XX)», en Jesús de Juana e Xavier Castro (eds.), 
V Xornadas de historia de Galicia. Cuestións de historia galega, Ourense, Deputación Provincial, 
pp. 111-112).
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Gráfica A. Evolución da poboación de Xeve (1841-1939)

Fonte: Padróns de 1841, 1857, 1875, 1900, 1010, 1925, 1931, 1936, 1939 e 1945. Censos de 1900 e 
1910. Arquivo Municipal de Pontevedra. Elaboración propia
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da poboación a �nais do século XIX e principios do XX.7 Durante o século XIX 
tamén se produciron uns signi�cativos progresos nos medios de transporte, 
entre os que salienta a introdución do vapor, que tivo como consecuencia a 
diminución dos tempos e a mellora das condicións de a bordo.8 Son moitos 
máis os factores de pulo da emigración que poderiamos considerar por riba da 
crise, por exemplo a fuxida do servizo militar ou as condicións laborais ou de 
formación das persoas, que motivan a buscar un contexto máis propicio para 
o propio desenvolvemento.9 Tamén se debe ter en conta a existencia dunha 
serie de elementos e circunstancias que facilitan ou posibilitan a mobilida-
de, como son a adquisición de información, a posibilidade de �nanciamento 
da pasaxe, a formación de cadeas migratorias, a proximidade dun porto ou as 
redes de recrutamento. Non contamos con información para Xeve acerca de 
todos estes mecanismos, pero podemos formular a hipótese de que, con bas-
tante probabilidade, o caso do noso concello non é moi diferente ao dos veci-
ños provinciais.

3. O PERFIL DOS EMIGRANTES

Neste apartado tentaremos esbozar o per�l do emigrante de Xeve partin-
do da información que nos proporcionan os padróns e censos de poboación. 
Para o destino só nos serven os padróns de 1841, 1842, 1845, 1846, 1861 e 
o censo de 1900. Tampouco temos en todos os anos información para as tres 
parroquias.10 Para valorar a súa condición faremos ao �nal unha comparación 
co resto da poboación na parroquia de Santo André de Xeve no ano 1900. Os 
resultados son parciais: non se poden estender automaticamente os resultados 
dunha parroquia ás demais, pero se temos en conta que Santo André constitúe 
case o 50% do concello, a mostra poderá ser válida como aproximación. (Ver 
táboas B, C, D, E; grá�cas F1, F2, F3)

7. Lexislación favorable á emigración sobre todo dende a Lei de emigración do 21 de decem-
bro de 1907, na que se establece a liberdade de emigración e se intentan controlar os abusos 
das axencias de emigración (Cfr. José María Pérez-Prendes y Muñoz Arraco: El marco legal de la 
emigración en el constitucionalismo, Asturias, Fundación Archivo de Indianos, 1993, pp. 38-44).
8. Alejandro Vázquez González: op. cit., pp. 602, 623.
9. Sobre a privación relativa a�rmaba Alejandro Vázquez que «el conocimiento de los factores 
de empuje de los emigrantes gallegos no explica tanto su intensa movilidad migratoria como 
la situación de partida que, cotejada con las atractivas condiciones socioeconómicas que en di-
versos períodos ofrecieron varias áreas americanas, les pemitió objetivar su nivel de privación 
relativa», op. cit., p. 946.
10. Padrón de 1841 só para Santo André; Padrón de 1842 para Santo André e Berducido; 
1845, 1846 e 1861 só para Berducido. Para 1900 temos información para as tres parroquias. 
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Pódese apreciar nas grá�cas anteriores, realizadas cos datos extraídos dos 
recontos do concello de Xeve para o século XIX, a elevada proporción de homes 
casados (48% e 41%), unha tamén importante cantidade de cabezas de fami-
lia (44% e 33%) e, no único padrón do XIX no que se fai referencia á profesión 
dos habitantes, un signi�cativo número de canteiros (71%). As carencias dos 
outros padróns sobre o traballo do emigrante suplímola co dicionario de Pas-
cual Madoz (1849-1850), no cal se nos informa de que en Xeve un grupo dos 
homes en idade laboral se dedicaba a este o�cio, tanto en Santo André como 

B. Idade media dos emigrantes
Idade 1841 1842 1845 1846 1861 1900 1910 1945
0-6 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
7-15 3% 4% 0% 0% 0% 1% 5% 0%
16-24 43% 30% 54% 35% 35% 36% 35% 9%
25-39 23% 45% 33% 53% 53% 30% 35% 30%
40-49 16% 12% 8% 6% 6% 13% 11% 35%
Máis de 50 14% 9% 4% 6% 6% 17% 12% 24%
Fonte (Táboas B, C e D): Padróns de 1841, 1842, 1845, 1846, 1861 e 1945. Censos de 1900 e 1910. 
Arquivo Municipal de Pontevedra. Elaboración propia

C. Estado civil dos emigrantes
Estado civil 1841 1842 1845 1846 1861 1900 1910 1945
Casados 48% 41% 17% 29% 29% 29% 20% 30%
Solteiros 47% 43% 83% 71% 65% 43% 45% 57%
Viúvos 5% 5% 0% 0% 6% 4% 1% 0%
Casadas 0% 1% 0% 0% 0% 3% 5% 4%
Solteiras 0% 7% 0% 0% 0% 20% 22% 7%
Viúvas 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0%
Total
Casados/as 48% 41% 17% 29% 29% 32% 25% 34%
Solteiros/as 47% 50% 83% 71% 65% 63% 67% 64%
Viúvos/as 0% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 0%

D. Posición na familia dos emigrantes

1841 1842 1845 1846 1861 1900 1910 1945
Cabeza fam. 44% 33% 4% 24% 24% 17% 27% 30%
Esposa 0% 1% 0% 0% 0% 1% 4% 4%
Esposo 0% 1% 4% 0% 0% 11% 0% 0%
Casado dep. 8% 16% 8% 6% 12% 8% 3% 2%
Casada dep. 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0%
Solteiro dep. 48% 43% 79% 71% 65% 38% 42% 54%
Solteira dep. 0% 7% 0% 0% 0% 18% 22% 7%
Total solteiros 48% 50% 79% 71% 65% 56% 64% 61%
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en Santa María.11 A demanda destes traballadores procede do veciño Portu-
gal, de zonas do interior que se van diversi�cando a medida que vai decaen-
do o primeiro e hexemónico destino e dos núcleos urbanos como son Ferrol, 
Vigo, A Coruña ou Pontevedra. Atopámonos fronte a un modelo migratorio 
tradicional xeneralizado no século XVIII, unha emigración temporal por requi-
rimento do emprego, a cantaría. Este tipo de migración seguía a lóxica da plu-
riactividade campesiña, en prol da consecución de ingresos complementarios 
que mantivesen a salvo o sistema socioeconómico vixente.

Como confrontación disto que estamos a dicir, nun estudo de Camilo 
Fernández Cortizo demostrábase que a maior concentración de canteiros ocu-
paba a parte noroccidental de Pontevedra e, máis en concreto, superpoñíanse 
a diferentes parroquias –non todas– das antigas xurisdicións de Xeve, Calde-
vergazo, Campo, Fragas, Peña�or, Cotobade e Terra de Montes.12

11. Pascual Madoz: Diccionario geográ�co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ul-
tramar, Madrid, Imprenta del Diccionario Geográ�co-Estadístico-Histórico de D. Pascual Ma-
doz, 1848-1850, pp. 139-140 e 606.
12. Camilo Fernández Cortizo: «Emigración estacional, explotación campesina y comporta-
mientos familiares», en Francisco Chacón Jiménez (ed.), Familia, casa y trabajo, Murcia, Uni-
versidad de Murcia, 1997, p. 262.

E. Profesións (entre os padróns e censos que sinala o emprego)

1861 1900 1910 1945 Total
Labrador/a 21% 54% 15% 44%
Canteiro 71% 21% 10% 21% 13%
Labores 8% 32% 11% 26%
Xornaleiro/a 8% 17% 5%
Albanel 6% 1% 0,5% 13% 3%
Estudante 1% 0,5% 0,6%
Carpinteiro 1% 0,5% 0,6%
Costureira 1% 0,6%
Xastre 0,5% 0,3%
Peón 13% 2%
Comercio/empregado 1% 9% 2%
Panadeiro 0,5% 0,3%
Doméstico/a 5% 5%
Ferrador 1% 0,3%
Fariñeiro 1% 0,3%
Mestre 0,5% 0,3%
Fonte: Padróns de 1861 e 1945. Censos de 1900 e 1910. Arquivo Municipal de Pontevedra. Elaboración 
propia
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Gráfica F1. Destinos s. XIX. Concello de Xeve 
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Grá�ca F2. Destinos s. XIX. Parroquia de Berducido
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Gráfica F3. Destinos s. XIX. Parroquia de Santo André

Fonte (Táboas F.1., F.2., F.3.): Padróns de 1841, 1842, 1845, 1846 e 1861. AMP. Elaboración propia
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Polo que podemos observar nas grá�cas dos destinos, a emigración a 
Portugal exerceu unha forte atracción, debido a que esta zona no século XVIII 
e ata mediados do XIX experimentou unha etapa de expansión económica. A 
emigración cara a Portugal tivo distintas variantes, a estancia por un curto 
período de meses, de 3 a 5 anos e o de�nitivo. Dende o punto de vista labo-
ral, os galegos exerceron unha multitude de o�cios (xornaleiros do campo, 
obreiros manuais consagrados ao trá�co portuario, servizos domésticos ou 
urbanos, o�cios varios). Os canteiros representaban un grupo moi solicita-
do no país de alén do Miño. Procedentes da rexión entre Padrón e Tui –sobre 
todo de Pontevedra– desprazábanse longas tempadas para efectuaren nas vilas 
diversas obras de cachotaría e cantaría, e o seu traballo era dos mellores retri-
buídos.13 Só decae a emigración a Portugal a partir de 1851, coa crise que afec-
ta a rexión portuguesa do Douro como consecuencia do impacto da mera e 
da �loxera que arruinaron aquela comarca. En Xeve este acontecemento pro-
vocou a reorientación cara ao interior galego.14 No padrón de 1861 vese que 
os de Berducido dirixen as súas pegadas cara á cidade de Ferrol. Este cambio 
pode enmarcarse na política dos ministros de Isabel II de dar un novo impul-
so aos estaleiros de Ferrol e o que dá lugar, polo tanto, a unha substanciosa 
oferta laboral. Os de Santo André, pola contra, pre�ren Ponteareas maiorita-
riamente (1841 e 1842), incluso por riba de Portugal. É probable que teña que 
ver tamén cunha oferta de traballo. Segundo Clodio González Pérez, o XIX foi 
o «gran século» de Ponteareas. Ademais de todos os ilustres personaxes que 
naceron neses anos na vila, durante ese século foi cando a poboación adqui-
riu o aspecto urbanístico que ten hoxe en día: abríronse novas estradas, levan-
táronse os mellores edi�cios, fontes, rúas, etc. Neste auxe construtor poderíase 
contextualizar a presenza dos canteiros de Santo André.15

En resumo, nos padróns e censos que conservamos para o século XIX en 
Xeve, móstrase unha emigración en que o determinante principal é o o�cio, e 
a partir de alí séguense as outras características do movemento –tamén da per-
soa–, como por exemplo o destino. Un dato que manifesta esta teoría é que a 
única emigración de mulleres que temos é a das criadas, polo seu traballo, polo 
tanto. Por outra banda, a emigración que practicaban os veciños de Xeve non 

13. Antonio Mejide Pardo: La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII, Madrid, CSIC, 
1960, pp. 85 -90.
14. Domingo González Lopo: «Los movimientos migratorios en tierras del interior de la pro-
vincia de Pontevedra entre 1801-1950: características y puntos de destino», Semata. Ciencias 
Sociais e Humanidades, 11 (1999), pp. 279-280.
15. Mariano Piñeiro Groba e Clodio González Pérez: Historia de Puenteareas, Ponteareas, Cen-
tro Cultural Municipal de Ponteareas, 1983, pp. 51-55.
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tiña como �n transformar a súa situación, cambiar de vida ou atopar un con-
texto en que se ofrecesen máis oportunidades de ascender socialmente. O que 
perseguían cos seus desprazamentos era recadar ingresos dabondo para retor-
nar e poder manter o sistema socioeconómico ao que estaban acostumados. Isto 
tamén explica o alto número de homes casados e de cabezas de familia: tiñan a 
vida feita e querían mantela. (Ver grá�cas G1, G2, G3, G4, G5, G6 e G7)
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Fonte (Táboas G.1., G.2., G.3., G.4., G.5., G.6., G.7.): Censo de 1900. AMP. Elaboración propia

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Bos A
ire

s 

Montevideo 
Brasil 

Pontevedra 

Santia
go 

Ourense 
Vigo 

Ferro
l 

Paradoiro
 ignorado 

América  

Cádiz 

Interio
r G

alicia 

A Coruña 

Santa María 

Berducido 

Santo André 

Gráfica G1. Destinos s. XX. Concello de Xeve por parroquias



58 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (45-68)

María del Pilar Rojo Otero

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Emigrantes do Concello de Xeve 

Cidades
galegas 

Aldeas do rural 
galego 

España Paradoiro 
ignorado 

América 

Gráfica G4. Destinos s. XX. Xeve. Agrupación por destinos

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

América 

Homes 

Mulleres 

Cidades
galegas  

Aldeas do rural 
galego

España Paradoiro 
ignorado 

Gráfica G3. Destinos s. XX. Xeve. Homes e mulleres  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Homes 

Mulleres 

América Cidades 
galegas 

Aldeas do
rural galego 

Servizo 
militar

España Paradoiro 
ignorado 

Gráfica G5. Destinos s. XX. San Miguel de Berducido 



ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (45-68) 59 

A emigración no concello de Santa María de Xeve (1841-1945)

Cando dá comezo a época masiva da emigración cara ao continente ame-
ricano, non desapareceu a emigración intrapeninsular, senón que esta coexis-
tiu coa ultramarina, aínda que remitiu un pouco. En Xeve aínda en 1900 era 
importante a primeira, como amosan as grá�cas anteriores: no resultado glo-
bal das tres parroquias os destinos a cidades e a América acaparan o mesmo 
número de persoas (33%), e sobre todo é importante na parroquia de Santo 
André, onde os destinos intrapeninsulares dos homes superan os americanos. 
A primeira referencia que temos da emigración a América é un expediente do 
20 de maio de 1886 no que Alberto Cobas Pérez, veciño de Xeve, deixa de ser 
veciño deste distrito porque ten que ausentarse ao «Imperio del Brasil». Den-
de 1853 a lexislación xa eliminara as restricións máis importantes para emi-
grar a América, sobre todo a América do Sur, pero a provincia de Pontevedra 
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–un bo exemplo é o noso concello– non se sumou en proporcións signi�cati-
vas á trasfega de xente que comezaba a producirse en toda Europa dende 1870 
cara ao continente americano.

En moitos ámbitos, as características dos emigrantes dos dous tipos de 
emigración –intrapeninsular e americana– son similares: unha maioría de homes 
aínda que xa se produce a incorporación da muller, individuos en idade labo-
ral (entre os 16-39 anos son un 65%), unha maior proporción de solteiros aín-
da que persisten cifras importantes de casados (63%, 67%, 64%), etc. Pero as 
pautas que rexen a mobilización dos emigrantes son algo distintas. Os que par-
ten cara a América buscan ingresos suplementarios, pero en maior medida per-
seguen transformar máis radicalmente a súa situación, «facer as Américas», con 
todo o que iso implica. Xa non podemos rastrexar con tanta facilidade a traxec-
toria do emigrante con base no seu o�cio. Aparentemente, a profesión deixa de 
ser un elemento con�gurador do modelo migratorio; así, temos unha multitu-
de de empregos nos anos 1900, 1910 e 1945 e unha diversidade interna de des-
tinos; por exemplo, hai labradores en Bos Aires e Brasil, pero tamén os hai que 
van para Pontevedra, Ourense ou A Coruña, e probablemente ningún deles se 
dedicase a traballar no campo no país ou lugar de acollida. Por outra banda, en 
1900 temos que os primeiros que marchan para América en maior proporción 
son os xornaleiros, os traballadores menos cuali�cados, mentres que os cantei-
ros continúan nesta época desprazándose aos seus destinos tradicionais, princi-
palmente os núcleos urbanos (Santiago, Vigo, Ferrol, Ourense). 

Ante esta realidade non é inevitable pensar que as condicións persoais 
do emigrante mudaron –individuos con menos formación ou procedentes 
de estratos sociais sen ningunha posibilidade–, senón que os mecanismos de 
selección laboral poden ser diversos entre a emigración ultramarina e a inter-
peninsular e, por exemplo, púidose dar unha especialización laboral no lugar 
de destino e non de partida. As nosas fontes non conteñen información dabon-
do para demostrar nada disto, pero temos os datos doutros lugares próximos, 
como a vila de Marín, onde, observando os ausentes do padrón de 1930 den-
de unha perspectiva socio-profesional, se pode comprobar que a diversida-
de de destinos adquire sentido e non é arbitraria. Por exemplo, o gremio dos 
mareantes –mariñeiros, maquinistas, pescadores, etc.– pre�re a emigración 
intrapeninsular, os labregos optan por América en gran número e os comer-
ciantes elixen por ampla maioría o destino ultramarino. A lóxica das cadeas 
migratorias, o efecto da mimese ou a tradición familiar determinaron en moi-
tos casos as eleccións. O que non amosan as fontes é o que foi primeiro, se o 
destino ou a profesión: o único que podemos saber é que o escribán munici-
pal coñece o traballo do ausente.
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Para afondar un pouco máis no per�l do emigrante americano, cabería 
a�rmar que non emigrou quen quixo senón quen puido. Nin os máis pobres 
nin os máis incultos: os que foron a América son os que puideron pagar dal-
gunha maneira a pasaxe e os que, unha vez que chegaron a alí, tiveron algunha 
posibilidade de saír adiante. Da mesma maneira que acontecía nos despraza-
mentos temporais, aos emigrantes «americanos» úrxelles lograr ingresos que 
permitan á familia vivir cun pouco de máis folgura, pero tamén os motiva ato-
par un contexto de mellores oportunidades que lles permita desenvolver as 
súas potencialidades, agora obstaculizadas polas contradicións do sistema.16

A modo de comprobación da hipótese precedente, realizamos unha 
comparación nunha parroquia e nun ano entre o nivel socioeconómico no 
que están os emigrantes e o seu nivel de alfabetización con respecto ao res-
to da poboación. A parroquia elixida foi a de Santo André en 1900, na que 
poboación representaba nese momento o 44% do total do concello. (Ver grá-
�cas H1, H2, H3, H4 e H5)

Os resultados que amosan as grá�cas son expresivos por si sós. Fixémo-
nos na comparación dos habitantes da parroquia de Santo André, totais e emi-
grantes. Tanto no caso dos emigrantes homes como no das mulleres –aínda 

16. Blanca Sánchez Alonso, nun traballo de 1995, demostraba que as provincias onde se 
rexistraban os salarios agrícolas máis elevados eran as provincias de máis alta emigración. E 
concluía a�rmando que o incremento salarial garantía un maior aforrro e, polo tanto, posibilita-
ba a capacidade de afrontar o custo dunha pasaxe trasatlántica. Cfr. Blanca Sánchez Alonso: Las 
causas de la emigración española, 1880-1930, Madrid, Alianza, 1995, pp. 241, 244.

Fonte (Táboas H.1., H.2., H.3., H.4., H.5.): Censo de 1900. AMP. Elaboración propia
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que é máis rechamante no segundo caso– é superior o grao de individuos alfa-
betizados que o de analfabetos. Mentres que entre o total de poboación femi-
nina de Santo André de Xeve as analfabetas son un 75%, entre as emigrantes 
as non letradas apenas superaban o 30%. Le máis do 70% fronte a un 20% das 
freguesas de Santo André. Entre os homes a distancia tamén é grande, mentres 
que no común da poboación non se supera o 50% de alfabetismo, nos emi-
grantes alcánzase o 70%. Este abismo da alfabetización entre os dous sectores 
da poboación (emigrante e non emigrante) reprodúcese no nivel pontevedrés 
e galego, como xa amosou no seus traballos Narciso Gabriel.17

En canto ao nivel socioeconómico, a grá�ca I móstranos a posición das 
familias dos emigrantes. Poderíase facer unha aclaración previa: no documen-
to empregado non aparecen todos os cabeza de familia, senón aqueles cuxa 
contribución superaba as 10 pesetas; xa que logo, atopámonos coa limitación 
de non poder coñecer os máis pobres. De todos os xeitos, o documento pode 
ofrecernos unha idea aproximada.

Aínda que a porcentaxe de familias de emigrantes que ten que contribuír 
de 10 a 15 pesetas é o máis alto, quizais é un dato máis signi�cativo que o 
50% das familias de emigrantes teña que contribuír con entre 20 e 40 pesetas. 
Isto é, a maioría das familias dos emigrantes sitúase nun nivel medio da socie-
dade. Nin moi ricos –non emigrarían nese caso–, nin moi pobres –non terían 
con que emigrar. (Ver grá�ca I)

17. Narciso Gabriel et alii: «O proceso de alfabetización en Galicia (1860 -1991)», Sarmiento. 
Anuario Galego de Historia da Educación, 1 (1997), p. 24.
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A emigración a América é un desprazamento, nun primeiro lugar, de lon-
ga distancia e, polo tanto, de máis ampla duración, que en bastantes ocasións 
se converte en de�nitiva. A parroquia que máis xente envía a América é Santa 
María –homes, sobre todo–, despois, Santo André –mulleres, principalmente– e, 
por último Berducido, que semella máis ancorado nos desprazamentos tempo-
rais tradicionais, nos que fora pioneiro. Os destinos americanos son moi diver-
sos e, ademais da importancia do aspecto laboral, tamén nos falan dos contactos 
froito do secular hábito de itinerancia coas diferentes correntes migratorias nos 
postos de Galicia e España nos que traballaran. Hai persoas residentes en Arxen-
tina, Brasil, Uruguai e Cuba. A emigración a Brasil probablemente ten que ver 
cos contactos tradicionais do concello con Portugal, pero non é a maioría.18 O 
destino preferente é Arxentina, en concreto Bos Aires, lugar de forte atracción 
para moitos pontevedreses. A emigración a Cuba foi promovida polo Goberno, 
sobre todo no período de 1853-1880, cando esta aínda era colonia española, 
por iso non debe estrañar atoparse con algúns de Xeve na illa.19

18. Érica Sarmiento da Silva: O outro Río. A emigración galega a Río de Xaneiro, A Coruña, 
tresCtres, 2006, p. 122.
19. Ramón Villares e Marcelino Fernández: Historia da emigración galega a América, Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 1996, pp. 45-56 e 116-123.

Fonte: «Repartimento individual que forma la Junta parcial de las 189’20 pesetas que, por recargo sobre el 
cupo de la riqueza rústica y pecuaria correspondiente al actual año (1902)…». AMP. Elaboración propia
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4. EMIGRANTES FUXIDOS DAS QUINTAS

Por último, imos a falar sobre unha situación ata agora só mencionada de 
paso e que constitúe tamén un motivo de emigración importante, sobre todo 
polas grandes cifras que implica de mozos homes de entre 18 e 23 anos. Son 
as quintas militares, das que temos datos dende 1921 ata 1930, e neles póde-
se apreciar a magnitude do fenómeno. (Ver grá�ca K)

Trátase dunhas cifras bastante importantes de ausencias, de prófugos, 
como a o�cialidade os declara. Pero esta aversión á milicia non é unha novi-
dade, tempo atrás o conde Campomanes, sendo ministro de Carlos III, adver-
tía xa o problema da fuxida dos mozos a Portugal para non seren alistados.20 
Evidentemente, non só era unha cuestión de gusto ou desgusto polo militar 
senón de traballo e de ingresos.

No século XX os mozos en idade militar foxen (de maneira máis ou menos 
clandestina) en masa a América, o máis lonxe posible. E é que non poden pagar 
a �anza para eximirse da obriga. Ademais do valor que en si mesmo ten esta 
información, tamén se pode achegar algún dato interesante sobre a emigra-
ción en Xeve nese tempo. Nun primeiro lugar, podémonos facer unha idea do 
volume da emigración: é certo que na idade dos mozos é na que habitualmen-
te se produce máis propensión a emigrar, pero, aínda pensando que ten que 
ser matizada, a porcentaxe non deixa de ser importante: en 1921 un 47% dos 

20. M. Castro: «Informe de Campomanes sobre la emigración e industrialización de Galicia», 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 1958, p. 244.

Fonte: Expediente Xeral de Quintas. Datos dos anos 1921, 1922, 1923, 1926, 1929 e 1930. Arquivo 
Municipal de Pontevedra. Elaboración propia
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mozos de 21 anos está fóra, un 33% en 1922, un 26% en 1923, un 34% en 
1925, un 35% en 1926, un 18% en 1929 e un 21% en 1930. Tamén nos pode 
dar conta dos destinos predilectos ao longo da década. Durante todo o tem-
po Bos Aires está á cabeza, con 21 rapaces residindo alí; con algunha distancia 
séguelle o sitio xenérico de «América», con 12 mozos; Brasil e Cuba empatan 
con tres homes cada un e, por último, Montevideo, cun mozo residindo alí.

5. CONCLUSIÓNS

O concello de Xeve ao longo da súa existencia municipal (1836-1944) –e 
probablemente antes tamén– �xo da emigración unha parte da súa vida cotiá. 
A tradición itinerante por razón do emprego maniféstase nos primeiros docu-
mentos nominativos que ordena elaborar a Administración liberal, e esta non 
morre máis, senón que se transforma. O arco temporal escollido amósanos, 
por un lado, un contexto de transición do modelo migratorio, dunha opción 
primordial pola emigración intrapeninsular a unha expansión da transoceáni-
ca, coas novidades que iso implica. Pero esta preferencia que se dá nos tem-
pos �niseculares, produto da revolución dos transportes, a consolidación das 
redes migratorias, as políticas de atracción dos países americanos, entre outros 
factores, non signi�ca sempre substitución de modelo. Nas parroquias xevi-
tás, que se caracterizaban polos o�cios de cantaría itinerante intrapeninsu-
lar, seguen a ser maioritarios os destinos dunha emigración temporal, mentres 
que nas outras parroquias, con menor tradición de mobilidade «andoriña», 
imponse o salto a América. Isto demostra tamén que o aspecto profesional ten 
moito que ver coa elección do destino: a demanda de traballadores e a valo-
rización das posibilidades por parte do potencial emigrante revela a lóxica da 
mobilidade intrapeninsular e americana.

O per�l prototípico do emigrante é, no XIX ao igual que no XX, o dun 
home. Nun principio cóntanse por igual os emigrantes solteiros e os casados, 
pero despois estes últimos deixan paso á hexemonía dos célibes. Os emigran-
tes non son das familias adiñeiradas da parroquia nin das miserables, senón 
que, en senso amplo, pertencen á «clase media»: teñen necesidade de mandar 
algún membro da familia á emigración para viviren máis folgadamente, pero á 
vez posúen maneiras de �nanciar a custosa viaxe cara a América. E tampouco 
o individuo que decide emigrar procede, en xeral, dos grupos máis discrimi-
nados pola escolarización, máis ben ao revés, nunha proporción importante 
–tamén no caso das mulleres– saben, polo menos, ler. 
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«VIN PORQUE ME TROUXERON, NON QUERÍA VIR». DE 
CARNOTA A ASTORIA. A EMIGRACIÓN DE CARNOTA 
NA CIDADE DE NOVA YORK

Manuel Vilar Álvarez 

RESUMO
Neste artigo pretendemos facer unha aproximación antropolóxica á emigración da zona de 
Carnota á cidade de Nova York. En primeiro lugar, trataremos de comprobar se hai ou houbo 
na zona de Carnota unha «cultura da emigración» cara a esta cidade americana e cales son os 
motivos que a impulsan. En segundo lugar, e dentro desta «cultura da emigración», veremos 
como funcionaban as redes migratorias. Por último, faremos un seguimento da xente de Carnota 
en Nova York, desde o noso traballo de campo e desde a biografía persoal, para achegarnos ás 
súas vidas de emigrantes e ver como constrúen ou reconstrúen as súas identidades na gran 
mazá en continuo xogo entre as dúas augas do mar: o lugar de orixe e o de destino, alá e aquí. 
Intentamos enmarcar esta aproximación dentro do paradigma do transnacionalismo, entendido 
como un proceso polo que os emigrantes forxan e manteñen múltiples relacións sociais que 
conectan a sociedade de orixe coa de asentamento, tal como para a antropoloxía o rede�nen 
Nina Glick Schiller, Linda Basch e Cristina Blanc-Szanton.
A emigración galega aos Estados Unidos de América é unha emigración minoritaria e na 
cidade de Nova York case invisible. Os procedentes da zona de Carnota forman parte desa 
invisibilidade.
Palabras clave: Emigración, redes migratorias, cultura da emigración, transnacionalismo, 
identidade, minorías.

ABSTRACT
In this paper we try to make an anthropological approach to the emigration from de Carnota 
area to the city of New York. First at all we try to check if there is or there was a «culture 
of migration» to the city of New York and what are the causes. Secondly, and inside of this 
«culture of migration», we will look to the migration netwoks. Finally we will follow the people 
of Carnota in New York from our �eld work and from the personal biography in an intent of 
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approach to their lives as emigrants and see how they build or rebuild their identities in the 
Big Apple, in a play between the two waters of the sea: the place of origin and the place of 
destination, here and there. We try to frame this approach in the paradigm of transnacionalism, 
understood it as a proccess by which immigrants build social �elds that link together their 
country of origin and their country of settlement, as for the Anthropology rede�ne Nina Glick 
Schiller, Linda Basch and Cristina Blanc-Szanton.
The Galician migration to USA is a minority migration and in the city of New York is invisible. 
People from Carnota area are part of this invisibility.
Key words: Emigration, migration networks, culture of emigration, transnationalism, identity, 
minorities.

A miña intención neste traballo é achegarme ao proceso de construción 
cultural e social dos emigrantes galegos na cidade de Nova York. Farémolo 
por medio do estudo dun grupo orixinario do concello de Carnota e intentan-
do mostrar o punto de vista dos individuos. O noso xeito de aproximación é 
por medio da etnografía, entendendo esta aquí «as the description of palpa-
ble human experience» (Peter 1997: 91).1 A través das súas historias de vidas 
como emigrantes podemos observar certas pautas que serven para caracteri-
zar esta emigración e ver, por exemplo, como e cando chegaron, como foi a 
súa inserción laboral e social, a idea de retorno, etc., nun intento de que poi-
da servir para vincular «life on the small scale and large social structures and 
processes» (Elliot 1990: 60). 

Pensamos que este proceso migratorio pode ser enmarcado no que se vén 
chamando «transnacionalismo», de�nido por Glick Schiller, Basch e Blanc-
Szanton (1992: 1) como «the processes by which immigrants build social �elds 
that link together their country of origin and their country of settlement. Immi-
grants who build such social �elds are designated ‘transmigrants’». A xente de 
Carnota que vive en Nova York mantén constantes relacións co seu lugar de 
orixe e está en permanente contacto co que pasa «alá», en Carnota, grazas non 
só ao teléfono e a internet, senón tamén ás vacacións e ás visitas esporádicas 
que poden facer ou que reciben; por exemplo, os avós veñen «aquí» para asisti-
ren á primeira comuñón dos netos ou os �llos van «alá» porque un dos pais ten 
que ingresar no hospital e todos os �llos están «aquí», é dicir, nos Estados Uni-
dos. Neste sentido, os emigrantes viven entre os dous lugares e con fortes vín-
culos nun lado e no outro, teñen vidas transnacionais. Neste contexto, podemos 
entender a emigración como un proceso que envolve os que marcharon e os que 
quedaron, polo que conceptos como «aquí» e «alá» son termos borrosos e que 

1. Glick Schiller (2003) a�rma que «etÚography is, I argue, the most appropiate methodol-
ogy for the study of transnational migration».
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precisan ser rede�nidos. Os emigrantes chegaron ao lugar de destino facendo 
uso das «cadeas migratorias», é dicir, estas actúan máis ben como un proceso 
polo que novos inmigrantes son traídos ao país an�trión coa axuda de parentes 
e veciños que xa están instalados alí (Margolis, 1998: 41).

DO CAXIDO A ASTORIA

Si, traíamos arneiróns do Caxido, que é abaixo de Maceiras, indo pa Muros, é o 
Caxido. Cando viña papá do mar íbamos buscarlle o peixe ó Caxido, e aínda sal-
taban no cesto de estar vivos. (María)

No meu mapa mental da emigración da Costa da Morte aparecen, ben 
marcados, nomes como Bos Aires, Montevideo, Venezuela2 e, xa máis tarde, 
Suíza, e, con trazo máis �no, Alemaña, Francia e Inglaterra. Pero Nova York 
non era un lugar destacado nese meu mapa mental, era un punto que aparecía 
lonxe e borroso. Non obstante, Nova York era un centro importante da emi-
gración doutro concello da Costa da Morte, o de Carnota, e, aínda que máis 
tarde, tamén tiña escoitado algunha historia da emigración deste concello cara 
aos Estados Unidos de América. 

Mais a primeira vez que me atopei realmente de fronte con esta emi-
gración puido acontecer un día de verán na praia desta localidade galega. A 
comezos da década de 1990 acostumabamos pasar uns días do mes de xullo 
no lugar do Viso, na parroquia de San Mamede. Unha tarde, estando na praia, 
na zona denominada Boca do Río, sitúase preto de nós un grupiño de mozas 
que chegou cun voluminoso aparello de música aceso e a todo volume. Nel 
escoitábanse cancións en inglés e elas facían acompañamentos nesa lingua e 
cando falaban entre elas tamén o facían en inglés, entendín eu, cun marcado 
acento norteamericano. Unha pregunta veu enseguida á miña mente: «Que 
fan estas americanas aquí?». A resposta non tardou moito en chegar. Cando 
levaban alí un tempo, aparece un can pola praia que, ao velas, ergue o rabo e 
corre tolo cara a elas. Ao grupo de mozas non lles �xo moita graza a chegada 
do can e alporizounas. Entón, unha delas ergueuse e mirou ao lonxe na pro-
cura de alguén, da persoa coa que o can viría á praia. Cando esta moza divisou 
esa persoa berroulle o seguinte: «Manolo, leva o can prá casa». Quedábame 
claro que as americanas estaban na casa.

2. Sempre me chamou a atención que aquí o nome da cidade de Caracas non tivese a mesma 
apreciación que as outras dúas capitais e pregúntome se isto non é, en certa medida, un sinal 
de distinción.
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Houbo posteriormente outros encontros esporádicos coa emigración car-
notá a América: coñecidos que falaban de parentes que tiñan alá, preguntas 
de xornalistas sobre se coñecía xente que pasara por Vietnam, comentarios 
dunha amiga de Lira de que na súa casa había un exvoto da virxe dos Reme-
dios dun parente que estivera na guerra de Corea e tamén os versos de Fer-
nández Naval (2005) dedicados a un mozo de Lira que vivía en Bayonne (New 
Jersey), que o autor titula «Homesikness» e que din:

Pecho a porta en Bayonne, traballo en Newark, 
pero a miña emoción sempre está en Lira,
terreo da nenez e da memoria.
Vivo nesa patria pequena 
de cara ó areal e á luz extrema
que respiraba mentres eu durmía.
Vivo nese remol, 
no lóstrego do faro, no retrouso a nugalla da saudade.
Érgome magoado 
logo de cruzar estibadas de soño,
de traspasar balados de lembranzas.

Pero o encontro de�nitivo prodúcese na cidade de Nova York cando só 
levaba nela unha semana. A comezos do curso 2005-2006 agardaba un día, 
igual que outros pais e nais, a que o meu �llo saíse da escola no barrio de Dit-
mars. Diante de min unha muller saúda outra que pasaba nese momento pola 
rúa e inician unha conversa en galego. Escóitoas un pouco, achégome a elas e 
dígolles: «Boas, de onde sodes?». A que estaba agardando na porta do colexio 
dime: «D’alá». Ante a economía da resposta volvo preguntar: «Pero d’alá de 
onde?». Entón dime que ela é de Carnota e a amiga de Noia, pero que esta 
xa marcha para a semana e que veu só dar unha volta, pois xa é unha «ame-
ricana retornada». Pregunto se hai moita xente de Carnota aquí. A resposta 
é a seguinte: «Buf, un montón, e hai uns anos esto estaba cheo». E cando di 
«esto» sinala vagamente cara ao �nal da rúa, para indicar que era nese espa-
zo que está cara a ese extremo do barrio –lindando xa coa planta da eléctrica 
ConEdison e que pon �n ao espazo habitado desta barriada– onde a presenza 
dos de Carnota era máis numerosa.

Ao día seguinte volvo atopar a Carme3 na porta do colexio. Esta vez 
está falando con outra muller, tamén en galego. Cando me achego e as saú-
do dime que a outra tamén é de Carnota e que ten unha �lla nesa escola. Uns 
días despois, esta última, Pepa, preséntame unha señora que vén buscar os 

3. Os nomes das persoas non son reais para preservar o anonimato dos informantes.
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netos: «Esta tamén é d’alá, de Carnota mismo, ó lado da plasa». Saúdo a seño-
ra, María, e pregúntolle cantos anos leva aquí. Dime: «Ui, �lliño, trinta e pico, 
pero falar falo como cando cheguei», é dicir, que o seu idioma seguía sendo o 
galego e que tiña problemas para comunicarse e desenvolverse en inglés. 

Pero as sorpresas non acabaron aí. Uns días máis tarde, e despois de 
deixar o meu �llo na escola, dirixíame a coller de novo o metro, ou subway, 
como din en Nova York, e coincido con Carme, que vai na mesma dirección. 
Un pouco antes de subir as escaleiras da estación dime: «Nós tomamos aquí o 
café antes de ir pa traballar». Quedei un pouco sorprendido por ese «nós». O 
sitio era un café duns gregos ao lado mesmo da parada de metro de Ditmars 
Boulevard. E ese «nós» era ela, Pepa e outras tres mulleres máis –dúas de Car-
nota e a outra casada cun home desta localidade e nacida nun concello veci-
ño–, as tres localidades distintas da parroquia de Santa Comba de Carnota. 
Nalgunha ocasión tense sumado ao grupo un par de mulleres máis, unha delas 
tamén de Carnota, concretamente de Lariño. Este grupiño quedaba alí todas 
as mañás para tomar café e falar un anaco antes de coller o metro para ir tra-
ballar a Manhattan; e, ao contrario da maioría da xente que entraba no local, 
que pedía un café para levar e marchaba apurada, as de Carnota collían o café, 
sentábanse nunha mesa e falaban un anaco entre elas, tamén con algunha da 
xente que traballaba nese local, coas que parecía que tiñan certa con�anza. 

E aquí empeza realmente a miña relación coa emigración de Carnota na 
cidade de Nova York, concretamente na barriada de Astoria. 

ASTORIA

Astoria é un barrio de Queens.4 É o que está máis cara ao norte e a poucos 
minutos de Manhattan, despois de cruzar o East River. A antropóloga Maxi-
ne L. Margolis, que estudou a emigración brasileira en Nova York, describe 
Astoria como «a neighborhood of low-rise apartment buildings, modest atta-
ched two-family houses and the dominating presence of an elevated subway 
line that shrouds its main commercial thoroughfare in constant gloom» (Mar-
golis 1998: 5). E engade: «But dispite its etÚic diversity, there are occasional 

4. Queens é un dos cinco boroughs ou distritos municipais que conforman a cidade de Nova 
York. É o máis longo en extensión, vai desde o East River até o océano Atlántico, e o segundo en 
poboación, con máis de dous millóns de habitantes. Nel atópase o aeroporto JoÚ F. Kennedy, a 
porta oriental de entrada aos Estados Unidos desde que pechou Ellis Island, e o de LaGuardia, 
para voos domésticos. O nome de Queens, segundo algunhas guías turísticas, vén de Caterina 
de Bragança, a esposa portuguesa do rei inglés Carlos II, mais non hai proba histórica de que 
sexa por este motivo.
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clues to the Brazilia presence there», como pode ser, di, a rara presenza dunha 
bandeira brasileira colgando cara a fóra na ventá dun apartamento, dalgúns 
xornais, dunha axencia de viaxes, etc. A diversidade étnica débese a que, até 
hai pouco, Astoria era unha barriada non visitada polos turistas e cuns pre-
zos máis baixos nas vivendas que outras áreas de Nova York, pois este barrio, 
como todo Queens, entrou máis tarde na área metropolitana da gran mazá. 

Entre a diversidade étnica que a habita son moi visibles os gregos,5 tamén 
os croatas, os brasileiros,6 os hispanos e outras comunidades, especialmente 
da Europa do leste, como os ucraínos, que tamén teñen aquí unha igrexa,7 ou 
mesmo os bosnios. A presenza galega só se fai visible coa bandeira que colga 
da fachada da Casa Galicia de Unidad Gallega e cunha axencia de viaxes que 
está case na esquina de en fronte, e, moi de vez en cando, escóitase alguén 
falando galego pola rúa Broadway ou Steinway, as principais arterias comer-
ciais deste barrio, mais sempre que escoitei galego nestas rúas eran persoas xa 
maiores. Polo tanto, podemos dicir que a comunidade galega é, na práctica, 
socialmente invisible nesta cidade. 

Astoria tamén é coñecida polos Kaufman Astoria Studios e foi a capital 
do cine mudo, pois entre 1919 e 1930 a Paramount tivo aquí os seus estu-
dios, despois marcharía para Hollywood. Entre outros, aquí rodaron os irmáns 
Marx ou Rudolph Valentino e aquí está o Museum of the Moving Image. E é 
neste barrio onde se asenta unha boa parte da emigración procedente de Car-
nota, e os que non viven nel achéganse por aquí e encóntranse cos veciños na 
Casa Galicia, como o caso de Antonio, que vive en Staten Island e vai todos os 
sábados á Casa Galicia ver o fútbol e os veciños.

POR QUE VEÑEN?

Pregunteille un día a Carme por que viñera a Nova York. A súa resposta foi 
contundente: «Vin porque me trouxeron, non quería vir, non quería vir». O seu 

5. Dise que é a zona onde máis gregos hai fóra de Grecia. Aquí atópase a catedral de San De-
metrio, que ten tamén unha escola bilingüe, numerosos restaurantes, tabernas, varios locais de 
asociacións e tendas de todas as clases, e un pode pasear pola Athens Square ou polo Hellenic 
Park. Como curiosidade, dise que aquí naceu María Callas.
6. Actualmente entendo que a presenza brasileira é visiblemente maior ou, cando menos, ex-
teriorízase máis, pois as bandeiras que se ven son xa varias e a súa presenza faise socialmente 
visible por medio da actividade comercial; só no quinteiro onde está situada a Casa de Galicia 
contamos cun salón de peitado –coa bandeira na porta–, restaurante, café, unha tenda, diversas 
tendas de roupa, etc.
7. Son varias as comunidades que construíron no lugar de destino as súas propias igrexas 
como unha necesidade étnica de de�nir os seus propios lugares de oración (Nash 2001: 213).
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caso é semellante ao de Pepa. As dúas viñeron na segunda metade da década de 
1980, con 14 anos e cando os seus pais xa levaban en Nova York un par de anos 
traballando. Nese tempo elas, e os seus irmáns, quedaran ao coidado dos respec-
tivos avós en Carnota. Forman parte dun grupo que chega a Nova York na déca-
da de 1980, a última vaga importante de xente de Carnota en arribar.

En ambos os dous casos os pais estiveran «antes embarcados», é dicir, tra-
ballando en barcos da mariña mercante, e despois decidiron emigrar aos Estados 
Unidos. Esta parece que foi a norma xeral dos homes de Carnota que emigraron 
a Nova York: rematado o período do servizo militar, nalgúns casos mesmo xa 
antes, deciden embarcar e, pasado un tempo, optan por quedaren nos Estados 
Unidos. Os informantes cos que falei estiveron embarcados pola década de 1960 
e constatan que había unha certa cultura, un certo hábito, de que os mozos mar-
chasen navegar, ou, como me dixo un: «O que había era máis ben a navegar».

Pero estando traballando na mariña mercante, deciden quedar en terra. 
As razóns que nos deron para abandonaren o barco e quedaren en Nova York 
foron diversas: nun caso pechara a compañía, noutro accidentárase e non 
podía seguir facendo ese traballo, noutro non lle gustaba o mar e quería deixa-
lo, etc., e sempre rematan dicindo algo como que «o mar non é en realidá o 
que un quer facer toda a vida». Pero hai un caso que se repite varias veces: a 
compañía coa que navegaban tocaba o porto de Nova York ou outro próxi-
mo, como Boston ou Pennsylvania, e, dunha vez, deciden quedar, entre outras 
razóns porque nesta cidade tiñan un veciño ou un parente que lles ía axudar 
nos primeiros momentos, polo que din que ían «para pé dun parente».

Imos ver o caso de Paco. Rematado o servizo militar, a comezos da década 
de 1960, embarca primeiro nunha compañía armadora viguesa, despois nunha 
alemá, e nunha das viaxes toca Boston e decide achegarse até Nova York para 
visitar un curmán que estaba vivindo nesta cidade, Ramón.8 En Boston «collín 
o Greyhound [nome dunha importante compañía de transportes por estrada], 
que é un autobús, e vinme hasta aquí con tres patacóns. Por certo, chego aí á 
terminal de Grand Central9 e non sabía pa onde ir. Dixen: «Donde vou agho-
ra?». Traía só o número de teléfono do seu curmán e chámao. E o curmán dille: 

8. Seguramente a presenza do curmán en Nova York foi importante para se desprazar até esta 
cidade, como a dun compañeiro de barco que sempre lle falaba de Nova York e chegou a esta ci-
dade de polisón. Mais tamén in�uirían as cartas que lle enviara o curmán: «Escribíame algunha 
carta, mandábame unha foto: cando termine co servicio militar vou a ver se me vou pós Estados 
Unidos tamén». Aquí podemos dicir que as cartas constituíron «the background for a conse-
quences of the decision to migrate» (Zempel 2003: X).
9. Grand Central é unha estación de ferrocarril que está en Manhattan, monumental. Port Au-
thority é a estación de autobuses.
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«‘Colles o subway e véste astra aquí, ó Bronx,10 o número 6’. Eu non sabía que 
era o subway nin nada. ‘D’aquí non me movo, non’. ‘Pero si eso é fácil, méteste aí 
no metro e vés pa riba, pó Bronx’. Pero resulta que nese momento estaba con el 
fulano, que ten unha carpintería alí,11 estuvo vivindo aquí tamén, nese momen-
to estaba alí na tienda, meu primo tiña unha ‘botánica’. E díxolle: ‘Fulano vaite 
hasta alá. Onde estás?’ ‘Eu non sei onde estou’. Entrei nunha farmacia que había 
alí, hispana. ‘Que calle é esta e que avenida?’. ‘A 42 coa 9ª’».

Pero desta vez non tiña decidido quedar e regresou ao barco, mais na 
seguinte viaxe xa optou por quedar: «É o mismo, veume a buscar meu primo» 
e estivo vivindo na súa casa un mes «aburrido aí na casa e botando de menos 
a terra e conseguiume un traballo nun restaurant aí na calle 13».

O caso de Carballo tamén é moi parecido. Rematado o servizo militar, a 
mediados da década de 1960, embarca nunha compañía que fai sempre o mes-
mo percorrido entre un país latinoamericano e Nova York. Dunha vez decide 
quedar porque «había un home d’alí do pueblo, xa murriu, murriu aquí, era da 
edá de meu pai máis ou menos. Entonces el traballaba de cociñeiro nun restau-
rante que se chamaba Oviedo e díxome si quería quedar: ‘Se queres quedar teño 
un apartamento aí e podes estar conmigo’. E quedei». E quedou sen papeis. 

Carballo e Paco serían un exemplo dos emigrantes que chegan nos anos 
sesenta do século pasado rematado o período de servizo militar e pasado un 
tempo traballando na mariña mercante. Porén, hai outros casos de chegados 
aos Estados Unidos que non estiveran embarcados. Son homes que viñeron 
entre o comezo da década de 1980 e a primeira metade da de 1990. Nun caso, 
veu de visita ver unha irmá e «ó pouco tempo xa estaba traballando, e quedei-
me, despois caseime e agora nada», é dicir, que agora de momento non pode 
regresar. Noutro caso «alá o que ganaba non chegaba pra vivir, e viñemos».12 
Noutro caso veu porque o «reclamou» o irmán, «que xa leva aquí desde o 70». 
O ano 1995 marca o peche da chegada de xente de Carnota a Nova York e o 
carnotán que coñecín que chegara neste ano estaba, en 2006, aínda ilegal e 
levaba once anos sen volver á terra natal.

Mais algúns dos que deciden quedar xa non son os primeiros da familia 
en pór pé nos Estados Unidos, pois membros de xeracións anteriores tiveran 
tamén unha experiencia norteamericana. Imos ver dous casos.

10. O Bronx é un dos cinco distritos que con�guran Nova York e está ao norte de Manhattan, 
é o único distrito continental. 
11. Omitimos os nomes das aldeas cando os informantes se re�ren a elas pola mesma razón 
de preservar o anonimato. Pero sempre estamos falando de tres aldeas da parroquia de Santa 
Comba de Carnota.
12. O plural fai referencia a que veu coa muller e coa �lla.
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Un avó de Paco emigrou a Cuba:

Alí non lle foron mui ben as cousas tampouco, e culliu e vén pa Estados Uni-
dos, estuvo en Nueva Orleans. Debido á depresión desa época –o avó estivo a 
comezos da década de 1930– pasounas putas aquí, pasando fame, comendo mal 
e vivindo mal. Entonces culliu e largouse pa España e nunca máis saliu de Car-
nota, nunca máis saliu de Carnota. E de Nueva Orleans pois chegou a Carnota 
ca maleta e catro trapos que tiña. O único que me recordo que trouxo un libro 
de poesía de Manuel Machado e Antonio Machado. Eso é o único que tiña valor 
[risas]. O único que sabía dicir era «caman boys» [come on boys] e «hurry up» 
e cousas así porque o apuraban os catro días que traballou aquí. 

Non sabe en que traballou, pero pensa que debeu facelo na construción.
O pai de María tamén chegou aos Estados Unidos facendo antes para-

da en Cuba. «Estuvo en Cuba e vén p’aquí, e casouse aquí. Tuvo dous �llos 
e murriulle a muller, e despois marchou p’alá e levou ó �llo máis pequeno 
p’alá [para Carnota]. O máis vello deixouno cos avós, quixo quedar el». E non 
regresou máis aos Estados Unidos e empezou unha nova vida en Carnota. Pero 
o estalido da Guerra Civil en España fai que o �llo regrese aos Estados Uni-
dos: «Tiña que ir pá guerra e presentouse no consulado americano e o consu-
lado americano mandouno p’aquí con pasaghe pago e todo». Posteriormente 
axudará a establecerse aos irmáns que o pai tivo ao volver casar en Carnota, 
no novo destino; por exemplo, Ramón, que chegou a comezos da década de 
1960. Veu e «colleuno a emigración e mandouno de volta a España. Foise a 
España e colliu outro barco en Bilbao e veuse de volta, veuse outra vez, pero xa 
non foi para pé do hermano, do medio hermano, por culpa de que a emigra-
ción o colla, vénse pó Bronx». María, a irmá de Ramón, dinos que este «sem-
pre tuvo a idea de vir p’aquí, navegaba e sempre quería quedarse».

«Nós –di María– viñemos por cota, si. Como é? Meu irmán, ese medio 
irmán, foi o que nos reclamou. Estábamos nós apuntados, entonces el [refírese 
ao marido] estaba navegando, nós estábamos tranquilos alá pensando que xa 
non iba chegar nunca a reclamación. Era cando empezaban a vir p’aquí, que-
ría vir todo o mundo p’aquí, a vir xente p’aquí. Entonces, á hora menos pen-
sada, cando menos o pensábamos chegounos os papeles, dicindo que tíñamos 
que ir a Madrí e tal, e despois decidimos e viñemos p’aquí. Era cando empeza-
ron a vir p’aquí, quería vir todo o mundo p’aquí, a vir xente p’aquí». E viñeron 
cos �llos, un de once e outro de cinco anos e «botamos seis anos o primei-
ro tempo sin ir [a Carnota]». O irmán que os «reclamou» non vivía en Nova 
York, senón en Perth Amboy (New Jersey), onde había unha importante colo-
nia galega, especialmente de Aguiño, e «alá murriu», mais eles non foron para 
esa localidade, senón que se estableceron en Nova York.
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Pero outros entraron como turistas. Os pais de Carme viñeron como turis-
tas pasar as vacacións á casa dun irmán que xa levaba en Nova York uns vin-
te anos. Dous anos despois veñen os �llos [entre 9 e 14 anos]. Carme dinos: 
«Eu vin de vacacións, supuestamente, con meus irmáns. Aínda estaban ilegais 
meus pais aquí, e miña tía mandáranos unha carta dicindo que nos invitaba a 
Disney e que quería que viñéramos a Disney». Noutro caso «tróuxoos o home 
de Uxía, que é primo noso».

O proceso de se converter en emigrantes pasa pola toma da decisión de 
marchar e, neste caso, de chegar aos Estados Unidos, ben con papeis, algúns 
dos que tiñan aquí familiares directos, ben deciden quedar sen máis; ou entran 
como turistas e quedan despois até conseguiren a residencia. Maxine L. Margo-
lis, no seu estudo sobre os brasileiros en Nova York, decatouse de que moitos 
dos primeiros en chegar procedían da cidade de Governador Valadares (Minas 
Gerais) e chega á conclusión de que alí hai unha cultura de «out-migrations». 
Pensamos que en Carnota, como noutras partes de Galicia, tamén houbo, hai 
aínda, momentos en que se pode falar dunha cultura da emigración e que, no 
caso da emigración masculina, do mesmo xeito que en sitios de forte tradición 
migratoria como Irlanda ou México, actúa como un rito de paso que de�ne 
a vida adulta (Suárez-Orozco 2003: 57). Emigran por cuestións económicas: 
«A razón pola que vin? Pois como a mayoría de nós: económicas». Pero emi-
gran aos Estados Unidos porque outros –parentes, veciños e amigos– emigra-
ron antes e axudáranos a establecerse, como Ramón, ao que de�nen como que 
«era o director da cuadrilla. Canta xente puxo el legal!, uf, cantidá». 

O emigrante é masculino e feminino e a decisión de emigrar, cando menos 
nalgúns casos, é tomada no seo da unidade familiar e faise conxuntamente e 
«viñeron os dous xuntos». Ás veces esta decisión de vir tomárona cando algúns 
dos �llos xa estaban casados, polo que uns quedaron «alá» e outros, os máis 
novos, «estamos aquí». E unha vez que se instalan tamén poden vir os irmáns. 
«Si, atrás de meu pai –dinos Pepa– viñeron tres irmáns de meu pai máis para 
aquí, tres que trouxo meu pai», e engade: «E despois de meus tíos viñeron os 
�llos de meus tíos». Xente que estivo uns anos, nalgúns casos os que lle faltaban 
para chegar á idade de xubilación, por exemplo un tío de Pepa «estuvo cinco 
anos, por eghemplo, si empezas a cobrar ós 55 anos e tes 50 anos, entonces vés-
te 5 anos, que non tes traballo alá, véste 5 anos mentras non cobras o d’alá».

A CHEGADA: CASA E TRABALLO

A chave da chegada, como xa vimos, está en ter no lugar de destino un 
contacto, ben dun familiar, dun veciño ou dalguén coñecido que lles axu-
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de nos primeiros momentos a encontrar casa, buscar traballo e familiarizarse 
coa nova paisaxe onde van realizar a súa vida. Ter casa cando un chega entén-
dese como algo que dá seguridade e estabilidade; residir preto de coñecidos, 
tamén. Uxía, cando chegou, como o marido estivera uns anos traballando xa 
en Nova York e coñecía xente, «tiña un amigo que rentou un apartamento 
para nós». Cando chegou María, «tiña meu irmán a casa preparada e con todo, 
a casa e con todo o que hai nunha casa pra vivir». Os pais de Pepa foron para 
un apartamento na casa de María e Manuel e cando estes marcharon o aparta-
mento foi ocupado por unha irmá de Carme.

Margolis (1998: 22) di que os brasileiros, cando chegan a Nova York, 
pasan unha etapa inicial vivindo nun «puleiro», é dicir, compartindo apar-
tamento e cuarto entre varios. No noso caso non podemos dicir exactamente 
que compartan apartamento con outros veciños ou familiares nestas condi-
cións, aínda que hai algún que, cando chega só, vai para a casa do parente ou 
do veciño temporalmente. Non obstante, a presenza destes en Nova York axú-
dalles a establecerse e procuran vivir uns nas proximidades dos outros. «Todos 
vivían por xunto ó parque [Astoria Park] e mais na 26». Nesta rúa «é todo 
xente de Carnota». E Manuel dinos que aquí «había muitas familias gallegas, 
pero agora xa non vén xente». Ademais de que xa non veñen, outros están 
marchando: «os de cincuenta xa están indo todos». 

Manuel di que «aquí en Astoria hai muita xente de Carnota». E neste 
punto fai distinción entre Carnota parroquia e Carnota concello: «Donde máis 
xente de Carnota hai, quero dicir do ayuntamiento, Lira, Lariño e Pindo, é en 
Baión [Bayonne]. Aí hai muita xente d’alá, eh? Pois mira, alí hai do Pindo, hai 
do Ézaro, hai de Muros, hai de Louro, hai de Lira, hai de Carnota, alí é don-
de máis xente hai do ayuntamiento de Carnota». Paco dime o mesmo: «Ti vas 
ó pueblo de Baión e alí Lira e Caldebarcos. Aquí está Sada, aquí hai bastante 
xente de Sada, están metidos na telefónica ou na compañía de ComEdison». 

Os pais de Pepa vivían no apartamento enriba do que viven María e 
Manuel e case en fronte vive o �llo deles; o irmán de Pepa vive no apartamen-
to superior. No edi�cio onde vive esta última vive tamén Uxía e na mesma rúa, 
dúas familias máis de Carnota, e vivían outros que xa retornaron. E «no verán, 
á porta da casa de meus pais –dinos Pepa– reuníamonos ó mellor dez ou doce 
personas, despois de cenar xuntábanse todos». E eses «todos» eran case todos 
da mesma aldea de Carnota e montaban alí «unha fuliada».

Manuel fálame deses veciños de Carnota que viven na mesma rúa e di: «É 
aquí dúas casas para abaixo, que ten unha capotiña de pedra, heicha de ense-
ñar eu, desde aquí xa se ve cal é, e aí é onde vive o meu �llo, vive o irmán de 
Pepa e, aí, vive Rosa mais o home. Eses van muito á Casa Galicia». Desde a 
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sala da casa de María e de Manuel estamos facendo un mapa dos «veciños» de 
Carnota e para indicarme as casas onde viven algúns, como a do �llo – «o �llo 
vive aí nesa casa», di María, mentres sinala coa man–, non ten nin que erguer-
se do sofá. «E acaban de retirarse uns o ano pasado que tamén vivían aí».

No mesmo barrio, aínda que non na mesma rúa, vive Carme, a súa tía e 
outra veciña doutro lugar da parroquia e tamén algúns de Lariño. Paco vivía por 
aquí, mais agora cambiouse a outro barrio de Queens que linda con Astoria.

Outros estudos sobre inmigrantes, como o realizado por Sánchez Gibau 
(2005: 408) sobre os caboverdianos na cidade de Boston, demostran a nece-
sidade de residir preto doutros parentes e amigos e isto é vital para o axuste 
sociocultural. No caso da emigración de Carnota á cidade de Nova York, isto 
semella tamén ser así.

No primeiro traballo que tivo Paco, tiña como compañeiro outro veciño, 
«e tuven aí traballando cun veciño d’alí de Carnota, Manolo, cuñado de Pepe o 
que ten o bar alí en [nome do lugar], e tuven traballando alí con el uito meses, 
hasta que meu primo [Ramón] me conseguiu un traballo na 58 e sexta e séti-
ma. Tiven aí cinco anos, cinco anos aí traballando, seis días á semana e doce 
horas ó día, doce horas que entrabas ás uito ou nove da mañán e salías ás dez 
da nuite ou ás once, que cerraba a cusiña ás once. Cinco anos aí metido».

Ramón, que chegara a comezos da década de 1960. Empezou traballan-
do na construción:

Cos portugheses aí no Bronx, que o rabentaban a traballar. E el en Carnota o que 
facía, compraba madeira pó Ruco [alcume dun veciño de Carnota], compraba 
madeira pra el e tiña un traballo máis ou menos pesado, pero non era tan grave. 
Taba o home un pouco preparado en matemáticas e dixo: «Co portughés non 
vou a parte ningunha». Había unha botánica13 aí no Bronx, en Southern Boule-
vard con Westchester, era dun veciño que se chamaba Manolo de María, e púxoa 
á venta, e como se conocían...: «Canto queres pola botánica?».

E Ramón comprou a ‘botánica’ e foille ben no Bronx, onde estaba consi-
derado por algúns veciños do barrio como un home «sabio» ao que ían con-
sultar algúns problemas. Na ‘botánica’ vendía:

Artículos de espiritismo, relacionados co espiritismo e ca bruxería e, ó mismo 
tempo, vendes perfumes, velas e de todo. El chegou a ter mil produtos na tien-
da, diferentes. Cando a comprou non había máis ca xabón, catro pastillas de 

13. ‘Botánica’ é a tenda, nas comunidades latinas, na que se venden plantas medicinais, her-
bas e outros produtos máxico-relixiosos, tamén iconografía tradicional católica, como imaxes 
de Cristo, virxe e santos, etc. (Chabrán e Chabrán, 1996). 
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xabón que tiña alí o Manolo, porque o Manolo dedicábase máis ó cachondeo… 
Entonces o meu primo comproulle a farmacia…, empezou con eso, deixou a 
construción. Empezou con eso pois a base dos clientes, empezou a aprender o 
que necesitaba, chegabas ti, pedías unha cousa, pois non a tiña e iba apuntan-
do, así fui ampliando, enchendo as estanterías porque non tiña nada, pois che-
gou a ter mil produtos, chegou a traer santos de España de mil dólares e de mil 
quinientos dólares cada un… Nunha ocasión trougo unha virxe do Carmen e 
púxoa fóra, e tiña unha copa na man e deixouna quedar alí por un par de horas 
e a copa enchíuselle de monedas, porque a xente é mui religiosa, mui fanática, 
cre muito neso e a botarlle monedas. E estuvo aí o home cun negocio algo increí-
ble porque chegou a ter máis de mil produtos, vender cincuenta caixas de velas 
á semana de diferentes colores e inciensos e botellas de inciensos ten vinte mil 
nombres: amansa guapo, vente conmigo, cousas de brujería que se usan. Muito, 
tiñas que velo para creelo, vendía tódolos santos menos o [santo do seu nome], 
nunca o vendía, non o tiña, non. 
E unha das personas que máis lle axudou nese fui unha catalana, que me con-
taba que eu non a cheghei a conocer, que casara cun militar alá en Barcelona, 
cun americano e tróuxoa p’aquí, pero despois o home divorciouse dela e ela non 
tiña ningunha profesión, entonces metiuse a esperitista, a lerlle as cartas á xen-
te. E esa axudoulle muito porque cando o cunuciu a el, cada vez que alguén iba 
a unha consulta mandáballe unha folla, de cousas, aínda que non necesitaba 
nada, ela disíalle: «Vaite a pé de Ramón e que che dea esto». E entón non sabían 
ler porque eso era como un farmacéutico, un doctor, esta xente polo regular ou 
escribe mal ou non sabe escribir. E así a base de tempo e sacri�cio fui aprenden-
do. E esta muller axudoulle muito mandándolle os clientes e en ves de necesitar 
unha cousa pois mandáballe des. Porque, como pode ser vender terra santa de 
Jerusalén, que a collían aí, enchían os sacos, pequeniños así, e poñían terra san-
ta de Jerusalén, e a terra collíana aí no río. Herbas, pois montóns, espigas, ferra-
duras, polvo de calquera índole que tuvera un pouquiño de brillante, inciensos 
a montóns, colonias o mismo con diferentes nombres que, ás veses, non a tiña 
e o home collía un pouco de colonia con agua e poñíalle el o nombre, tiña unha 
máquina de escribir alí atrás na o�cina e el lle poñía o nombre e vendía así. Mui-
ta xente lle pedía si facía consultas, nunca quixo facer consultas e valía para eso. 
Cousas así desas. Outra vez eu teño ido con el a levar un santo de máis de mil 
dólares que lle vendera a un bruxo destos. Era un boricua indio, co pelo hasta a 
cintura e tiña a casa toda chea de páxaros e corvos e cousas así, todo relaciona-
do co mundo da brughería. Aquelo parecía un zoológico, pero a xente facía cola 
esperando para a consulta. E comproulle o santo, e que facía o tipo, facía rifas 
e hasta que lle quitaba des ou quince mil dólares, el non daba a rifa... e despois 
dicía: «Tal día vamos a rifar o santo», pero cando xa el tiña xa vinte veces os car-
tos do santo no bolsillo. E así, xa che digo...

Pero despois Ramón deixou a ‘botánica’ e «colleu un licor estor [liquor 
store] e cando murriu tiña dous licores estores», é dicir, que lle foi ben.

O caso de Ramón non é o estándar da emigración masculina de Carno-
ta á cidade de Nova York, mais é un bo exemplo da estratexia de adaptación e 
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progreso persoal. «Aquí nós –dime– dividímonos en dous ramos: o ramo da 
hostelería e o ramo da construción. Dispois haberá catro que traballen nunha 
o�cina, que os hai». E estes catro son xa �llos de emigrantes que completaron 
no lugar de destino os seus estudos; o que demostra que a educación é unha 
vía de triunfo na segunda xeración, como o irmán de Carme, que rematou a 
universidade e traballa nunha importante compañía farmacéutica, «xa non vai 
ir, ten mui bo traballo aquí, non. Tratou alá pero non lle paghan nin a cuarta 
parte».14 Os salarios baixos que atopan aquí non os invitan a regresar. 

Cando falan de «construción», fan distinción entre «os da pintura» e os 
propios «da construción». Os primeiros traballan pintando casas e edi�cios; 
os segundos, nas obras públicas, abrindo gabias para colocar tubaxes e cables 
nas estradas, etc. Por construción aquí entenden algo distinto á albanelaría e 
considérana un traballo duro, «esclavo», pero ben pagado; «son os que máis 
ganan» e «cada ghueves tes o teu cheque e é mui bonito». 

Manuel empezou lavando pratos nun restaurante: 

O lavaplatos aquí non é traballo, é unha esclavitú, porque nin tes horario, nin 
tes salida, nin tes entrada. Páganche en cash, ou sea, que non tes seguro, non tes 
nada. É un traballo pa salir do paso. Se cadra aí hai un restaurant que ganas mui-
tos cartos, pero os cartos que ganas tes unha enfermedá ou eso e tes aquí a familia 
e é peligroso, porque se tes muller e �llos e tes que ir a un hospital ou eso e non 
hai seguro de nada; traballas por cash, ti traballas uito días alí, os uito días dan-
che, daquela, hoxe danche máis, pero daquela dábanche 100 ou 150 dólares só. 
Non había quitar unha muela nin nada, non había nada. E todo de nuite, empezas 
a traballar ás cinco da tarde. Tas suposto de traballar hasta ás doce, que son sete 
horas, non? Pero ás doce énchese o restaurant de xente, e tes que estar alí e pa lavar 
platos, eso, non podo marchar, marcho, se non xa non traballas máis. E esa xente 
marcha ás cinco da mañán, e ti acabas ás cinco da mañán e marchas, pá casa. Ou 
sea, vas pá casa, dormes hasta as dúas ou tres da tarde e ás catro tes que volver pó 
sitio. Ou sea, que é unha esclavitú, unha verdadeira esclavitú. 

Pero este tipo de traballo posibilitoulle ampliar a rede de coñecidos e 
mellorar:

Entonces ti conoces xente, muita xente que vai alí comer, por eghemplo due-
ños de restaurants, xente que traballa en empresas buenas, non? Eu aí conocín 
a un italiano que estaba casado cunha cubana, e estaba de boss do hospital ese, 
de boss de hauskibe [housekeeper], hauskibe quer dicir encargado da limpie-

14. Neste caso aínda estamos falando da xeración de «new-comers», na que avós, pais e �llos 
naceron no país de orixe. Primeira xeración sería cando os �llos xa nacen nos Estados Unidos 
(Lamare, 1982)].



ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (69-90) 83 

«Vin porque me trouxeron, non quería vir». De Carnota a Astoria.
A emigración de Carnota na cidade de Nova York

za… Bueno, e entonces eu conocino alí cando fun alí, e tamén o conocía María, 
a muller de Paco,15 porque María traballaba xa no hospital, de enfermera. Enton-
ces Paco daquela viña a comer muito alí ó restaurant onde traballaba eu de lava-
platos, xa eran mozos. E entonces estando alí María díxolle ó ghefe ese: «Por que 
non lle buscas un traballo a este home no hospital?». E dixo el: «Ti ques vir ó 
hospital?». E díxenlle eu: «Si». E dixo: «Bueno, eu vou mirar». E nun día díxo-
me el: «Tes que ir ó hospital pasar unha revisión médica». E metéronme alí no 
hospital. Eu traballei doce anos, na limpieza. Despois o hospital cerrou, ou ven-
dérono, cerrou, vendérono e cerrou pa arreglalo, o caso é que á xente botáron-
nos todos fóra, deron un despido de douscentos ou trescentos dólares e fuera. 

Despois buscou traballo nun edi�cio de apartamentos, grazas á amizade 
co encargado, o «súper», outro italiano que traballaba tamén nas �ns de sema-
na no hospital, de «seguriti».

O pai de Pepa �xo o mesmo camiño, «cando vén p’aquí empezou a lavar 
platos, estaba lavando platos nun restaurant e, despois, empezou a traballar 
na construción». O pai de Carme traballaba «na pintura», igual que o marido 
de Pepa actualmente.16 Mariño e Pepe traballan na construción, Paco e Carba-
llo na hostalaría. A maioría das mulleres traballan limpando casas e o�cinas. 
María empezou traballando nunha factoría:

Eu poñíalle a tira que vai aquí ó suéter, e nesa traballei dez anos, e despois cam-
bieime para outra para aquí para o Bronx, e aí limpiando pantalóns, cortándolle 
os fíos ós pantalóns cunha máquina de limpiar, as máquinas facían os panta-
lóns e despois as limpiadoras limpiábamoslle, cortábamoslle. E aí no Bronx tra-
ballei uito anos, e dezauito anos, e aquí no Bronx cerrou a factoría, e eu estaba 
pagando a Unión, e entonces para cobrares a Unión tes que traballar dez anos, e 
entonces eu traballei uito e quedei [sin traballo] e busquei traballo por alí e non 
encontrei traballo pola Unión. E quedei sin traballo e estuven sin traballar e des-
pois traballei en casas, hasta que me retirei.

O caso de Uxía é semellante, cando chega tamén vai traballar «a unha 
factoría de roupa, traballábase a destagho. Bueno, primeiro xa fun sin cobrar 
nada porque tiña que aprender. Eu sabía andar na máquina, pero nas d’aquí 
non. E leváronme aí a Manhattan, entrando eu iba naquel ascensor...». O tra-
ballo conseguiuno por medio da muller «dun que traballaba co meu home no 
restaurante. Ela traballaba aí, non, ela traballara aí antes, levoume, e fun, unha 
semana estuven aprendendo ou nen sei canto, non me pagaron nada, fun a 

15. A muller de Paco é de orixe hispana.
16. Carmen e Pepa casaron en Nova York, unha cun home do concello de Muros e a outra cun 
hispano que «conocín na High School».
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próxima semana cando pensei que iba cobrar o que cobrei non me chegou 
para o taxi, porque era polo que facías e a min pareciume que �xera un mila-
gro pero non �xen nada porque había que darlle, despois canseime de estar 
aí e non ganar casi nada e marchei». E foise para outra factoría, «aí ganaba un 
pouquiño máis». Despois tivo os �llos e deixou de traballar e «cando empesei 
cando estaban eles [os �llos] na escuela, dispois xa empecei limpando». 

A maioría ten varias casas ou combina unha casa con varios locais de o�ci-
nas. As que foron á escola no país de acollida empezaron a traballar antes mes-
mo de acabar o tempo de escola. Carme dinos que «empecei cuidando unha 
velliña con quince anos». Acababa de chegar e non falaba aínda inglés e a seño-
ra «era a que me axudaba a facer a tarea, o que era o inglés e todo, marabilloso. 
Pagaban 200 dólares daquela, pa min 200 dólares con quince anos, �ipaba».

O caso de Pepa é moi parecido e despois de saír da «escuela tiña unha 
casa, amais facía beibisiti [baby-sitter], despois cando me casei deixeino todo» 
e non volveu traballar até que nace a última �lla, que é cando os pais deciden 
regresar e ela quería quedar cos traballos que tiña a nai, pero precisaba alguén 
que lle coidase a nena. A solución será enviar a �lla coa avoa para Carnota, 
pero esta foi unha experiencia negativa: «Non o fago máis na miña vida». 

A ESTRATEXIA DO RETORNO E A IDEALIZACIÓN DO LUGAR DE 
ORIXE

A idea de retornar está presente en todas as persoas coas que falei, aín-
da que algúns esta idea enténdena como algo non de�nitivo, porque a súa 
vida está establecida en Nova York. Carnota xa «non é a miña vida» porque 
«me encanta Nueva York. Vou de vacacións, pero para quedarme alí xa non». 
Outros porque «aquí teñen todo e alá non teñen nadie, non teñen a que ir». 
Non obstante, estes que xa non teñen «a que ir», é dicir, que non teñen fami-
lia directa vivindo en Carnota, seguen tendo casa alí, procuran ir todos os anos 
pasar as vacacións, din que son de Carnota e cando din «un visiño» refírense 
aos veciños de Carnota, non aos da rúa onde viven en Nova York.

Case todos viñeron coa idea de estar aquí un certo tempo e despois regre-
sar: «Dixen: vou marchar ós Estados Unidos e cando teña un millón de pese-
tas veño de volta. Pero tas aquí, pasas un ano e, despois, xa non vas de volta, 
porque é difícil ir de volta, a non ser que deixaras [alguén alá]. Meus sobriños, 
por eghemplo, estuveron aquí dous deles, pois porque deixaron atrás, porque 
o traballo no ramo da construción non lles iba, eles nunca traballaran na cons-
trución e traballaron en restaurantes e non lles gustaba. Pois entonces fóron-
se de volta». Outros chegan xa pensando en que teñen que marchar e, como 
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no caso do pai de Carme, «estaba contando os últimos cinco anos mi madre! 
Unha desesperación, cada vez que íbamos nos veráns alá xa non quería vol-
ver, xa se enfermaba». 

Uxía dinos:

Cando vin non pensei que viña para quedar, pensei que viña para unha tempo-
rada e volver. Costoume adaptarme; non adaptarme, adaptarme si adapteime e 
estaba ben e estaba a gusto, pero como siempre tiña na cabeza eso de dicir esto 
non é o meu, esto non é a miña vida, eu vou estar aquí por uns meses, siempre 
con outra idea, vou estar aquí por un tempo e vou marchar. Non me daba para 
pensar esto é o meu, esto é o que quero para a miña vida. 

A súa idea era tamén a doutros: «Cando me casei aquí máis que nada eu 
pensaba botar dous ou tres anos e marchar». Pero entón «vas quedando, vai 
pasando o tempo» e nacen os �llos. Entón pensan en marchar antes de que os 
�llos se fagan adultos, porque se non «o deles é aquí, naceron aquí, é o nor-
mal, para eles é o seu país. Alá van de vacacións e gústalles alá». Pero non a 
todos, Paco dinos que o seu �llo, que ten máis de trinta anos, foi só catro ou 
cinco veces a Carnota nada máis, «nunca lle gustou alí».

Pepa traía a «idea de vir dous ou tres meses para non perder a residencia, 
e quedei». E algúns dos que van quedando traen incluso os pais cando estes 
xa están maiores e non se poden valer por si mesmos: «Miña abuela empezou 
a quedar cega e meus pais trouxérona p’aquí, estuvo aquí hasta ahora», até que 
eles regresaron de�nitivamente. A nai de María «tamén a trouxeron p’aquí, e 
murriu aquí e levárona pa España tamén», é dicir, que a enterraron en Carno-
ta. Pepa e Carme teñen moi claro que queren regresar «pó vran que vén», «pó 
vran que vén xa non estou aquí». Ese verán «que vén» é como unha liña per-
dida na néboa do horizonte á que se ansía chegar, pero alcanzala depende de 
moitas cousas, especialmente da posibilidade de atopar traballo –naqueles que 
aínda están en idade de traballar– e dos �llos. Máis ben é unha ilusión que as 
axuda na súa vida cotiá. 

As persoas que teñen �llos queren regresar antes de que estes se fagan 
maiores e empecen a ter certa independencia e ter amigos. Saben que se rema-
tan aquí o período da escola secundaria, a High School, despois «se esperas 
un pouco máis non che queren ir, porque xa ten pasado e nós creo que xa 
tamos esperando muito», e canto máis esperas máis difícil será o regreso para 
os �llos. Mentres non cheguen a esa idade «elas queren ir, morren cas ganas 
d’ir, pero eu creo que é porque pensan que van ter unha vida como no verán». 
«Volver volvía hoxe, si pudera», di Carballo, e non pode porque «aínda teño o 
�llo pequeno que está estudiando, está empezando a universidade». Problema 
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que tamén ten outro veciño de San Mamede, orgulloso de que ao xenro, que é 
americano, lle guste Carnota e vaia todos os veráns.

Unha maneira de vincularte á terra de orixe é tendo unha casa. «A maio-
ría compra alá» e non compran no lugar de destino, porque «pensamos que si 
comprábamos aquí xa nunca máis íbamos a ir p’alá»; mais algúns compran nos 
dous lados e venden cando regresan. E compran «alá», é dicir, en Carnota ou 
en Santiago de Compostela, encirrados polos pais que xa regresaron e aos que 
lles gustaría que os �llos tamén regresasen, entre outras razóns porque «pa o 
asunto de vivir eu creo que como en España non se vive en ningún sitio»; aín-
da que recoñecen que os salarios e as oportunidades laborais son mellores nos 
Estados Unidos. Tamén porque lles parece un mellor sitio para criar os �llos, 
que terían máis liberdade, «é mellor pós nenos», porque aquí «non falas con 
ninguén. As miñas rapazas están tan acustumbradas a vir da escuela e meter-
se na casa, porque non hai rapazas alrededor e eu, hasta ahora, non as deixo 
andar por aí, en ningún lado, nin na calle nin ningún sitio, e chegan a España, 
os primeiros días, miña nai ten un sitio enorme para que podan estar xogan-
do, ponlles piscina, ponlles de todo, e están tan acustumbradas d’aquí que se 
levantan e van pá televisión, en pleno verán. Non lles chama nada a atención 
estar fóra». Pero «alá» pensa que teñen outra vida, «aquí están na cárcel. Can-
do chegan alá é outra vida, están fóra, están xogando, chámalos pa comer e 
están cos rapaces, xúntanse con outros rapaces. Aquí non os deixas salir por-
que ó visiño non o conoces».

A «casa» segue estando en Carnota e a de Nova York é a casa temporal, 
aínda que esta temporalidade dure xa máis de trinta anos. Agora quéixanse de 
que cando amañaron «a casa» non o �xeron ben, «non temos servicio ningún, 
entendes? Non tes onde poñer nin leña», aínda que nunca van no inverno e 
non usen leña. Todos recoñecen que o traballo e a vida nesta cidade é dura, 
pero «viñemos pa traballar e pa aforrar algo, pero para o asunto de vivir eu 
creo que como en España non se vive en ningún sitio». Consideran os Estados 
Unidos como un país con oportunidades, mais «a cousa non é tan fácil como 
parece, ou sea, que ti vés a vivir aquí a este país, como �xeron muita xente, e 
o país é rico, o traballo, hai oportunidades, pero sin traballo non hai cartos, 
hai que traballar para ganar». Pensan que o traballo que fan e a vida que levan 
é moi dura, de escravos, por iso critican os que regresan presumindo do que 
facían, «e se cadra vas a España presumindo dunha tontería que non existiu 
aquí, aquí fostes un esclavo». E cóntanme unha anécdota cun taxista: 

Muitas veces chamaba a un taxista, que viña buscarnos a Santiago, nós vivimos 
en Carnota..., unha vez doume a gana de rir, unha vez preguntoume, eu can-
do montaba no coche del víñamos conversando, parábamos nun lado... e un día 
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dime: «Oes, ti en que traballas na América?, perdona e que che diga tal». Digo 
eu: «Limpando baños», eu traballaba daquela na limpieza. E díxome: «Boeno, 
eso hai que ver». «No, no, limpiando baños». Dixo el: «No, eu viña buscar mui-
tas veces xente aquí a Santiago que viven en Baión −Baión é un sitio donde 
viven− e entran no coche e case se pelean polos paipos [pipes = tubo], empezan 
a falar dos paipos. Eu non sei que son os paipos, pero empezan a falar e un que 
mete cincuenta mil paipos». E digo eu: «Eses tamén pasan traballo a jodelo, eses 
son os que traballan na construción, no inverno nevando, aí, e entón van nos 
coches d’alá e eso, presumindo dos paipos».

E traballan duro e «non é chegar e encher, hai que traballar» e traballar 
moitas horas. «Miña nai traballaba sábados e domingos» e a �lla, daquela ado-
lescente, «non coñecía a ninguén, estaba alí en catro paredes namais que chorar 
todo o día. Eu chegaba á esquina da calle e non sabía onde estaba. Non tuven 
xuventú». Pero grazas á �lla doutra veciña de Carnota, maior, e que vivía ao pé 
dela, puido saír e ir ao cine e de compras. Despois, xa na High School, xa tivo 
amigas, «pero gallegas, de Carnota e de Sada, e hispanas, americanas non».

A vida en Nova York defínena como traballo-casa, casa-traballo, e sempre 
apurados, mentres que «alá podes vivir sin reló». E os domingos, «á Casa Gali-
cia», especialmente os que teñen �llos e os levan a «gallego», é dicir, a clases 
de gaita, pandeireta ou baile.17 Os homes van «ver un partido, comer un pul-
po e ver ós visiños». Ante este duro mapa, o que deixaron alá é fácil de idea-
lizar. A memoria, e a memoria idealizada da terra nai, é un sentimento forte 
entre as comunidades da diáspora e inmigrantes. Teñen saudade do que deixa-
ron e as imaxes da terra de orixe sérvenlle de contrapunto á situación real que 
están vivindo no novo país (Richter 2004: 264) e, tamén, unha desidenti�ca-
ción con el. Para os que chegaron sendo nenos e quedaran cos avós un tempo, 
a terra de orixe está simbolizada polos avós e estes son os que presiden a feli-
cidade (Karakayali 2005: 338).

Son cidadáns dun país onde non viven e viven nun país do que non se 
senten cidadáns. Sentirse cidadán, dixéronme, é unha necesidade e «non me 
sinto eu con necesidá» de pedir a cidadanía no novo país. Algúns dinnos que 
«un ó principio bota muito de menos o que deixa alá. Hai xente que todavía 
ten o reló coa hora de España despois de lovar aquí dez anos, porque están 
coa mente máis alá que aquí. No caso meu, pois pasei catro ou cinco anos se 
cadra tamén añorando todo, añorando todo, aínda que non foi tan bonito pero 
o botas de menos». 

17. Algunhas destas clases xa son impartidas en inglés, debido á di�cultade que teñen os pro-
fesores para se entenderen cos rapaces en galego.
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A maioría, cando chegou a Nova York, botou uns anos sen ir a Carno-
ta, «botamos seis anos o primeiro tempo sin ir», algúns porque non tiñan «a 
residencia» e non querían correr o risco de non poder regresar. Outros até que 
se encontraron económica e persoalmente establecidos. Cando regresaron, a 
paisaxe da memoria estaba alí, «�xeran a carretera nova, pero estaba igual; o 
camiño por onde antes íbamos pá escuela estaba cerrado xa porque a xente 
non iba por el». Cando chegou despois de varios anos en Nova York, «eu besa-
ba a terra, besaba o árbol donde xogaba cando era pequeniña, o castañeiro da 
casa, mi madre, todo», comenta emocionada.

En Nova York, se poden, intentan facer unha vida doméstica como «alá». 
«A comida nosa é a comida d’alá toda», e van comprar a Xamaica [Jamaica],18 
porque alí «hai dous estores de portugueses, e teño comprado merluza fres-
ca, sardiñas, xurelos, hai unto, alí hai de todo». Entenden que a calidade de 
vida é mellor «alá» que «aquí». «Aquí o sistema non me gusta, aquí síntoo 
todo programado para que che vaia en biles [bills], cantos máis cartos ganas, 
máis taxas tes que pagar e, ó �nal, todo é a misma merda. Por eghemplo aquí a 
luz, mínimo 200 dólares ó mes. Alá ganas menos, pero son 35 euros que paga 
cada dous meses, di miña nai. 1500 dólares de renta ó mes, alá non os pagas. 
E despois tamén que a calidade de vida aquí, maybe como coa miña familia os 
domingos, pero despois pola semana non podo».

«Aquí hai que pagar muito» é unha frase que teño escoitado moitas veces 
e que «aquí é fácil conseguir traballo e ghanas muito carto, pero como che 
entra, sale», xa que «hai muitos ghastos nunha casa, e o morche [mortgage = 
hipoteca] da casa para pagar, eso cada mes e, despois, outros ghastos». Pero á 
parte do que hai que pagar tamén se gasta máis, porque aquí se compra máis e 
«alá hai que aguantar máis do carto, non é coma aquí. Aquí pódeste dar  lugho 
de ir de compras e ghastar, entendes?».

Carnota aparece como un lugar ideal para vivir, pois é onde se nota unha 
relación directa entre o espazo físico e unha identidade social imaxinada e com-
partida. Isto permítelles reimaxinar a súa paisaxe e o mar. Mais a memoria do 
lugar, dos lugares, é usada para construír as súas novas vidas e axudar a imaxi-
nar o seu novo mundo. Así «remembered places» serven «as symbolic anchors 
of community for dispersed people» (Gupta e Ferguson 1997: 39). O local 
constitúe unha metáfora do auténtico fronte á diversidade que teñen nas rúas 
que pisan a diario, é un mapa do desexo ao que vincularse, ao que agarrarse 
simbolicamente e emocionalmente. E lembran a praia, «aló na nosa praia de 
Carnota», cando ían pescar e pescaban «unhas agullas pequeniñas cuns den-

18. Jamaica é outro barrio de Queens. 



ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (69-90) 89 

«Vin porque me trouxeron, non quería vir». De Carnota a Astoria.
A emigración de Carnota na cidade de Nova York

tes [pións?], cancrexos, berberechos, ourizos, mexillóns, era unha praia mui 
rica» e pescaban de todo, «que agora non se pode ir [pescar]». Os berberechos 
din que eran máis pequenos ca os de Muros, «pero mui sabrosos». «Logo un 
arroz con berberechos non sabe ben? E con cancrexos deses de río? Ai que ben 
sabían!... Eu teño ido aquí ós mexillóns, si, eu mais un home que vivía aquí que 
era de Sada, mais un sobriño... Que bos eran! Sabían como os d’alá». Pero non 
todos son da mesma opinión: Mariño, que traballa na construción, di que «o 
mar aquí non é como alá, alá xa tiñas as túas pedras» desde as que pescaba. E 
cando regresan levan os �llos nacidos en América á praia, para que vexan que 
debaixo da area hai berberechos: «Non creían que había berberechos debaixo 
da area!». E lembran Punta Cancrexa, «antes do Tombo á man direita, non sei 
si conoces?, que había pedras, acórdome da pedra donde nos tirábamos». O 
Tombo é o mar que baña Carnota e cando me a�rman isto rin e contan unha 
anécdota da escola: «Unha vez o maestro preghuntou: ‘A ver, cal é o mar que 
baña Carnota?’. ‘O Tombo’, dixo un que hoxe é inghiniero».
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MULLERES, FOTOGRAFÍA E EMIGRACIÓN

Pilar Montero Vilar

RESUMO
Son moitas as formas en que se recolle a memoria da emigración: testemuños escritos, falados, 
documentais, fotografías, etc. Neste artigo abórdase precisamente a fotografía, entendida 
como unha estrutura que posúe unha linguaxe especí�ca e pretende analizar ese apartado da 
memoria dende o punto de vista das mulleres. Como fenómeno social, o tema da emigración 
foi afrontado por distintos fotógrafos e reporteiros. No entanto ímonos centrar nas fotografías 
de carácter privado ou naquelas que, aínda tendo carácter público, serviron para documentar 
escenas cotiás. Non nos interesa tanto analizar esa visión da emigración dende a reportaxe 
profesional como procurar unha aproximación ao labor realizado polos propios protagonistas 
da emigración que documentan o seu periplo, unha perspectiva que estaría máis próxima á 
visión dun álbum familiar como obxecto depositario da memoria privada dos seus protagonistas 
que aos grandes relatos e narrativas enxalzados pola historia. 
Se aceptamos a proposta de Susan Sontag de que a fotografía é unha inesgotable invitación á 
especulación e á vez é un instrumento de poder, o estudo consiste nunha análise a partir das 
imaxes fotográ�cas da emigración nas que as mulleres adquiren un carácter protagonista e 
intenta esclarecer cal é a construción narrativa e ideolóxica que se estruturou a partir das ditas 
imaxes.
Palabras clave: Mulleres, fotografía, emigración, memoria privada, estudos de xénero.

ABSTRACT
The memory of emigration is collected in a variety of ways: written and spoken statements, 
documentaries, pictures, etc. In this article we deal exactly with photography, understood as 
a structure with its own speci�c language that intends to analyze this section of memory from 
women’s point of view. As a social phenomenon, the subject of emigration was faced by different 
photographers and reporters. However we are going to focus on private pictures or on those 
that, yet being public pictures, have been helpful to document everyday situations. We are more 
interested in making an approach to the work done precisely by the �gures of emigration who 
have documented their own adventure, rather than analyzing emigration from a professional 
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report; a perspective which would be closer to the sight of a family album as a deposit of their 
owners’ personal memories than to the great stories and narrative exalted by history. 
If we accept Susan Sontag’s proposal that photography is an endless invitation to speculation as 
well as a means of power, this study consists of an analysis made from pictures of emigration 
where women have the main role, and it tries to clarify what is the narrative and ideological 
construction that has been structured from such images. 
Keywords: Women, photography, emigration, personal memory, gender studies.

1. A FOTOGRAFÍA COMO FONTE

A emigración como fenómeno social conforma un campo de estudo ines-
gotable: son moitos os especialistas que abordaron o tema dende as distin-
tas disciplinas que se ven afectadas: economía, xeografía, socioloxía, etc. Só 
nos últimos anos, e co auxe dos novos enfoques de escala microsocial, se está 
a producir un achegamento ao fenómeno da emigración que implica unhas 
estratexias de enfoque, estudo e análise dende novas perspectivas e fontes 
que, tradicionalmente, ou eran inexistentes (a fotografía), ou non foran tidas 
en conta (memoria privada), ou, no peor dos casos, foran abertamente silen-
ciadas (perspectiva de xénero).

Neste sentido, en España encontramos actuacións pioneiras verdadeira-
mente exemplares de recuperación sistemática da memoria epistolar e grá�-
ca dos protagonistas da emigración. Pero se no caso das cartas podemos citar 
varias recompilacións –concretamente en Galicia destacan as efectuadas polo 
profesor Soutelo Vázquez–, no campo fotográ�co as aproximacións son máis 
limitadas en número, aínda que, dende o ano 2000, se observa un interese cre-
cente polas representacións grá�cas da emigración e podemos contar xa con 
catálogos de fotografías como Os españois tamén fomos emigrantes, Asturianos 
en América ou Miradas de emigrantes, a cargo, respectivamente, dos fondos da 
axencia EFE, do Museo do Pobo de Asturias ou da Fundación 1º de Mayo a 
través do seu Centro de Documentación de la Emigración Española. Debemos 
congratularnos polas vantaxes que concede aos estudosos o feito de que parte 
destes valiosos arquivos se faga pública.

A fotografía, un «modo de reprodución mecánica», en realidade un pro-
ceso físico e químico, presentado na Academia de Ciencias de París en 1839 
e froito da conxunción de experimentacións e inventos de Niepce e Daguerre, 
tivo como unha das súas principais aplicacións nas súas orixes a consecución 
de retratos, ata o punto de que chegou a desbancar o costume da miniatura, 
moi en auxe naquela época. Dende a invención da fotografía, a muller ocupou 
un lugar privilexiado como modelo nos retratos fotográ�cos. As representa-
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cións de mulleres abundan, nun paralelismo co lugar que, como tema prin-
cipal, viñan ocupando dende a prehistoria en todas as artes plásticas, e son 
retratadas con este novo procedemento dende nenas xunto ás súas nais e nos 
momentos destacados da súa vida en sociedade: vestidas de primeira comu-
ñón ou ataviadas de noiva, por citar só algúns exemplos.

En 1854 prodúcese un grande avance na difusión da fotografía ao inven-
tar o francés André-Adolphe Disderi o formato carte de visite, tarxeta de visita ou 
retrato tarxeta, duns seis por dez centímetros (105 x 63 mm), un retrato fotográ-
�co de formato estándar e de rápida expansión internacional no que se unían a 
utilidade práctica de documento (servía para dar a coñecer) e o seu valor como 
lembranza, como memoria. Ademais, o seu custo razoablemente económico 
provocou un desenvolvemento e difusión inmediatos. Á práctica da burgue-
sía adiñeirada de se retratar axiña se uniron as clases e estratos máis humildes 
da sociedade: serventas, obreiras e campesiñas eran retratadas por fotógrafos 
ambulantes nas carpas de feiras ou ao aire libre, ou por viaxeiros e excursionis-
tas que, no seu labor de inmortalizar paisaxes e monumentos, rexistraron unha 
ampla colleita de tipos populares como xitanas, pescadoras ou prostitutas.1

Non obstante, a pesar de que é un invento que xorde nos albores do 
século XIX e que, como vimos, alcanza unha difusión inmediata pola súa capa-
cidade para rexistrar «verazmente» e dunha forma económica a realidade, 
dende hai xa moito tempo cuestiónase a capacidade obxectivadora da reali-

1. M. L. Sougez: «La mujer en la fotografía española», La mujer en el arte español. VII Jornadas 
de arte, Madrid, Centro de Estudios Históricos, CSIC, 1997, p. 550.

Imaxe 1.
Celebración familiar 
dun aniversario en 
Monterroso (Lugo), 
1969. Colección Pilar 
Montero Vilar



94 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (91-107)

Pilar Montero Vilar

dade captada pola cámara fotográ�ca. Cómpre considerar formulacións como 
a de Peter Burke sobre o uso da imaxe como documento histórico xa que «el 
testimonio de las imágenes, como el de los textos, plantea problemas de con-
texto, de función, de retórica, de calidad del recuerdo...».2 Agora ben, o que 
non podemos cuestionar en ningún caso é o seu valor como documento na 
medida en que «ilustra acerca de algún hecho, es decir que informa, transmi-
te o sugiere conocimientos».3

Certo é que as fotografías son dispositivos que activan a nosa imaxi-
nación, crean todo un mundo de suxestións visuais e espertan recordos no 
espectador que poden encadearse ata chegaren a reconstruír auténticas vidas a 
partir dunha lembranza familiar como pode ser un álbum de fotos. O escritor 
alemán W. G. Sebald é un bo exemplo diso. Dende o campo literario aborda 
a construción narrativa dalgúns dos seus textos e deixa constancia mediante 
fotografías dos relatos que nos avanza, como se servisen esas imaxes para dar 
fe ou veracidade da súa existencia, ao mesmo tempo que suxeita a mensaxe 
literaria cunhas imaxes un pouco misteriosas que propoñen pola súa vez un 
campo aberto para a interpretación. Nunha das súas últimas obras publica-
das en castelán, titulada precisamente Los emigrados, Sebald reconstrúe a vida 
dunha serie de persoas que se lle cruzaron na súa existencia, algúns familiares, 
outros non, e que todos teñen en común o feito de que foron nalgún momen-
to emigrantes.

Ese recurso de utilizar a imaxe como punto de partida para a narración 
ou a re�exión obríganos a recalcar que non convén relacionar dunha forma 
demasiado estreita a imaxe fotográ�ca coa realidade inmediata xa que moitas 
das imaxes que coñecemos non se corresponden coas circunstancias reais dos 
seus protagonistas, senón coa imaxe que eles queren mostrar de si mesmos ou 
que o intérprete ou o narrador pretende destacar. Faise imprescindible, polo 
tanto, coñecer o contexto en que se produciron esas imaxes, aproximarse den-
tro do posible ás vidas dos seus protagonistas. Unha aproximación real axuda-
ríanos a non nos equivocar demasiado á hora de interpretar as imaxes como 
mensaxes visuais xa que non debemos esquecer, en ningún caso, que a foto-
grafía é un medio de propaganda absolutamente e�caz que serve para propo-
ñer, difundir e ampli�car mensaxes e estereotipos.

2. P. Burke: Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 
2005, p. 18.
3. J. M. Sánchez Vigil: El documento fotográ�co. Historia, usos y aplicaciones, Xixón, Trea, 2006, 
p. 14.
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2. A FOTOGRAFÍA E A SÚA FUNCIÓN NA EMIGRACIÓN

Dende mediados do XIX, a fotografía incorpórase como ferramenta habi-
tual no traballo de moitas das disciplinas que comprenden as ciencias sociais e 
as experimentais, malia que a maioría das veces esas imaxes non eran captadas 
polos propios investigadores senón por profesionais da fotografía que os acom-
pañaban no seu traballo de campo. Deste xeito, o interese que espertou a foto-
grafía como método de identi�cación �able provocou que fose esixida a partir 
dos anos vinte do século pasado polos servizos de seguridade do Estado como 
documentación necesaria para poder desembarcar nos países de destino da emi-
gración. Dende esas datas, por exemplo, para permitir desembarcar en Bos Aires 
esixíaselles aos pasaxeiros de terceira clase, non así aos podentes, unha fotogra-
fía, mentres que en México eran dúas, unha de fronte e outra de per�l.4

Como fenómeno social o tema da emigración foi afrontado por distintos 
fotógrafos e reporteiros. No noso país as despedidas de emigrantes recollidas 
polos obxectivos de Hermes Pato na estación do Norte en Madrid ou a foto-
grafía de Manuel Ferrol no porto da Coruña cara á metade da centuria son por 
todos coñecidas.

4. J. Álvarez López e F. Crabiffosse: Asturianos en América 1840-1940. Fotografía y Emigración, 
Xixón, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, 2000, p. 24.

Imaxe 2.
Residencia Entre �ores, 
Haarlem (Holanda), 
1966. Centro de 
Documentación de 
las Migraciones. 
Fundación 1º de Mayo
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Non obstante, neste estudo ímonos centrar nas fotografías de carácter 
privado ou naquelas que, aínda tendo carácter público, serviron para docu-
mentar escenas cotiás. Non nos interesa tanto analizar esa visión da emigra-
ción dende a reportaxe profesional como procurar unha aproximación ao 
labor realizado polos propios protagonistas da emigración que documentan 
o seu periplo, unha perspectiva que estaría máis próxima á visión dun álbum 
familiar como obxecto depositario da memoria privada dos seus protagonistas 
que aos grandes relatos e narrativas enxalzados pola historia. En efecto, xun-
to coa correspondencia, un dos medios de comunicación privilexiados entre 
os protagonistas da emigración e as súas familias foi a fotografía, que serviu 
en moitos casos para reforzar e iluminar a mensaxe escrita e que supón hoxe 
unha auténtica memoria colectiva da historia dos pobos emigrantes.5

Moitas das imaxes que puidemos consultar teñen anotacións no dorso, o 
que pon de manifesto que as fotografías necesitan un tecido discursivo que as 
contextualice e explique. «En un medio como el de la emigración en el que las 
posibilidades de comunicación resultan escasas y el reencuentro se convier-
te muchas veces en un sueño que di�cílmente se hace realidad, los textos que 
acompañan a las fotografías adquieren un sentido más profundo reforzando el 
contenido de la imagen con un mensaje directo de los sentimientos que alber-
ga el emigrante con respecto a los destinatarios».6

Segundo Crabiffosse, a fotografía funciona «como complemento de la 
correspondencia escrita, en esas cartas en las que la fotografía casi siempre 
aparece como la referencia primigenia de los acontecimientos cotidianos y 
excepcionales y en los que siempre sea la referencia como un sustituto de la 
presencia efectiva».7

A manida frase «unha imaxe vale máis que mil palabras» cobrou unha 
transcendencia especial no caso da emigración:8 tanto os emigrados como os 
que quedaban no país de orixe necesitaban esas imaxes que os facían presen-
tes a miles de quilómetros de distancia, que eran capaces de documentar a odi-
sea da que estaban a ser protagonistas e de servir como recordo e memoria dos 

5. R. Soutelo Vázquez: Labregas, emigradas, estraperlistas e represaliadas, Experiencias de vida e 
lembranzas de mulleres na Galicia Rural: 1900-1960, Valga, Concello de Valga, 2005, p. 47.
6. J. Álvarez López e F. Crabiffosse: op. cit., p. 65.
7. Idem, p. 25.
8. Neste sentido, resulta obvio sinalar como na correspondencia dos emigrantes estudada 
pola profesora Pérez Murillo, da Universidade de Cádiz, depositada no Arquivo de Indias e da-
tada a máis tardía en 1829, non existe referencia ningunha á fotografía. M.ª D. Pérez Murillo: 
La otra América. Cartas de emigrantes escritas desde Cuba. Estudios de las mentalidades y valores en 
el siglo XIX, Cádiz, Aconcagua Libros, Universidad de Cádiz, 1999.
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familiares que, nalgúns casos, non volverían ver. A fotografía constituíu, polo 
tanto, xunto coas cartas, un medio privilexiado de facer presente a «realidade» 
dos protagonistas da emigración no país de orixe e, de feito, era un costume xa 
asentado dende o XIX que as fotografías dos integrantes das familias formasen 
parte da decoración das estancias das casas, como queda re�ectido na novela 
de Flaubert Bouvard y Pecuchet: «el cuarto de Bouvard, bien encerado, con cor-
tinas de percal y muebles de caoba, gozaba de un balcón con vista al río. Los 
dos adornos principales eran una licorera en medio de la cómoda y, a lo largo 
del espejo, daguerrotipos de amigos; una pintura al óleo ocupaba la alcoba».9

Se ademais o familiar se atopaba ausente, o seu retrato era case unha pre-
senza obrigada. Os intercambios epistolares entre os protagonistas e as súas 
familias deixáronnos testemuños da importancia que tiña para estes o inter-
cambio fotográ�co a través do correo, pois era a forma de manter a imaxe viva 
da familia e poder observar dende a distancia os efectos que o paso do tem-
po ía facendo nos seres queridos. Seguindo este costume re�ectido por Flau-
bert, nas casas adoitábase colocar o retrato do emigrado nun lugar principal, 
de maneira que adquiría, como queda re�ectido na pasaxe anterior, un labor 
decorativo acorde coa práctica moi difundida entón da galería de retratos da 

9. G. Flaubert: Bouvard y Pecuchet, Barcelona, Barral Editores, 1973, p. 12.

Imaxe 3.
Reverso da fotografía 
anterior. Centro de 
Documentación de 
las Migraciones. 
Fundación 1º de Mayo
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familia. Nalgúns casos é curioso, ademais, observar como esta nova técnica 
permitía manter nunha mesma imaxe, compartindo un mesmo espazo, fami-
liares residentes nun e no outro lado do océano seguindo un modelo estable-
cido no que parte da familia posaba ante o fotógrafo co retrato da parte que 
estaba lonxe.

3. A FOTOGRAFÍA, AS MULLERES E A EMIGRACIÓN

Como non podía ser doutro xeito, o achegamento ás imaxes fotográ�cas 
das mulleres da emigración corre parella á historia deses tres substantivos: da 
historia da fotografía, da historia da emigración e da historia das mulleres. E 
dese xeito pretendemos que quede de manifesto tras o estudo das imaxes que 
puidemos analizar: da historia da fotografía porque, inevitablemente, segun-
do se vai avanzando no desenvolvemento técnico do proceso e da forma de 
obtención de imaxes, este vaise facendo máis sinxelo e máis económico, o que 
reverte na súa accesibilidade; da historia da emigración porque elas forman 
parte indisociable dese proceso migratorio, xa fosen suxeitos activos xa que-
dasen no país de orixe ao coidado das familias; da historia das mulleres por-
que a perspectiva de xénero debe contribuír a facer visibles aquelas mulleres 
que abandonaron as súas casas para traballar e/ou acompañar os seus maridos 
nunhas condicións moi adversas na maioría dos casos. Convén recalcar, neste 
sentido, o papel clave que desempeñan as imaxes na construción e no reforza-
mento dos modelos de xénero, pois elas preséntannos os estereotipos femini-
nos vixentes en cada período histórico.10

Se nos enfrontamos á análise da fotografía da emigración, podemos com-
probar que a primeira fotografía do emigrado/a non pertence estritamente á 
emigración senón que as persoas a piques de emigrar acostumaban facer un 
retrato antes de comezaren a viaxe. Adoitaba ser un retrato de 10 x 15 (tarxe-
ta americana) que co tempo deu paso á máis económica tarxeta postal. Esta 
imaxe obtida antes de partir tiña a súa simétrica antes de regresar ao país de 
orixe, de tal forma que se conservan imaxes de emigrantes que se fotogra-
fan por última vez no seu país de destino.11 Na reportaxe citada anteriormen-
te, realizada por Manuel Ferrol, queda constancia precisa deses momentos 
que son captados para o recordo, o instante en que os emigrantes, xa no pei-

10. M. Nash: Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, 1936-1939, Madrid, Taurus, 
1999.
11. J. Álvarez López e F. Crabiffosse: op. cit., pp. 20-22.
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rao de embarque antes de partiren para o seu destino, son rexistrados por un 
fotógrafo.

Nun principio as fotografías que se conservan da emigración son obra 
dos estudos dos fotógrafos profesionais. Así, consérvanse imaxes de emigran-
tes, a maioría retratos fotográ�cos-tipo cuxa función era servir de recordo e 
cuxas poses, similares ás de calquera outro tipo de colectivo, re�ectían os atri-
butos típicos do retrato da época: poses frontais, hieráticas e solemnes. Nada 
nos indica que se trata, por exemplo, de mulleres que emigraron de Asturias a 
América, as súas imaxes son recollidas polo fotógrafo coas mesmas condicións 
que calquera retrato estándar da época.

En moitas destas imaxes, nas que o emigrante intenta mostrar o éxito e o 
recoñecemento social alcanzado, adoita aparecer acompañado da súa muller, 
da familia nun sentido máis amplo e, nalgúns casos, do servizo. As mulleres 
aparecen ocupando o seu papel tradicional de esposas e nais de familia no caso 
de seren as señoras da casa e no seu rol típico de servizo doméstico no caso de 
que ese fose o seu traballo. Na medida en que a idea de «ter éxito» vai mudan-
do, tamén varía a súa representación; deste xeito, das primeiras fotografías de 
burgués perfectamente uniformado damos paso ás imaxes dos protagonistas 
dacabalo ou posando diante das súas vivendas ou diante do automóbil, que 

Imaxe 4. Fábrica de medias de nailon en Haarlem (Holanda), 1966. Centro de Documentación de las 
Migraciones. Fundación 1º de Mayo



100 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (91-107)

Pilar Montero Vilar

nalgúns casos constitúe, coa casa e co grupo familiar de expresión feliz e satis-
feita, un conxunto. Nese sentido nada parece apartarnos da vixencia dos roles 
máis tradicionais do feminino.

É así como comprobamos que nun principio –e falamos agora da emi-
gración transatlántica que se produciu ao longo do século XIX– a fotografía de 
mulleres na emigración é minoritaria porque minoritaria era, fronte á mascu-
lina, a emigración feminina, e que, cando a partir de mediados do século XX 
as imaxes de mulleres na emigración aumentan, fano por varios motivos fun-
damentais: porque tamén o fai a emigración feminina, porque se produce un 
acceso popular á fotografía grazas ao abaratamento do medio e porque –e este 
motivo é determinante– se xeneraliza o novo papel da muller como fotógrafa 
da familia, ou cando menos como depositaria do imaxinario fotográ�co. E é 
que á nai no núcleo familiar atribúeselle socialmente «la tarea de mantener las 
relaciones con los miembros del grupo; son las mujeres las encargadas de las 
comunicaciones y la correspondencia»12 e en moitos dos casos que puidemos 
comprobar as depositarias da memoria e, polo tanto, as encargadas de «con-
tar as fotos» e de organizar e custodiar os álbums familiares que se transmiten 
por vía feminina de xeración en xeración. Un álbum familiar adoita ir acom-
pañado dunha explicación verbal que enriquece e pon de manifesto o contex-
to en que se produciron esas imaxes; de feito, moitos dos álbums familiares 
que nos chegaron permanecen parcialmente mudos cando lles son subtraídas 
esas explicacións e vivencias directas e de «primeira man» por parte dun dos 
protagonistas implicados.13

Vemos, polo tanto, que a medida que transcorre o século XX e as cáma-
ras fotográ�cas se abaratan e se fai alcanzable o seu manexo, a maioría das 
imaxes que temos da emigración pasa a ser realizada polos propios protago-
nistas dunha forma amateur. A difusión da fotografía converteuse nunha pre-
senza importante nas clases medias e populares e os emigrantes sumáronse, 
como o resto da poboación, á tarefa de equipar as súas casas cunha cámara 
fotográ�ca que lles permitise rexistrar a súa vida cotiá14.

12. C. Ortiz García: «Fotos de familia. Los álbumes y las fotografías domésticas como forma 
de arte popular», en Maneras de mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía, Madrid, CSIC, 
2005 p. 194.
13. Non son poucas as veces en que as fotografías familiares non se atopan ordenadas e clasi�-
cadas en álbums, senón dispostas en caixóns ou caixas esperando a ser sacadas do esquecemen-
to nunha reunión familiar e a que alguén do contorno volva iluminar co seu relato a identidade 
dos lugares e persoas protagonistas das imaxes, de xeito que se reconstrúa por vía oral parte da 
memoria da familia.
14. En dous fragmentos de cartas recollidos en R. Soutelo Vázquez: op. cit., pp. 49-50, soli-
cítanse fotos entre familiares nun e no outro lado do oceáno e nunha das cartas dende Bos Ai-
res o emigrado detalla concretamente que mercou unha cámara para facer retratos e que está a 
aprender a fotografar.
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Neste sentido, cando se accede a ver un álbum familiar completo pro-
cedente da emigración, é ilustrativo comprobar que nun principio as imaxes 
proceden dun estudo e foron realizadas dentro dos estándares da fotogra-
fía profesional, mentres que as últimas proceden xa das tomas realizadas por 
persoas integrantes do grupo ao que pertencen os propios protagonistas da 
imaxe. Pódese observar –e é unha característica común á maioría dos álbums 
familiares do século pasado que recollen cronoloxicamente a vida dunha fami-
lia– que a medida que vai transcorrendo o tempo se experimenta unha «ten-
dencia a la desritualización»15 e á naturalidade paralelamente coas escenas da 
vida cotiá que se recollen nel.

Pero, ademais, é importante destacar que a fotografía amateur parece un 
medio privilexiado de estudo da emigración en relación coas mulleres por 
varias razóns: é un medio alcanzable grazas á súa economía e facilidade de 
manexo (aínda que sabemos que a maioría dos emigrados, e especialmente 
as emigradas, non pertencía precisamente aos sectores academicamente máis 
preparados da sociedade, tamén é certo que non se necesita investir moito 
tempo nin grandes estudos para ser capaz de rexistrar imaxes). Ademais, no 
ámbito familiar, como xa vimos, son moitas as mulleres que teñen asignado 
o labor de rexistrar e xestionar as imaxes familiares dignas de ser colecciona-
das e, polo tanto, o territorio do imaxinario fotográ�co familiar pertencería 
nunha porcentaxe moi elevada ás mulleres (mesmo hai estudos que demos-

15. C. Ortiz García: op. cit., p. 203.
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tran, e redundan polo tanto neste extremo, que hai unha estreita relación entre 
a posesión dunha cámara e a presenza de nenos no fogar).16

Neste punto, parece interesante mencionar a opinión de Bordieu, para 
quen, a pesar de que a fotografía é unha arte relativamente nova e en cuxo uso 
non hai que seguir tradición ningunha, nin investir moito tempo na aprendi-
zaxe do manexo técnico e que non se conformou segundo as regras, as ensinan-
zas e as convencións que marca a institucionalizada educación artística, trátase 
dunha das manifestacións máis convencionais nas que se poida pensar.17 O fotó-
grafo amateur non fotografa o que ten en fronte todos os días, nin tampouco fai 
fotos bonitas porque si, isto considérase que forma parte do labor do profesio-
nal; o afeccionado, como demostrou Bordieu, lonxe de trastornar o mundo a 
través das in�nitas visións que lle pode proporcionar a súa cámara, sérvese dela 
para rexistrar o que considera socialmente aceptado, signi�cativo para os seus. 
Non lle interesan os temas universais e «subordina la elección fotográ�ca a las 
categorías y a los cánones de la visión tradicional del mundo».18

Polo tanto, a pesar de que nun principio o espazo da representación 
podería parecer ilimitado, comprobamos que non todas as imaxes son posi-
bles dentro deste contexto de fotografía amateur, e así constatamos que o 
álbum familiar do emigrante non se diferencia basicamente do álbum do non 
emigrante. En ambos os dous casos recóllense imaxes que se poden agrupar 
en dúas clases: os momentos fortes ou situacións o�ciais (vodas, comuñóns, 
bautizos...) e os momentos íntimos (momentos relaxados da vida corrente). 
Segundo Bordieu, é o interese polo tanxible, o informativo e o moral, e polo 
tanto o seu valor social, o que leva a que nos álbums de fotos atopemos tantas 
imaxes estereotipadas sobre o que se consideran os acontecementos colectivos 
máis sobresaíntes: vodas, fotografías de nenos pequenos, viaxes, vacacións.

Pero volvamos aos lugares da emigración. No ámbito doméstico, nada pare-
ce diferente para a muller emigrada, a súa forma de aparecer na imaxe non se 
pode diferenciar menos das realizadas con similar ocasión no seu lugar de orixe: 
nas escenas familiares, vodas, bautizos, aniversarios, comuñóns, ocio familiar 
ou reunións con amigos. Necesitamos dalgún dato na imaxe (carteis con nomes, 
arquitecturas típicas, monumentos recoñecibles...) ou ler o reverso da fotogra-
fía ou ben coñecer os protagonistas para saber que se trata de emigrantes. Nada 
diferencia un retrato tomado con motivo dunha voda en Alemaña dunha rea-
lizada polas mesmas datas en España, ou unha merenda campestre en Suíza e 

16. Idem, p. 191.
17. P. Bordieu: Un arte medio, Barcelona, Gustavo Gili, 2003, pp. 44-45.
18. Idem, p. 139.
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outra realizada en Ares, ou un bautizo na Coruña e outro en Liexa, ou un ani-
versario en Villeurbanne (Francia) e outro en Monterroso (Lugo). 

Unha característica moi común a todos os álbums é a creación dunha 
atmosfera de felicidade e alegría que pode ser aparente en moitos casos e na 
que non aparecen en absoluto re�ectidos os acontecementos desagradables 
ou penosos que puidesen suceder ao longo do devir histórico dunha fami-
lia. No noso caso, quedan ocultos todos os elementos negativos que pode 
carrexar a emigración: os protagonistas destas imaxes encaixan perfectamente 
nesa atmosfera de felicidade que debe recoller o álbum familiar e que os emi-
grantes enviaban ás familias para lles dar conta oportuna do aparentemente 
ben que se atopaban.

Ao longo desta investigación puidemos comprobar que é común nos 
poucos estudos que abordan este tema o cuestionamento da veracidade das 
imaxes da emigración. Todos os estudosos inciden na necesidade de contex-
tualizar as imaxes, mesmo máis alá da versión o�cial propagada polas revistas 
en que nalgúns casos foron publicadas. Neste sentido, é xa un lugar común 
sinalar que, nun principio, as imaxes procedentes da emigración represen-
tan determinados estereotipos, como poden ser un emigrante de éxito que 
posa dunha forma desenvolvida con todos os aditamentos do burgués per-
fectamente instalado na súa clase: traxe, sombreiro e reloxo con cadea, malia 
que na maioría dos casos estes complementos formasen parte do equipo que 
o fotógrafo prestaba ao retratado para recrear ante os seus paisanos a imaxe 
dun potentado. Pero tampouco convén perder de vista que esta creación dun 
mundo de aparencias non era exclusiva do imaxinario da emigración; de fei-
to, en España, por exemplo, nos estudos de retrato «existían forillos simulan-
do parques señoriales, mansiones lujosas y los fotógrafos de barrio prestaban 
abanicos, mantillas y joyas a sus clientas para que aparentasen cierto nivel eco-
nómico que no alcanzaban en realidad».19

A partir da década dos corenta prodúcese un maior éxodo por parte da 
poboación feminina na busca dunha vida mellor. Son moitas as mulleres que 
cruzan as nosas fronteiras e se ven obrigadas a organizar parte da súa vida fóra 
da comunidade á que pertencen. Nesta memoria grá�ca da emigración, un 
tipo de imaxes que abunda é aquel en que aparecen as mulleres no seu contor-
no laboral, e nelas podemos constatar, en xeral, o contorno máis industrializa-
do dos países de acollida fronte ao contorno español nas mesmas datas.

Polo común, as imaxes que adoitan documentar as mulleres da emigra-
ción nos seus postos de traballo foron realizadas por fotógrafos profesionais 

19. M. L. Sougez: op. cit., p. 552.



104 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (91-107)

Pilar Montero Vilar

que pertencían a axencias encargadas de rexistrar por encarga institucional 
esta problemática. Moitas veces este tipo de imaxes inseridas en revistas per-
seguía como un dos seus obxectivos claros a propaganda política xa fose dun 
ou doutro signo. As circunstancias económicas e sociais fan que os estereoti-
pos se reforcen e volvan a�orar de novo na super�cie.

Tivemos acceso, no Centro de Documentación de la Emigración Españo-
la, a unha serie de sete imaxes tomadas no ano 1966 en Haarlem (Holanda) 
nas que, a pesar de que aparentemente podería ser unha máis destas encar-
gas profesionais, os textos que polo reverso as «iluminan» fan que poidamos 
velas como un conxunto a medio camiño entre a ilustración grá�ca e profe-
sional dun ámbito social e unha reportaxe familiar realizada por un fotógra-
fo, un home, cuxo nome aparece sinalado no reverso das fotografías e que 
parece pertencer ao contorno do que forman parte as mulleres representadas. 
Así, aparecen identi�cadas, co seu nome, varias das protagonistas e podemos 
saber, grazas a que nos atopamos con que todas as imaxes contan por detrás 
o que representan, que se trata dunhas mulleres, «rapazas» de procedencia 
galega, concretamente ourensá, que traballaban nunha fábrica de medias de 
nailon e que vivían nunha residencia chamada «Entre Flores», rexida por tres 
«monxas ou relixiosas católicas»; que a residencia permaneceu aberta do ano 
1965 a 1969, que pechou por quebrar a fábrica de nailon, e que todas as 
imaxes, que supoñemos acompañadas de gravacións a teor de que o fotógrafo 
é identi�cado cun magnetófono nunha delas, estaban dirixidas a unha publi-
cación, xa que en dúas delas os textos comezan co seguinte encabezamento: 
«En esta foto les muestro a nuestros lectores».

Ao observar estas imaxes, que ilustran aparentemente un universo de 
modernidade no que a muller se incorpora con naturalidade ao seu posto de 
traballo, en contraste coa imaxe da muller en España, onde se reforzaba o ideal 
feminino de domesticidade, non debemos pasar por alto dous aspectos laten-
tes nas fotos: un, que a confección era unha ocupación común entre a emigra-
ción feminina, produto da súa educación de xénero; e, dous, que todas estas 
mulleres, segundo �gura no escrito no dorso, son novas, de entre 22 e 28 
anos, e que polo tanto non se incorporarían aínda ao que a sociedade tradicio-
nal considera a súa función principal: as tarefas domésticas propias das nais e 
polas que xeralmente abandonan o traballo fóra do fogar. Por outra banda, esa 
aparente complicidade do fotógrafo co fotografado remítenos de novo a ese 
universo estereotipado de felicidade e alegría do que se adoita deixar constan-
cia no álbum familiar e, ademais, o feito de que as fotografías fosen realizadas 
para ser publicadas refórzanos na idea de representación aproblemática dos 
escenarios do traballo, o que reverte nunha imaxe idílica da emigración, que 
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contrasta coas protestas dos colectivos de emigrantes nos países de acollida, 
nas que se reivindicaban mellores condicións laborais e sociais.

Pero onde si podemos dicir que as fotografías da emigración protagoni-
zadas por mulleres poden realmente sorprendernos é naquelas que cabería 
englobar baixo o título de activismo político. Aínda que poida resultarnos sor-
prendente o despregamento de tal actividade, que, indubidablemente, podía 
carrexar consecuencias negativas nun futuro regreso a España, o certo é que 
instantáneas datadas nas décadas dos sesenta e setenta nos devolven unha 
imaxe das mulleres da emigración como mulleres activas e comprometidas 
política e socialmente co seu contorno e co que nese momento estaba a suce-
der en España. Neste sentido convén, aínda que brevemente, apuntar algunhas 
diferenzas obvias entre o exilio e a emigración: mentres que o exilio de 1939 
aparece nas investigacións de carácter social como unha emigración asistida 
integrada por persoas cunha ampla formación intelectual e cun claro compro-
miso político, que as conduciu a desenvolver unha importante actividade anti-
franquista nos países receptores, os emigrantes, pola súa banda, formaban un 
grupo social cuxa característica común era a baixa cuali�cación coa que os tra-
balladores, homes e mulleres, cruzaron as fronteiras a partir dos anos corenta. 
En moitos casos, os emigrantes económicos eran desprezados polos exiliados 
porque «los consideraban gente nada interesada en la política y en la lucha 
contra el franquismo. Más aún les veían como un producto de la dictadura, 
in�ltrados por la policía del régimen y por provocadores».20

Non obstante, e a pesar de que os emigrantes eran, nun principio, xen-
te integrada no réxime, cuxo proxecto de vida pasaba por unha actividade 
moi esforzada laboralmente, o que implicaba loxicamente a aspiración dun 
retorno rápido, empézase a observar como dende �nais dos anos cincuenta os 
emigrantes tenden a implicarse política e socialmente en tres direccións: loita 
contra o réxime de Franco e polas liberdades democráticas, mellora das condi-
cións laborais e de residencia dos traballadores emigrantes e defensa da iden-
tidade cultural de orixe.21

As imaxes que puidemos consultar da emigración feminina a Europa 
deixan patente a participación das mulleres nestas mobilizacións. Hai grupos 
de imaxes que forman parte das celebracións do primeiro de maio promovi-
das polo asociacionismo desenvolvido pola esquerda en Europa. Non debe-

20. S. Alba, J. Babiano e A. Fernández Asperilla: Miradas de emigrantes. Imágenes de la vida y 
cultura de la emigración española en Europa en el siglo XX, Madrid, Centro de Documentación de la 
Emigración Española, Fundación 1º de Mayo, 2004, p. 113.
21. Ibid.
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mos esquecer o labor de integración que exerceron estas asociacións, pois 
supoñían, en moitos casos, descontando o propio ámbito familiar, os únicos 
lugares de socialización da cultura de orixe que reforzaban o sentimento de 
pertenza a un grupo especí�co e, concretamente no caso das mulleres, foron 
plataformas de toma de conciencia das súas problemáticas particulares.

Nestas imaxes –algunhas proceden, segundo consta no seu reverso, dunha 
marcha antiatómica en Frankfurt–, móstransenos mulleres que forman parte 
da manifestación como grupo identitario, que son capaces de desenvolver un 
labor reivindicativo dende o seu posicionamento como mulleres, que se mani-
festan xunto cos seus �llos pedindo melloras das condicións sociais ou liber-
dade para os presos políticos españois, que mostran unha vocación claramente 
antibélica en plena Guerra Fría ou que pasean no medio dunha manifestación 
co rostro esperanzado e co paso decidido pedindo a liberdade para España.

Como comentamos máis arriba, a pesar de que as imaxes fotográ�cas 
non poden ser tomadas en ningún caso como un �el re�exo da realidade, no 
sentido de que non constitúen unha mera reconstrución histórico-cronolóxi-
ca de feitos obxectivos, si que poden ser integradas dentro dun contexto e nel 
ser criticamente analizadas.

O colectivo feminino aparece de novo nas imaxes, non como mulleres na 
súa singularidade senón como parte dunha armazón de representación política e 
social non totalmente allea a unha intencionalidade propagandística. Contextua-
lizar esas imaxes signi�ca pensar nestas mulleres reais cuxo espello xa non pode 
ser a imaxe do réxime, o modelo tradicional de muller nai e ama de casa, senón 
o re�exo especular das condicións sociais das mulleres dos países europeos pero 
que, non obstante, sabemos que non se corresponde exactamente coa realidade 
dun sector que estaba a sufrir unha tripla discriminación xa que á súa condición 
de muller se unía a de emigrante e a de traballadora de baixa cuali�cación.

Por iso, non debemos esquecer que a historia da emigración recolle que 
neses momentos existiron verdadeiras loitas de poder entre o Goberno fran-
quista a través dos fogares españois e das casas de España, as capelanías da Igre-
xa católica e o asociacionismo de esquerdas por obter o control destes grupos,22 
e neste sentido podemos contemplar estas imaxes como unha forma implícita 
de propaganda política co mesmo alcance que as mulleres exiliadas en México 
tras a Guerra Civil cando foron presentadas a través das revistas da época como 
unhas mulleres heroicas e activas publicamente en contraste coas evidencias de 
fontes escritas e orais que re�icten un día a día privado de tanto éxito.23

22. Idem, p. 78.
23. Pilar Domínguez Prats estudou no seu artigo «La representación fotográ�ca de las exi-
liadas españolas en México», AEMIC, 4 (2004), cales foron os modelos femininos vixentes nas 
primeiras décadas do exilio feminino en México.
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Concluímos, polo tanto, que nas imaxes da emigración consultadas, aín-
da que documentan distintos aspectos do día a día das mulleres, estas non se 
apartan deses «momentos fortes» estereotipados propios do álbum familiar, 
ou ben son imaxes rexistradas para servir como testemuño documental en 
determinadas publicacións dun ou doutro signo, como propaganda política. 
Por iso, podemos falar de invisibilidade no sentido de que todas estas imaxes 
presentan papeis sociais e non mulleres na súa singularidade, son imaxes que, 
demasiado a miúdo, serven para ilustrar as bondades duns camiños, os da emi-
gración, que, por outra parte, sabemos que non son tan bondadosos. Camiños 
que son, que foron, tan arduos como duros e incertos.
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UNHA SOCIEDADE GALAICA CUN ÁMBITO DE 
REFERENCIA CRIOULO: O CENTRO GALLEGO DE 
BARRACAS AL SUD / AVELLANEDA

Ruy Farías

RESUMO
Entre �nais do século XIX e principios do XX o municipio bonaerense de Barracas al Sud (dende 
1904 Avellaneda), situado inmediatamente ao sur da cidade de Bos Aires, experimentou un 
cambio radical na súa estrutura produtiva, que �xo dunha área até entón basicamente rural 
e despoboada outra de características marcadamente industriais. Esta mutación xerou unha 
gran demanda de man de obra que, pola súa vez, provocou un boom demográ�co colosal, 
en boa medida ligado á a�uencia masiva de inmigrantes europeos, particularmente daqueles 
oriúndos de Galicia. En 1899 xurdiu nese municipio o Centro Gallego de Barracas al Sud 
(hoxe Centro Gallego de Avellaneda), durante case 20 anos a única institución galaica da zona, 
e actualmente a decana do asociacionismo galego na Arxentina. Partindo dunha descrición do 
contexto socioeconómico da zona no paso dun século ao outro, das características xerais da 
inmigración galega nela e dos trazos fundamentais do asociacionismo galego na Arxentina, o 
presente traballo pretende reconstruír algúns dos aspectos máis relevantes e as peculiaridades 
do Centro de Avellaneda. Particularmente interesantes resultan as características da súa elite, 
cuxos �ns (explícitos e implícitos) levárona a articular o seu rol de dirixentes étnicos, coa 
procura de recoñecemento e prestixio social no ámbito local de Avellaneda.
Palabras clave: Emigración galega, Arxentina, Avellaneda, asociacionismo galego, dirixentes e 
liderados. 

ABSTRACT
Between the end of the 19th century and the beginning of the 20th, the municipality of Barracas 
al Sud (renamed Avellaneda in 1904), located next to the southern border of the city of Buenos 
Aires, experienced a radical change in its economic structure. Consequently this region, which 
was previously mostly rural and uninhabited, rapidly industrialized. This created a huge demand 
for labour, resulting in an incredible demographic boom caused by – in part – the arrival of a 
large number of immigrants from Europe, particularly Galicia. The Centro Gallego de Barracas 
al Sud (de Avellaneda nowadays), created in 1899, was almost the only galaica institution in that 
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area for 20 years and today it is the oldest institution representing the asociacionismo gallego in 
Argentina. This paper begins by describing the socio-economic context of Barracas al Sud at 
the turn of the century, then details the general characteristics of its gallega immigration, and 
concludes by presenting the main characteristics of the asociacionismo gallego in Argentina. The 
paper reconstructs some of the most remarkable features and peculiarities of the Centro in 
Avellaneda. Particularly interesting are the characteristics of the Centro’s elite, whose intentions 
– whether explicit or not – helped them to articulate their role as etÚic leaders and gain respect 
and social prestige in Avellaneda’s local society.
Keywords: Galician emigration, Argentina, Avellaneda, asociacionismo gallego, leaders and 
leadership.

Demostrado tiene tan simpática como altruista sociedad, que no es una de tan-
tas que por desgracia, y bajo sugestivos nombres, e invocando a nuestra queri-
da Galicia, pululan, sin orden ni concierto, sin base, ni solidez, sin prestigio, y 
lo que es aún más de lamentar, sin local propio, teniendo que celebrar sus titu-
lados acuerdos de prestado (BOCGA, IX: 106, 15.6.1912, p. 5).

El buen nombre de Galicia exige de sus hijos los mayores sacri�cios, tanto patrió-
ticos como sociales, y por eso el nuevo edi�cio del Centro Gallego no debe ser 
superado por ningún otro (BOCGA, XI: 118, 15.6.1913, p. 5).

Esta non é a historia do Centro Gallego de Avellaneda, soamente a dal-
gúns dos seus aspectos máis relevantes entre 1899 e 1918, marco temporal 
determinado polas datas da súa fundación e da profunda e substancial reno-
vación do seu grupo dirixente.1

Como sinalaron Devoto e Otero, existe un acordo básico respecto de que 
a segunda xeración de inmigrantes europeos se integrou rápida e e�cazmen-
te na Arxentina, pero a discusión perdura sobre se a primeira se integrou des-
pois dun curto período de tempo ou se maioritariamente non se integrou. 
Na súa opinión, un bo punto para discutir isto último consiste en formu-
lar a pregunta de se cambiou durante a primeira xeración o grupo de referen-
cia dos inmigrantes da sociedade de orixe á sociedade de recepción ou non 
(e, se cambiou, en que momento aconteceu e cales foron os factores que o 
posibilitaron).2 Para Ruibal e Barros, autores dun traballo pioneiro sobre o 

1. Contiguo á cidade de Bos Aires e parte da provincia homónima, ata 1904 o actual Partido 
(Concello) de Avellaneda, que por entón incluía tamén practicamente todo o territorio do de 
Lanús, chamábase Barracas al Sud, do mesmo xeito que a súa cidade cabeceira e que a institu-
ción galega da que trata este traballo. Naquel ano todos mudaron o seu nome polo actual de 
Avellaneda.
2. Devoto e Otero, 2003: 199-201. Sobre o concepto «grupo de referencia», vid. Merton, 
1970: 228-396.
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Centro Gallego de Avellaneda (CGA) –que seguimos nas súas liñas princi-
pais–, a obtención de prestixio social no ámbito local de Avellaneda por par-
te dos líderes da dita institución parecía ser o móbil que guía a vida do Centro 
ao longo do período estudado. O órgano o�cial da institución (Boletín O�cial 
del Centro Gallego de Avellaneda –BOCGA) e o suntuoso edi�cio social cons-
truído fronte á céntrica Praza Alsina serían o re�exo da ideoloxía e a vonta-
de de destacar no ámbito local (e se cadra non só nel) destes homes, que xa 
alcanzaran un respectable nivel socioeconómico.3 Por outra banda, segundo 
Núñez Seixas, a comezos do século XX os trazos negativos do arquetipo lite-
rario e popular do inmigrante galego, amplamente estendido na Arxentina, 
escondían a realidade de que o colectivo inmigrante era socialmente heteroxé-
neo e que incluía, por un lado, unha elite comercial e profesional (onde é posi-
ble atopar xornalistas, literatos e activistas políticos expatriados) e, por outro, 
unha vaga de inmigrantes que se masi�cou nos primeiros anos do século XX, 
integrada nunha proporción crecente por labregos con pouca cuali�cación e 
alfabetización. A reactivación e reactualización dos contidos do estereotipo 
sobre os galegos era contemplada con preocupación por aquelas elites, que 
vían nela unha ameaza ao prestixio adquirido.4 Estas dúas grandes cuestións 
(integración e prestixio social) serán as que retomemos aquí, nunha nova olla-
da ao caso particular do Centro Gallego de Avellaneda e da súa elite, formulan-
do, de paso, o tema da participación política que de modo formal ou informal 
tiveron na Arxentina os inmigrantes galegos.

O CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E AS CARACTERÍSTICAS DA 
INMIGRACIÓN GALEGA NA ZONA

Ao longo do período analizado, os galegos (do mesmo modo que a maio-
ría dos españois) tendían a concentrarse nos barrios do centro da cidade de 
Bos Aires e os meridionais de Barracas, Constitución e Parque Patricios, así 
como no veciño Partido (Concello) de Barracas al Sud/Avellaneda.5 Aproxima-
damente entre 1880 e 1900, este Partido abandonou rapidamente a súa �sio-
nomía rural para transformarse (nunha metamorfose que aínda demandará 
outras tres décadas) nunha poboación marcadamente industrial. Como sina-
lou en 1996 Schvarzer, a grande expansión fabril do século XIX e comezos do 
XX demandou unha inmensa cantidade de traballadores, que se concentraron 

3. Ruibal e Barros, 1991: 86, 89, 95, 101.
4. Núñez Seixas, 2002: 101.
5. Cfr. Núñez Seixas, 1998: 81; Farías, 2005: 15-6.
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en especial na zona sur da cidade de Bos Aires. Pero, ademais, a maioría dos 
establecementos (e particularmente os máis importantes como os frigorí�cos, 
Alpargatas, Noel, Aguila, Tamet o Siam) localizáronse dentro dun raio de 800 
metros cuxo epicentro estaba formado polo cruzamento entre as vías do Ferro-
carril Roca e Riachuelo, o verdadeiro corazón industrial da urbe.6 En paralelo 
a esta radicación industrial, o boom demográ�co de Barracas al Sud/Avellane-
da foi sinxelamente espectacular, de arredor do 779% entre 1895 e 1914. No 
primeiro deses anos o Partido contaba con 18 574 habitantes, dos que o 55% 
eran arxentinos e os estranxeiros o 45% restante, incluídos 2598 españois 
(13,98% da poboación total do Partido). Pero en apenas 19 anos a poboación 
chegou a 144 739, dos que o 54,92% eran arxentinos e o 46,07% estranxeiros. 
Para esa data os españois contabilizaban 31 564 individuos, o que represen-
taba o 21,80% da poboación total.7 Noutro sitio explicamos como é posi-
ble soster non só que o grande incremento demográ�co de Avellaneda ata 
mediados da década de 1910 obedeceu fundamentalmente á corrente migra-
toria europea, senón que dentro dela os galegos (que de xeito constante foron 
o 70-75% dos españois) desempeñaron un papel de primeira liña, aínda sen 
sumar os seus �llos, rexistrados como arxentinos nos resumos estatísticos dos 
censos de poboación.8 Lonxe de distribuírse de xeito uniforme pola super�-
cie de Avellaneda, instaláronse de modo predominante na cidade Barracas al 
Sud/Avellaneda e na contigua localidade de Piñeiro, onde se concentraban 
tanto os principais rótulos comerciais como tamén a maior parte das grandes 
industrias e unha multitude de pequenos talleres. Ambos os lugares atopá-
banse próximos e ben comunicados co barrio porteño de Barracas, outra área 
con importantes fontes de traballo. Boa parte desta zona atópase comprendi-
da dentro do raio que Schvarzer sinalara como o corazón da industria arxen-
tina. Por outra parte, aínda que os custos dos lotes de terreo, a vivenda ou o 
alugamento da habitación nunha casa de veciñanza eran no centro do Partido 
e en Piñeiro máis elevados que noutras áreas deste, un gran número de gale-
gos vivían xa naqueles lugares. De xeito que a preferencia destes por ambas as 
localidades relaciónase tanto coa actuación das redes sociais e cadeas migra-
torias como coa estratexia migratoria do grupo galaico (desalento de grandes 

6. Schvarzer, 1996: 112.
7. Porén a poboación continuaría incrementándose. En 1920 era xa de 164 727. Loxicamen-
te, estas cifras pasan por alto o feito indubidable de que un gran número de arxentinos de curta 
idade ou adolescentes eran en realidade inmigrantes españois de segunda xeración.
8. Segundo as Actas de Matrimonio (AM) dos rexistros civís da zona, no período 1890-
1920 os naturais da Coruña representan o 48,73% do total, seguidos a distancia por lucenses 
(21,02%) e pontevedreses (19,63%). Vid. Farías, 2004: 100-9.
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gastos e elevada capacidade de aforro e devolución de recursos económicos 
á terra de orixe), que alentaba a instalación en sitios que ofrecían as mellores 
oportunidades laborais. Porque se ben a inserción socio-profesional do inmi-
grante galaico na Arxentina se concretou de modo preferente no sector dos 
servizos urbanos ou semiurbanos en postos de baixa e media cuali�cación, 
a masi�cación do número de inmigrantes a comezos do século XX permitiu 
unha maior diversi�cación do seu ámbito ocupacional. Así, ademais de exis-
tir unha elite que conseguiu ascender socialmente grazas á súa carreira como 
comerciantes, industriais, importadores ou en profesións liberais, non faltaron 
galegos entre os obreiros portuarios, operarios de ferrocarril ou de tranvías, 
obreiros nos frigorí�cos, etc.9 

ASOCIACIONISMO GALEGO NA ARXENTINA E EN BARRACAS AL 
SUD/AVELLANEDA

Como explicou Núñez Seixas, gran parte da integración dos inmigrantes 
galaicos na Arxentina tivo lugar a través da súa participación nunha colectivi-
dade ou comunidade de emigrantes, que conforma un espazo de interacción 
social onde se recrea aqueloutro do que proceden os seus integrantes. Moi-
tos deles, na súa inmensa maioría procedentes do medio rural, chegaban sen 
sequera visitar antes a capital da súa provincia e sufrían un importante choque 
cultural. Ese contraste empurrábaos á solidariedade étnica cos seus paisanos a 
�n de amortecer o impacto e acomodarse mellor ás novas condicións, median-
te a axuda mutua prestada polas sociedades étnicas. Do mesmo xeito, a expe-
riencia da emigración contribuíu a mudar a mentalidade de moitos dos que 
cruzaban o océano, nun proceso de dimensións tanto individuais como colec-
tivas: descubrían un mundo urbano e de servizos, no que a mobilidade social 
ascendente se convertía nunha opción real e accesible, un novo mundo de 
relacións sociais encadrado en experiencias diferentes de confrontación de cla-
se e de o�cio. Aprendían así novas estratexias económicas, pero tamén novas 
formas de emprender a acción colectiva baseadas na colaboración mutua e na 

9. Como sinalou Núñez Seixas (2002: 116-7), a importante presenza dos obreiros galegos 
nos con�itos sociais arxentinos �xo que tamén aparecesen caricaturizados como sindicalistas 
indisciplinados e amantes das folgas. Por outra parte, moitos deses traballos caracterizábanse 
por ser altamente ocasionais. Convén non esquecer que para moitos traballadores o emprego 
ocasional ou socialmente pouco apreciado ofrece a contrapartida dun sensible diferencial de 
salarios e, máis alá do ingrato da tarefa ou da súa inestabilidade intrínseca, permite rendibilizar 
ao máximo a ecuación ingresos/tempo de traballo, algo moi conveniente para unha estratexia 
migratoria temporal.
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axitación política e social, tanto a través da súa participación no movemen-
to obreiro como, en xeral, en asociacións de empregados e dependentes, ligas 
comerciais, asociacións culturais, etc. Esta toma de conciencia foi tamén a que 
levou ao inmigrante galego nas dúas primeiras décadas do século XX a valorar 
as vantaxes da asociación e, polo tanto, a fundar sociedades de ámbito galego 
e de ámbito comarcal e local, onde, ademais dos �ns de bene�cencia, axuda 
mutua e recreo, comezou a aparecer un obxectivo máis de�nido: a educación 
ou instrución dos seus lugares de orixe, labor complementario á instrución do 
inmigrante a través dalgúns equipos de ensino sostidos polos centros galegos 
para proporcionarlle ferramentas para o seu ascenso social.10

A fundación da primeira sociedade de inmigrantes españois xenérica na 
Arxentina independente data de 1852 e, aínda que cara a 1857 xa desaparece-
ra, xurdiron outras que en 1914 posuían xa un enorme aparato institucional.11 
Ao longo deses anos os galegos representaron de forma constante polo menos a 
metade dos inmigrantes hispanos, polo que detrás da denominación de «espa-
ñola» dunha sociedade calquera adoitaba ocultarse a realidade dunha maioría 
galega entre os seus integrantes. Ademais, dentro deste contexto panhispáni-
co a�orou un rosario de institucións propiamente galegas, xa que os inmigran-
tes galaicos na Arxentina desenvolveron practicamente todas as posibilidades 
de asociacionismo étnico, combinando a procedencia xeográ�ca (rexional, pro-
vincial, local, comarcal ou parroquial) cos obxectivos especí�cos que cada ins-
titución perseguía (mutualistas médicas, institucións de bene�cencia, centros 
culturais, recreativos, deportivos, etc.).12 Aínda que o asociacionismo mutualis-
ta galego no país ten precedentes no período colonial, a eclosión de sociedades 
galegas coincide co comezo da emigración transoceánica masiva nas últimas 
dúas décadas do século XIX,13 o que non signi�ca que baste coa existencia 
dunha masa crítica de inmigrantes para constituír unha sociedade: tamén fan 
falta persoas capaces de asumir o liderado desta.14 Aos factores mencionados 
para explicar a aparición das asociacións galegas na Arxentina, convén agregar 
tanto a combinación do subdesenvolvemento institucional arxentino como a 
actitude de laissez faire do goberno, de modo que o parco gasto social do Estado 
arxentino antes de 1930 foi un aliciente para que as asociacións de inmigran-

10. Núñez Seixas, 2000: 348, 351-2.
11. Moya, 2004: 290, 296, 299, 301. 
12. Cagiao Vila, 1999: 128.
13. Núñez Seixas, 1999: 201-2. 
14. Núñez Seixas, 1998: 81.
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tes se entregasen á asistencia directa dos seus membros.15 En 1879 fundouse 
en Bos Aires o primeiro centro galego da Arxentina, pero este tivo unha breve 
vida e desapareceu en 1882. Naquel mesmo ano de 1879 naceu o de Corrien-
tes, e despois aparecerían os de Córdoba (1889), Rosario (1892), Barracas al 
Norte (1895) e Barracas al Sud (1899), pero, quitando este último, foron de 
vida breve. Tras a desaparición do primeiro Centro Gallego de Buenos Aires, 
xurdiron algunhas asociacións recreativo-culturais, así tamén a Unión Gallega. 
En 1907 xurdiría un novo Centro Gallego en Buenos Aires, que en 1911 refor-
mou os seus estatutos acentuando o seu carácter bené�co-mutualista e iniciou 
así un crecemento institucional que se viu re�ectido no incremento notable do 
seu número de asociados: de 400 en 1910 a 16 076 en 1916. Pero, ademais, 
entre 1904 e 1936 xurdiu en Bos Aires todo un enxame de sociedades galegas 
de ámbito parroquial, municipal e comarcal. Eran 12 en 1907, entre 42 e 50 en 
1913 e 146 (157 en toda a Arxentina) en 1926.16

No que respecta a Barracas al Sud/Avellaneda, en 1899 xurdiu na cidade 
homónima un centro galego que, hoxe en día, acumula 105 anos de activida-
de ininterrompida. Non foi, porén, a única institución nos actuais partidos de 
Avellaneda e Lanús durante o período estudado. Polo que ata agora sabemos, 
entre 1908/09 e 1913 naceron na mesma cidade unha delegación da sociedade 
Hijos del Partido de Lalín de Bos Aires17 e as sociedades Unión de los Hijos del 
Grove e Hijos del Partido de Puentedeume.18 Case ao �nal da década, e tamén 
en Avellaneda centro, aparece a Sociedad Recreativa Juventud Unida del Ayun-
tamiento de Puerto del Son (1918) e en Lanús o Centro de Cultura «José María 
Cao» (1919). O historiador local Rudi Varela a�rma que durante a década de 
1910 «a los españoles los reunía una Sociedad Arte y Cultura Orfeón Fonso-
grada (sic) en Charlone al 800 y luego en Fraga 239»19 (ambos os enderezos 
pertencentes a Piñeiro), aínda que a base de datos do Arquivo da Emigración 
Galega rexistra xa para 1925 na citada localidade a existencia dunha Sociedad 
Residentes del Partido de Fonsagrada en la Argentina e dun Orfeón Fonsagra-
da, que se cadra eran a mesma entidade. Finalmente, cabe agregar que polo 

15. Moya, 2004: 316-7.
16. Núñez Seixas, 1999: 202-3, 207-8.
17. Vid. Núñez Seixas, 2001: 113-6; Nova Galicia (NG), III: 51, 30.10.1904, pp. 2-3; 
NG: 252, 13.9.1908, pp. 3-4, NG: 275, 21.2.1909, p. 2.
18. Vid. NG, XIII: 424, 24.9.1913, p. 2; Id., XIII: 427, 5.11.1913, p. 3; Id., XIV: 
431, 6.1.1914; Id., XIV: 433, 3.2.1914, p. 1; Id., XIV: 435, 4.3.1914, p. 3; e Id., XV: 
455, 5.2.1915, p. 1; «Grove – Provincia de Pontevedra», BOCGA, XI: 116, 15.4.1913, 
p. 17-18.
19. Varela, 1994: 65.



116 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (109-132)

Ruy Farías

menos desde principios da década de 1890 existía (e aínda existe) unha Socie-
dad Española de Socorros Mutuos e que en 1913 se rexistra a presenza en Wil-
de, Cuartel 6º, doutra Sociedad de Socorros Mutuos Española.20

O CENTRO GALLEGO DE BARRACAS AL SUD/AVELLANEDA E OS 
SEUS FINS SEGUNDO O DISCURSO DA SÚA ELITE

Foi fundado en 1899 baixo a iniciativa e o liderado de Antonio Pare-
des Rey, acompañado por 89 persoas (incluíndo os membros da súa propia 
familia).21 Nos seus primeiros anos atravesou circunstancias difíciles, polas 
penurias económicas e a permanente inestabilidade de moitos dos seus car-
gos directivos (a rotación por renuncias foi constante ao longo do primei-
ro lustro), como tamén por un con�ito sostido coa Asociación Española de 
Socorros Mutuos da localidade.22 A localización da sede social deu lugar a 
sucesivas mudanzas por locais alugados ou propios, aínda que sempre dentro 
da área céntrica da cidade. Os enderezos foron de 1899 a 1900 Pavón 22-24 
(e/ou 28-30), en 1900 Manuel Estévez 84, e despois Av. Mitre ao 200, 600 e 
780/782. Este último corresponde a un lote adquirido en propiedade e loca-
lizado fronte á céntrica Praza Alsina, onde en 1905 se colocaría a pedra fun-

20. «Romerías Españolas», BOCGA, XI: 113, 15.1.1913, p. 21.
21. A súa biografía exhaustiva está por facer. Os datos fragmentarios cos que ata agora con-
tamos sinalan que naceu en Vigo en 1854 ou 1856 e chegou á Arxentina en 1885. No seu rol 
de funcionario pode citarse que ingresou na Policía da Provincia de Bos Aires e máis tarde tra-
ballou en diversos xulgados da Capital Federal e de Avellaneda (onde foi xuíz de menores e en 
varias ocasións xuíz de paz suplente e titular). A política viuno actuar nos partidos Autonomista 
e Conservador, e colaborar en diversos órganos partidarios da súa época. Impulsor e principal 
�gura do Centro Gallego de Avellaneda durante 20 anos, polas súas mans pasou todo: desde a 
redacción dos estatutos e a letra do himno social, ata o deseño das gorras coas que os membros 
da Comisión Directiva se cubrían nas saídas «en corporación». O seu labor asociativo non se 
esgota aí. Foi tamén un dos fundadores da Sociedad Española de San Martín, do mesmo modo 
que en 1891 integrou o grupo precursor da Asociación Español de Socorros Mutuos de Barra-
cas al Sud. Como membro da masonaría, foi iniciado en 1885 na Loxa Hijos del Trabajo n.º 74 
(fundada en 1882, con sede na rúa Industria –despois Manuel Estévez- nº 42–, Barracas al Sud), 
e en 1889 propiciou (xunto a Nicolás Silles, que fora iniciado tamén naquela, e sería máis tarde 
presidente do Consejo Deliberante de Avellaneda), a fundación da Loxa Hijos del Progreso n.º 
93, que presidiu. A partir de 1905 pasou a actuar na Loxa Constancia n.º 7. Pola súa iniciati-
va creouse, ademais, a Sociedad de Bene�cencia Hermanos de los Pobres, que dirixiu durante 
varios lustros. En 1911 outorgóuselle o grao 33º da masonaría. Faleceu o 23 de decembro de 
1919. Vid. Lappas, 2000: 332; Restaino, 2004: 159; Ruibal e Barros, 1991: 87, «Himno del 
Centro Gallego», BOCGA, XI: 118, 15.6.1913, p. 3; Vilanova Rodríguez, 1966: 1099-1100.
22. Vid. Ruibal e Barros, 1991: 88.
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damental do primeiro edi�cio propio, que dez anos máis tarde sería demolido 
para levantar un máis grande e suntuoso inaugurado en maio de 1916.

A �nalidade explícita do Centro aparece re�ectida de xeito grandilocuen-
te na súa acta fundacional, onde se recolle un discurso que na ocasión pronun-
ciara Paredes Rey, quen mencionou a necesidade de crear «una sociedad de 
carácter gallego en esta ciudad, dando así una prueba más de nuestra cultura». 
Galicia vería «enaltecer sus glorias con la realización de esta obra… que nos 
elevará ante el concepto de aquellos que por error o mala fe nos consideran 
insociales» e, así mesmo, «ante el concepto de nuestros comprovincianos que 
se avergüenzan cuando los hijos de esta hospitalaria tierra por una tradición 
de raza llaman gallegos a todos los españoles».23 No mesmo sentido pronún-
ciase a asemblea xeral destinada a aprobar os estatutos xerais, que menciona a 
«necesidad de sostener con orgullo el Centro Gallego, única manera de hacer 
conocer la cultura de los hijos de nuestra amada Galicia».24 Pola súa banda, os 
estatutos sinalan o carácter recreativo, de instrución, bene�cio e información 
do CGA25. Outra das aspiracións do CGA é a de que «el Centro Gallego sea 
en un lapso de tiempo más o menos corto el punto de reunión obligado de las 
familias cultas de Barracas».26 

Desde as páxinas do seu órgano de difusión, o Centro realizou unha 
apaixonada defensa da loita dos agraristas galegos.27 Desde o mesmo medio, 
como xa indicaran Ruibal e Barros, erixiuse nun apoloxista da loita contra o 

23. Actas da Comisión Directiva do Centro Gallego de Barracas al Sud/Avellaneda (ACD): 1, 
22.10.1899.
24. ACD: 4, 26.11.1899.
25. O artigo 2º di: «Como recreativo: constituirá su orquesta, coro y cuerpo dramático y ce-
lebrará sus tertulias y �estas sociales… Como instructivo: creará una biblioteca social, escuela 
nocturna de música, canto, lectura, escritura, historia, dibujo, cuentas… Como bené�co: es-
tablecerá un asilo o casa de salud para los socios y todos los gallegos que se hallen enfermos 
y acrediten no llevar más de dos meses de residencia en el país: creará igualmente una caja de 
ahorros y monte pío exclusivamente para los asociados. Como informativo: fundará o subven-
cionará una publicación que de�enda los intereses de los gallegos, procurando por medio de ese 
órgano (…) hacer propaganda levantada y doctrinaria entre nuestros conterráneos para vivir en 
la más completa armonía conservando el recuerdo de Galicia y enalteciendo sus glorias. Facili-
tará también (…) todos los datos y consejos que le sean requeridos por los hijos de Galicia a su 
llegada a este país y se radiquen en Barracas [al Sud], facilitándoles trabajo y medios de subsis-
tencia dentro de la posibilidades (sic)». ACD: 5, 21.11.1899. Paga a pena destacar a particular 
pertinencia de aspirar a dar un carácter bené�co á institución xa que, ata que no ano 1913 se 
inaugurou o Hospital Fiorito, o Partido de Avellaneda (que roldaba xa os 144 000 habitantes) 
non contaba con ningún sanatorio.
26. «Bazar-rifa», BOCGA, I: 2, 1.10.1903, p. 6.
27. Vid. Núñez Seixas, 1998: 260 e ss.
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caciquismo imperante en Galicia e, ao mesmo tempo, preséntase como clara-
mente apolítico no marco da sociedade de acollida.28 O artigo 8º dos Estatu-
tos sinala que «dado el carácter e índole de esta institución la C. D. se eximirá 
de concurrir o�cialmente a ninguna clase de �estas cuando ellas invistan ten-
dencias políticas o religiosas»,29 opción que rea�rma no n.º 45 do BOCGA.30 
Porén, iso non quere dicir que non se preocupase de contar con boas vincu-
lacións a nivel local ou provincial, como demostra o feito de que obtivese a 
súa personalidade xurídica despois dun trámite de apenas tres días, grazas á 
«recomendación» que o comisionado municipal (Emilio Barceló) �xo ante o 
goberno provincial,31 ou que en 1908 o Consejo Deliberante do municipio 
impuxese o nome de Avenida de Galicia a unha rúa do Partido.32

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DOS ASOCIADOS E DO 
GRUPO DIRIXENTE

No que respecta á composición social da entidade, o órgano de prensa 
do Centro Gallego declarou en repetidas ocasións que este «ha nacido en cuna 
humilde, compuesto en su mayoría por elemento obrero, divorciado del calor 
que suelen prestar a las instituciones los hombres adinerados»,33 o que sería 
consecuente co feito de que «nuestra colonia en esta ciudad la componen en 
su mayor parte obreros, gente sin fortuna».34 No mesmo sentido pronúncia-
se en 1918 un membro da Comisión Directiva, constatando de paso o pro-
blema que para as �nanzas do Centro supuña o escaso poder adquisitivo dos 
seus asociados.35 En ausencia de mellores indicadores, debemos conformar-
nos por agora con este tipo de apreciacións. Porén, como indicaron con acer-
to Ruibal e Barros:

la incidencia de la voluntad personal de los fundadores en los destinos de la ins-
titución, al decidir llevar adelante emprendimientos de gran magnitud (compra 
del terreno y construcción de la sede) que no se correspondían con el aporte eco-

28. Ruibal e Barros, 1991: 89, 99.
29. ACD: 5: 21.11.1899.
30. Vid., por exemplo, «El Gobierno Comunal de Avellaneda», BOCGA, IV: 45, 30.4.1907, p. 6.
31. ACD: 44, 31.5.1904.
32. Vid. Vilanova Rodríguez, 1966: 1102; «Nuestra Municipalidad. Cariñosa demostración. 
La Avenida Galicia», BOCGA, IV: 62, 30.9.1908, pp. 17-19, «Avenida Galicia. La primera en la 
República», BOCGA, IV: 63, 31.10.19108, p. 13.
33. «Fundación del Centro Gallego. 1899-22 octubre-1903», BOCGA, I: 3, 1.11.1903, p. 2.
34. Higinio Chantrero, «La obra social», BOCGA, XII: 141, 15.5.1915, p. 3. 
35. Vid. ACD: 394, 19.3.1918.
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nómico y participativo de la masa de a�liados, nos hace otorgar un tratamiento 
más detallado a la composición de las comisiones directivas y a la circulación de 
los nombres en los principales cargos durante el período considerado.36

Como xa sinalamos máis arriba, para Núñez Seixas a eclosión do aso-
ciacionismo galego na Arxentina a comezos do século XIX foi o produto de, 
entre outras causas, «o xurdimento dunha elite dentro da colectividade galai-
ca interesada na promoción e mantemento desas formas asociativas como par-
te do seu capital simbólico dentro da propia comunidade galega e española 
emigrada».37 Tratábase de «notables», persoas cunha posición económica aco-
modada que lles permite dispoñer de diñeiro e tempo libre, pero tamén con 
certo prestixio e respectabilidade, adquiridos tanto no seo da sociedade recep-
tora como da colectividade galega, e que atopaban no liderado das súas socie-
dades o medio de fortalecer o seu capital simbólico, con vistas á participación 
na vida social arxentina e a un inmediato recoñecemento no plano simbólico 
para si e para a súa familia.38

O cadro 1, conformado por aqueles membros do grupo dirixente do 
Centro Gallego de Avellaneda que máis se repetiron nas sucesivas comisións 
directivas ou ocuparon a Presidencia (entre parénteses) durante o período 
analizado, permite observar as súas características socioeconómicas, revelan-
do a presenza dunha serie de persoas que acadaran unha situación económi-
ca máis ou menos desafogada.

O goberno da institución renovábase anualmente a través do voto dos 
socios reunidos en asemblea xeral.39 Pero para que esta puidese levar a cabo 
unha sesión era necesaria a presenza de polo menos unha terceira parte dos 
socios que tivesen a súa cota ao día; sinalan Ruibal e Barros que en reitera-
das ocasións debía prorrogarse por falta de quórum.40 En realidade, quitan-
do a primeira de todas, ao longo dos dezanove anos do período analizado 
non houbo asemblea que non tivese que levarse a cabo en segunda convoca-
toria (é dicir, con polo menos 20 socios), aínda que esta apatía non era certa-
mente exclusiva dos socios do Centro. Como en parte podemos observar no 

36. Ruibal e Barros, 1991: 92.
37. Núñez Seixas, 2000: 347.
38. Núñez Seixas, 2000: 359-60, 367-70. Convén aclarar que aínda que o autor se re�re es-
peci�camente ao caso das sociedades microterritoriais, os argumentos empregados son plena-
mente aplicables ao do Centro Gallego de Avellaneda.
39. En realidade (artigos 22º e 23º dos Estatutos Generales) a asemblea elixía unicamente o 
presidente, vicepresidente, secretario, tesoureiro e oito vogais, que despois nomeaban o resto 
dos cargos. Vid. ACD: 5, 21.11.1899.
40. Ruibal e Barros, 1991: 92. Vid., ademais, «Asamblea General», BOCGA, II: 22, 20.5.1905.
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cadro 1, os cargos directivos foron ocupados por un número escaso de per-
soas. Se ben as asembleas xerais para renovar as autoridades realizáronse pun-
tualmente ano a ano, dende cedo parecen acoutarse as posibilidades reais de 
loita democrática polo control da institución. Nas vésperas da que debía elixir 
as autoridades para o exercicio 1905-1906, o presidente propuxo á Comi-
sión Directiva confeccionar unha «lista o�cial de candidatos» para presen-
tar á asemblea, que, ademais debía pronunciarse sobre o proxecto de compra 
dun terreo por valor de 24 000 $ para construír nel o seu edi�cio social.41 
Entre 1899 e 1918 sucedéronse 19 comisións directivas, sendo as persoas que 

41. Nesa oportunidade expuxo que iso viña determinado pola necesidade de que os candida-
tos reunisen as condicións de patriotismo, intelectualidade e tempo libre. Este tipo de actuación 
(se non os argumentos) repetiríase máis adiante, ata o punto de que a «lista o�cial» para o pe-
ríodo 1917-1918 incluíu exactamente as mesmas persoas da Comisión Directiva de 1916-1917. 
Vid. ACD: 47, 23.5.1905; ACD: 241, 26.5.1914; ACD: 378, 19.6.1917. Como dato de interese, 
sinalemos que 1905-1906 foi o único exercicio en que Paredes Rey non ocupou ningún cargo 
nas comisións directivas.

Cadro 1: Inserción socio-profesional do grupo dirixente

Nome
Presenzas na Comisión 

Directiva e a Presidencia
Inserción socio-profesional

Antonio Paredes Rey 18 (6)
Funcionario xudicial e dono dun 
establecemento de viños e aceites

Feliciano. M. Culler 12 
Funcionario municipal, licitador 
público, axente xudicial e dono 
dunha papelaría e imprenta

Joaquín E. Blanco 10 (2)
Funcionario municipal e escribán 
público

Lino Pérez 10 ¿?
José Lalín 9 (2) Dono dun almacén e dun bar
Francisco Maquieira 8 ¿?
José Otero Conde 7 ¿?
José Vázquez 5 Dono dun almacén
Abelardo Alvarez 5 ¿?
Guillermo Areán 5 ¿?
Andrés Pailós 1 (1)

Francisco Lalín 2 (1)
Dono dun bar e/ou dunha fábrica 
de materiais de construción e 
sanitarios

Edelmiro Castro 3 (1) ¿?

José María Revoredo 4 (4)
Dono dunha despensa e dun 
negocio de importación de 
materias primas para xaboeiros

Gregorio Sampayo 2 (1) Dono dunha imprenta e papelaría
Elaboración propia a partir da base de datos «Comerciantes e profesionais galegos na América, 1880-1950», 
do Boletín O�cial del Centro Gallego de Avellaneda e de Nova Galicia
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máis se repetiron na conformación destas Paredes Rey, Culler, Blanco e Lino 
Pérez, José Lalín, Maquieira, Otero Conde, Álvarez e Areán; á Presidencia tan 
só accederon oito persoas (Paredes Rey, Andrés Pailós, José e Francisco Lalín, 
Blanco, Castro, Revoredo e Sampayo). Paredes Rey, ademais, ocupou a Presi-
dencia Honoraria desde 1907 ata 1919, ano en que faleceu.42 Ruibal e Barros 
sinalaron a existencia de dúas etapas ben de�nidas no que respecta á circula-
ción das persoas a través dos distintos cargos das sucesivas comisións, enten-
dendo que en 1913 se inicia un período en que, se ben se incorporan algúns 
membros novos ao elenco dirixente, a circulación restrínxese a unha minoría 
de persoas cunha maior permanencia naqueles.43 Os autores interpretaron tal 
fenómeno como unha resposta do grupo dirixente do Centro á presión exerci-
da polo inédito crecemento do �uxo galego que arribou a Avellaneda nos anos 
previos á Primeira Guerra Mundial.44 Sen descartar tal hipótese, podería agre-
gárselle outra no sentido de que a súa actitude de «pechar �las» e manter o 
control do Centro nos acoutados límites do seu círculo de con�anza respon-
de tamén á necesidade de xestionar o enorme crédito que foi necesario nego-
ciar para a construción do oneroso edi�cio social. Ademais tal fenómeno pode 
retrotraerse ao exercicio 1912-1913, por ser o ano en que Paredes Rey reúne 
na súa persoa os cargos de presidente en exercicio e presidente honorario, 
acompañándoo no seu mandato (como secretario, prosecretario e membros 
do xurado e comisión revisora de contas) algúns dos membros do seu círculo 
máis íntimo dentro e fóra da institución: Blanco, Culler, Antonio Paredes (f), 
Ildefonso B. Paredes e Lino Pérez.45

MÁIS ALÁ DA RETÓRICA

Resulta sumamente interesante constatar que se desde as páxinas do 
BOCGA se condenou en repetidas oportunidades o caudillismo que por entón 
se daba en Galicia, Paredes Rey, Culler e Blanco, os tres membros do gru-
po dirixente do Centro Gallego con maior presenza nas diferentes comisións 
directivas (e que ademais desempeñaron a Presidencia en oito exercicios e a 
Presidencia Honoraria noutros doce), non tiveron porén ningún reparo en 
ocupar reiteradas veces importantes postos da Administración e da Xustiza 

42. Vid. Ruibal e Barros, 1991: 92-4, 102-5; ACD: 1, 22.10.1899; ACD: 5, 21.11.1899; ACD, 
3.2.1901; ACD, 14.3.1902.
43. Ruibal e Barros, 1991: 94-5.
44. Ruibal e Barros, 1991: 95.
45. BOCGA, IX: 108, 15.8.1912, p. 1.
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local. Ademais, estaban moi ligados a algúns dos membros máis conspicuos 
da política local no primeiro terzo do século XX: intendentes, membros da cor-
poración municipal, etc., tales como Nicolás Silles, Juan Arsenio Núñez, ou o 
xefe da policía, Manuel T. Valdés, pero sobre todo aos irmáns Barceló, Emilio 
e Alberto (este último un gran caudillo conservador e o home forte de Avellane-
da durante máis de 30 anos), todos eles socios honorarios do Centro.46 Grazas 
á presenza destes e doutros socios –honorarios e de número– en importan-
tes institucións económicas e corporativas da zona (como o Centro Comercial 
e Industrial de Avellaneda, bancos, etc.) é posible observar como a directiva 
da sociedade estende o seu capital relacional á esfera económica e máis alá do 
nivel municipal, cara a institucións e organismos de nivel nacional ou trans-
nacional (Compañía de Seguros «La Buenos Aires», Banco de Galicia y Río de 
la Plata, etc.).47 Por outra parte, dan unha idea da unidade do grupo dirixente 
os vínculos que ligaban entre si a estes homes, que aparecen asociados en acti-
vidades lucrativas e profesionais (caso de Blanco e Culler) ou ligados por rela-
cións de parentesco sanguíneas ou políticas (Paredes Rey e Lino Pérez, José e 
Francisco Lalín, Culler e Blanco).48

A Comisión Directiva do Centro adxudicaba a si mesma o ser «la repre-
sentación legal de la colectividad gallega de Avellaneda»49 pero, segundo o 
mesmo BOCGA, a mediados de 1912 (cando o �uxo migratorio galego cara á 
Arxentina estaba a punto de acadar o seu pico e, segundo diferentes estima-
cións, a inmigración galega en Avellaneda sumaba entre 12 000 e algo máis 

46. Vid. Folino, 1983, especialmente as pp. 73-4, 128 e 193. O papel dos membros da direc-
tiva do Centro como «punteros» políticos dos Barceló é un tema que continúa pendente, pero 
os indicios son claros. «Queja grave. Un paisano S. A. nos hizo la denuncia de un grave perjuicio 
que le ha causado un Escribano público hijo de Galicia, residente en Barracas al Sud. A dicho 
funcionario, que ha de leer esta noticia, le rogamos cumpla su deber, y evite el trastorno si se 
publica la denuncia». «Cousas d’acá», NG, VIII: 303, 5.9.1909, p. 2; «Por muchos y exactos 
conductos ha llegado a conocimiento de esta Redacción (...) las denuncias a que me re�ero: Que 
a numerosos españoles (gallegos en su mayoría) se les hace �rmar el pedido de carta de ciuda-
danos, para utilizarlos en �nes políticos en esa población o provincia, bajo ofrecimiento de bue-
nas colocaciones o con amenaza de ser despedidos de empleo a los ya colocados»; «...suplico 
[aos directivos do Centro Gallego de Avellaneda] se dignen nombrar una comisión de ese seno 
para que se apersone a los jefes del Mercado de Frutos y de los frigorí�cos y talleres instalados 
en esa ciudad, a �n de que presten su sano concurso a la vigilancia de que no sean sorprendidos 
sus operarios...». «Las cartas de ciudadanía», NG, VIII: 314, 21.11.1909, p. 2.
47. Vid. Ruibal e Barros, 1991: 96-7; Centro Comercial, 1928: 3, 7-17.
48. A iso cabe agregar, por exemplo, que cando se constituíu a Comisión de Señoras y Seño-
ritas foi a esposa de Paredes Rey, Rosa Beiró, a encargada de seleccionar as súas compoñentes 
e que esta escolleu para os cargos de presidenta e secretaria a Teresa Culler e Josefa Paredes de 
Pérez (a súa �lla). ACD: 12, 21.7.1903; ACD: 14, 28, 7.1903.
49. «Inauguración del edi�cio social», BOCGA, XII: 154, 15.6.1916, p. 8.
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de 20 000 individuos), a sociedade só contabilizaba entre 460 e 600 socios, é 
dicir, apenas do 2,5 ao 5% do stock galaico da zona.50 Aínda que a mediados 
de 1916 o seu número aumentaría ata chegar aos 865 (mais outros 200 pro-
tectores), o panorama continúa sendo sombrío, máis aínda se consideramos 
que unha proporción daqueles –imposible de estimar por agora– non era gale-
ga de nacemento.51

Cal é a causa de que esta institución (durante case 20 anos practicamen-
te a única de carácter galaico e con continuidade nunha zona densamente 
poboada por xentes da terra) tivese tan pouca masa societaria e escasa implan-
tación no colectivo cuxa representación se apropiaba? Na nosa opinión, a res-
posta vén determinada pola contradición parcial entre o interese que move 
a un inmigrante tipo a asociarse a unha institución étnica, e as actividades e 
bene�cios que o Centro lle ofrecía. En verdade son elas, máis que os seus �ns 
proclamados, as que de�nen o per�l e os intereses da institución. Como en 
parte xa indicaran Ruibal e Barros, dirixidas ao interior poden contabilizar-
se a celebración regular de asembleas anuais para a aprobación das memorias 
e a renovación das súas autoridades, a constitución e posta en funcionamen-
to dunha escola de primeiras letras, outras de canto e baile, un conservatorio 
musical, a formación dunha biblioteca, a redacción do BOCGA, etc. Dirixidas 
(segundo o caso) ao interior e/ou exterior achamos unha lista interminable de 
bailes e funcións teatrais (moitos deles real ou pretensiosamente «de gala»), 
romarías,52 colectas e doazóns a favor dos necesitados, albergue aos afectados 
polas inundacións,53 rifas, etc. Finalmente, unha serie de homenaxes e actos 
públicos de diverso carácter, da liturxia patriótica española e arxentina,54 a 

50. Vid. «Ecos sociales. Movimiento de socios», BOCGA, IX: 107, 15.7.1912, p. 18; «Ecos so-
ciales», BOCGA, IX: 108, 15.8.1912, p. 19; Joaquín Estrach, «Ese es el verdadero patriotismo», 
BOCGA, IX: 110, 15.10.12. En xullo de 1914 o balance da Comisión Directiva saínte daba 
7678 $ de cotas sociais, o que signi�caba unha media de 639 recibos por cada mes do exercicio 
1913-1914. «Asamblea General. Segunda convocatoria», BOCGA, XI: 131, 15.7.1914, p. 5.
51. Vid. Ruibal e Barros, 1991: 89; «Asamblea General», BOCGA, XII: 154, 15.6.1916, 23.
52. De carácter anual, realizáronse por primeira vez a �ns de 1901 e prolongáronse ata o ve-
rán austral de 1910. Deberon suprimirse a partir de entón pola imposibilidade do Centro de 
contar cun espazo que dese cabida ao volume de xente que chegaron a convocar, o que, de paso, 
permite observar o seu carácter popular e éxito. Vid. «Ecos sociales. Romerías», BOCGA, IX: 
107, 14.7.1912, p. 17.
53. Como aconteceu, por exemplo, en 1911, 1913 e 1914. Vid. «Las inundaciones», BOCGA, 
VIII: 93, 15.5.1911, pp. 3, 5 e 7; «Las inundaciones. Medidas de la intendencia municipal», 
BOCGA, XI: 121, 15.9.1913, p. 3; «Nota de agradecimiento», BOCGA, XI: 122, 15.10.1913, 
p. 3; ACD: 255, 25.8.1914.
54. Malia as disposicións estatutarias, que indicaban celebrar as datas «gloriosas» para Galicia 
e España, a realidade é que se festexaban moito máis as arxentinas.
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�guras públicas de ambos os países, ou dirixidos a resaltar os valores indivi-
duais ou de grupo dos membros do propio colectivo dirixente do Centro. Pero 
máis alá desta enumeración (e da retórica da súa panoplia de actividades «cul-
turais»), as actividades efectivamente realizadas pola sociedade amosan ás cla-
ras que o seu carácter é predominantemente recreativo,55 algo que, por outra 
parte, os propios dirixentes do Centro recoñeceron cando en 1908 �xeron 
notar que un gran número de persoas se asociaba a este de xeito provisorio e 
ao compás das actividades recreativas máis importantes.56 Seis anos máis tar-
de, a percepción do problema atopábase máis de�nida aínda: 

la colonia gallega de esta ciudad en su gran mayoría no responde a la labor 
inmensa de sus Juntas Directivas y comisiones auxiliares, y no responden por-
que desgraciadamente esa gran mayoría de nuestros paisanos sienten el patrio-
tismo en el estómago, y cuando uno les invita a ingresar como socios, lo primero 
que preguntan es el bene�cio material que la Sociedad les reporta.57

Certamente, a característica de pertencer a unha asociación étnica por 
unha �nalidade instrumental (fose esta lúdica ou de bene�cencia) non era 
privativa dos asociados do Centro Gallego de Avellaneda. Respondía, como é 
lóxico, á evidente necesidade dos inmigrantes de procurar socorro e un ámbi-
to de sociabilidade e recreo. Por outra parte, resulta lóxico pensar que a com-
posición maioritariamente proletaria (con traballo estacional ou inestable) do 
colectivo galego na zona –e presumiblemente tamén no Centro– non debía 
favorecer a estabilidade da base societaria.58 Convén lembrar ao respecto o 
sinalado por Núñez Seixas no sentido de que os obreiros manuais e non cua-
li�cados non acostumaban unirse ás asociacións voluntarias, e se o facían pre-
ferían aquelas que combinaban unha oferta mutualista e recreativa con algún 
tipo de compromiso de investimento nos seus lugares de orixe.59 Agora ben, 
na nosa opinión as citadas características atópanse exacerbadas pola lóxica que 
prima na elección das actividades que o Centro ofrece aos seus asociados: o 

55. Ruibal e Barros, 1991: 89-90. 
56. Vid. «Asamblea General Ordinaria. 24 de Mayo de 1908», BOCGA, IV: 58, 31.5.1908, 
p. 15. Este problema delongouse no tempo, como indica que en 1915 a Comisión Directiva 
tomou a resolución de que «las personas que quieran hacerse socios durante los días de los bai-
les a celebrarse con motivo del carnaval, paguen las cuotas correspondientes a cuatro meses». 
ACD, 274, 2.2.1915.
57. «El Centro Gallego y la Mutualidad», BOCGA, XII: 135, 15.11.1914, p. 10.
58. Vid. «Ejercicio de 1908 a 1909. Memoria», BOCGA, V: 70, 31.5.1909, p. 5.
59. Núñez Seixas, 2000: 367.
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que liga a estas cos �ns últimos que perseguía o grupo dirixente, e en particu-
lar Antonio Paredes Rey (auténtico caudillo e dono da situación no Centro).

A nula oferta de servizos do tipo do socorro mutuo en cuestión de sani-
dade, di�cultades económicas, repatriación ou servizos fúnebres, sen dúbida 
pouco contribuiría a alentar unha poboación maioritariamente obreira e distri-
buír mesmo a paupérrima suma que entrañaba a cota social do Centro.60 Cabe 
dubidar de que o elemento obreiro galego residente en Avellaneda se senti-
se atraído por incitacións á protección mutua (segundo entende o concepto o 
redactor do BOCGA), tales como a de proporlles aos socios a creación dunha 
«cadena de protección mutua», a partir de que estes se abastezan exclusivamen-
te nas tendas daqueles asociados que publican os seus anuncios no  BOCGA.61 
«Es un deber de los asociados prestarse recíproca ayuda en todas cuantas oca-
siones se presenten. Por tal razón, recomendamos a los consocios que utilicen 
los servicios del entusiasta miembro de este Centro, señor Manuel Belo, esta-
blecido con una cochería en la calle Maipú 344 de esta ciudad…».62

As actividades dirixidas cara ao interior do Centro di�cilmente poderían 
chamar a atención dun segmento social como o sinalado, presumiblemente 
máis preocupado pola loita cotiá pola supervivencia que polo «entretemen-
to» que as asembleas ou as festas con pretensións «cultas» proporcionaban. 
Máis puntualmente, clases de solfexo, piano, idiomas, escritura, redacción, 
mecanografía, taquigrafía ou contabilidade,63 independentemente da súa uti-
lidade (que non se discute aquí) causan hilaridade cando se pensa que supos-
tamente debían atraer a atención dunha colonia formada maioritariamente por 
obreiros industriais, carrexadores, estibadores portuarios, vendedoras de mis-
tos, costureiras, etc. Comprenderanse mellor se, ao igual que aqueloutras que 
(segundo o caso) se orientaban ao interior e/ou exterior da institución, se aso-
cian non ao interese real ou suposto da masa societaria, senón ao afán do gru-
po dirixente por gañar visibilidade pública e profundar a súa relación coa 
elite do municipio. Máis alá dos propósitos ben intencionados que as activi-
dades culturais ou recreativas puidesen entrañar, resulta indubidable que para 

60. No ano 1912 o valor da cota social continuaba sendo de 1 $ ao mes, equivalente ao custo 
dunha chave nunha ferraxaría ou, o que é o mesmo, un 50% máis económica que a da subscri-
ción por dous exemplares ao xornal El Eco de Galicia.
61. «Para los de casa», BOCGA, I: 2, 1.10.1903, p. 8.
62. «Ayuda mutua», BOCGA, XI: 121, 15.9.1913, p. 17. A �nais de 1914, case por primeira 
vez desde que fora consignado nos estatutos da sociedade, abordouse publicamente o tema dun 
proxecto de mutualidade, aínda que polo visto o asunto non pasou de ser no período tratado 
unha mera declaración. Vid. «Nuestros progresos», BOCGA, XII: 135, 15.11.1914, p. 5.
63. Vilanova Rodríguez, 1966: 1104.



126 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (109-132)

Ruy Farías

os membros máis conspicuos da institución as actividades realizadas baixo o 
rótulo do Centro constituían un vehículo para amosar aos galegos, á colectivi-
dade española en xeral, ao conxunto da sociedade de Avellaneda, e moi espe-
cialmente aos notables desta, a súa integración no seo da sociedade arxentina, 
cultura, importancia e apoio social.

Sen dúbida, a proba máis notable da vontade do grupo dirixente por aca-
dar e exhibir prestixio social, encárnase na compra do lote de terreo fronte á 
Praza Alsina e na construción do novo edi�cio social, tarefa que ao longo de 
máis dunha década ocupou obsesivamente o interese daquel. A localización 
preferente do edi�cio e, en xeral, a desproporción evidente entre a magnitude 
da empresa formulada, a masa societaria e os ingresos do Centro (que ingresa-
ba en 1916 menos de 900 $ mensuais en concepto de cotas sociais) dan unha 
idea cabal do esforzo desenvolvido por Paredes Rey e os seus compañeiros 
para exhibirse ante a sociedade local, aínda que fose ao prezo de comprometer 
a viabilidade económica da institución e desatender a maioría dos �ns estatu-
tariamente prescritos. Só entón é posible comprender plenamente as repetidas 
alusións aos sacri�cados «vastos e importantísimos» proxectos do Centro64 e 
que unicamente ao carácter recreativo deste se lle dispensase unha atención 
real, mentres a errática existencia dun ámbito interno de instrución coral e 
musical era taxativa e sistematicamente instrumentalizada a favor da imaxe 
social. En canto aos �ns bené�cos e informativos, non pasaron de ser unhas 
rimbombantes declaracións en vellos papeis fundacionais. Cando tardiamente 
(outubro de 1914) se formulou a idea de que, para facer posible o seu efecti-
vo desenvolvemento, o Centro debía ofrecerlles aos seus asociados algún tipo 
de axuda mutua, esta foi descuali�cada polo membro máis in�uente da direc-
tiva, que optou por privilexiar a construción do novo edi�cio social, a cuxa 
falta se achacaba a imposibilidade de cumprir os �ns mutualistas.65 E aínda 
que na asemblea xeral de 1916 se formulou por �n a conveniencia de crear 
unha «bolsa de trabajo» para os socios da institución, esta non pasou de ser no 

64. Vid., por exemplo, «Nuestra misión. La nueva Comisión Directiva», BOCGA, XI: 119, 
15.7.1913, p. 3.
65. A pesar de constituírse unha comisión asesora para que estudase o tema, nin o BOCGA nin 
os libros de actas da Comisión Directiva re�icten que esta realizase algunha vez recomendacións 
sobre o tema, malia que nos anos seguintes (1915, 1916) aínda apareceron no Boletín O�cial e 
nas Actas da Comisión Directiva mencións illadas sobre a intención de atender tales cuestións. 
Vid. «El Centro Gallego y la Mutualidad», BOCGA, XII: 135, 15.11.1914, pp. 9-11, 14; «Va-
lija postal», BOCGA, XII: 141, 15.5.1915, p. 21; «Deberes del momento», BOCGA, XII: 145, 
15.9.1915, p. 5; ACD: 304, 3.10.1915; «La Asamblea», BOCGA, XII: 156, 15.8.1916, p. 3.
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período estudado unha declaración de intencións.66 O máis que pode dicirse 
a propósito da bene�cencia é que, cando foi practicada, como con motivo das 
reparticións de comida e roupa aos pobres, foi circunstancial e dirixida ao gran 
público de Avellaneda, como unha ferramenta máis ao servizo do prestixio do 
Centro e, loxicamente, da súa Comisión Directiva. Foron contadas as veces 
en que se atenderon os requirimentos de axuda chegados desde Galicia, por 
humildes que estes fosen.67 Aínda que en ocasións o Centro participou das ini-
ciativas proagraristas en Bos Aires e desde as páxinas do BOCGA pregoou en 
innumerables ocasións a lexitimidade da loita contra o caciquismo e os derei-
tos do campesiñado galego,68 á hora da verdade, cando Basilio Álvarez arribou 
á Arxentina en xullo de 1915, o seu compromiso só chegou para desexarlle 
«una feliz y provechosa estadía» no país. Naquela ocasión, cando o presidente 
do Centro Galego de Buenos Aires lles solicitou a organización dunha confe-
rencia do abade ante os galegos de Avellaneda, contestóuselle que «la Comi-
sión encontrándose muy ocupada con la edi�cación del nuevo edi�cio social, 
lamenta el no poder ocuparse de ese asunto».69 Os «llamados patrióticos» que 
o Centro dirixía aos galegos de Avellaneda para que saísen do seu «aislamien-
to egoísta» e acudisen a el70 non foron escoitados, probablemente porque non 
podían selo. As sucesivas comisións directivas que os formularon parecen non 
decatarse de que ao apelar unha e outra vez á «culta sociedad de Avellaneda» 
e non ofrecer ningún bene�cio mutualista nin contribuír dun modo eviden-
te e/ou efectivo coa súa terra de orixe, expresábanse nun código distinto ao 
que podían comprender os supostos destinatarios. Os intereses últimos duns e 
doutros eran demasiado diverxentes para que houbese un diálogo efectivo.

O PALACIO E SEUS CUSTOS

Como foi posible construír o novo edi�cio e un salón-teatro nos anos de 
tanta recesión para a economía arxentina, como foron os de 1913 a 191771? 
Segundo o BOCGA «una sabia y honestísima administración» e mais «el celo, 
el cariño, el trabajo constante, el óbolo de todos los miembros del Centro 

66. «La Asamblea», BOCGA, XII: 156, 15.8.1916, p. 3.
67. Vid. ACD, 29.6.1900; ACD: 316, 14.3.1916.
68. Vid. as numerosas referencias que Núñez Seixas (1998: 260-78) dá ao respecto.
69. Vid. «Basilio Álvarez», BOCGA, XII: 143, 15.7.1915, p. 15; ACD: 298, 17.8.1915.
70. Vid. «Tiempos nuevos», BOCGA, XI: 15.11.1913, p. 3. Véxase tamén «Por Galicia», XI: 
124, 20.12.1913, p. 3.
71. Para unha visión sintética dos problemas económicos do país en tempos da Primeira Gue-
rra Mundial, vid. Palacio, 2000: 106-11.



128 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (109-132)

Ruy Farías

Gallego» foron os responsables. Sen prexuízo da existencia de tales calida-
des, parece difícil crer que, por moi boa que fose a xestión económica do Cen-
tro, este estivese en condicións de executar unha obra cuxo custo �nal foi de 
121 166 $72, cando en xullo de 1941 o balance anual elaborado pola Comi-
sión Directiva saínte daba un saldo de apenas 7678 $ en concepto do cobro de 
cotas sociais para o exercicio 1913-1914.73 A explicación debe buscarse entón 
por outro lado e, sobre todo, de xeito asociado ao importante número de vín-
culos de natureza política e económica do grupo dirixente.

A través de Paredes Rey (por entón xuíz de paz titular de Avellaneda), 
Blanco (ex-edil) e Revoredo, o Centro Gallego solicitou e obtivo da Intenden-
cia Municipal a exoneración das taxas pola edi�cación.74 A parte principal da 
contía da obra foi pagada grazas a un préstamo hipotecario de 100 000 $ ante 
a compañía �nanceira La Edi�cadora de Avellaneda sobre a propiedade social 
e as persoas de sete socios que se ofreceron como «garantía subsidiaria». Estes 
foron Antonio Paredes Rey, José María Revoredo, Joaquín E. Blanco, Felicia-
no M. Culler, Pedro Sageras (ex-xerente da sucursal en Avellaneda do Ban-
co de Galicia y Buenos Aires, e nese momento subxerente da casa central da 
dita institución bancaria), Pedro García Villaverde, Manuel Ferro, Guillermo 
Areán e Lino Pérez. Os cinco primeiros, ademais, conformaban a comisión de 
obras que xestionou o préstamo.75 Canto pesaron Paredes Rey, Blanco, Culler 
e todos os contactos que podían despregar no Partido para que se lle concede-
se un crédito tan enorme a unha institución de tan pobres ingresos? A maio-
res, negociouse tamén un crédito de 10 000 $ da sucursal de Avellaneda do 
Banco de la Provincia de Buenos Aires (o seu director era Juan R. Tink, socio 
do CGA), garantíndoo unha vez máis Revoredo, Paredes Rey, Lino Pérez, Gar-
cía Villaverde, Ferro e Areán.76 Estas operacións �nanceiras incluíron ademais 
o Banco Comercial e Industrial de Avellaneda, fundado por iniciativa do Cen-
tro Comercial e Industrial de Avellaneda, onde foron socios fundadores, direc-
tivos e en polo menos tres ocasións presidentes da dita entidade Manuel Sinde 
e Gregorio Sampayo, membros tamén do Centro Gallego (do cal o segundo 

72. Vid. «Voces amigas», BOCGA, XII: 142, 15.6.1915, p. 7 e 11; «Asamblea General», BO-
CGA, XII: 154, 15, 6.1916, 22.
73. Vid. «Asamblea General. Segunda convocatoria», BOCGA, XI: 131, 15.7.1914, p. 5.
74. ACD, 291: 2.7.1915; ACD, 302: 21.9.1915.
75. Por proposta de Antonio Paredes Rey decidiuse que sete deles –todos membros da Comi-
sión Directiva a punto de ser renovada– fosen, a partir de entón e durante os primeiros cinco 
anos que durasen as responsabilidades hipotecarias, inamovibles dos seus cargos. ACD: 287, 
Acta 287, 15.6.1915.
76. «Asamblea General», BOCGA, XII: 154, 15.6.1916, p. 22-23.
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sería o seu presidente no exercicio 1918-1919).77 Finalmente creouse tamén 
un «empréstito interno» para coadxuvar co custo da obra, aínda que este pare-
ce que tivo un resultado máis ben escaso.78

En palabras da elite do Centro, a construción e inauguración do palacio 
fronte á praza Alsina representou a culminación do seu «sueño dorado», «el 
hecho más elocuente que ha podido realizar esta institución durante sus diez 
y siete años de laboriosa existencia».79 Ao longo do ano 1917, porén, é posible 
apreciar unha crise no interior da institución, en boa medida relacionada coa 
onerosa obra realizada. Con motivo de levarse a cabo a asemblea xeral para 
a renovación de autoridades, por vez primeira un socio atreveuse a criticar a 
actuación da Comisión Directiva saínte, o que motivou a formación dunha 
comisión especial investigadora do exercicio administrativo �nalizado para 
desenvolver nunha futura asemblea extraordinaria.80 Esta resultou nun agre 
cruzamento de acusacións entre a Comisión Directiva e a comisión investiga-
dora.81 A maiores, entre xullo e outubro presentáronse as renuncias aos cargos 
directivos de Basilio e José Lalín, Higinio Chantrero (redactor do BOCGA) e 
Ildefonso B. Paredes (director do cadro social «Rogelio Juárez»), algunhas das 
cales parecen ligadas ás críticas recibidas polo manexo dos fondos sociais.82 A 
impugnación recibida foi moi grande e levou a que o día seis de novembro a 
Comisión Directiva acordase convocar unha asemblea xeral para  decembro, «por 
cuanto en una reunión privada habida entre los Sres. Presidente, Vice-Presi-
dente, Tesorero, Pro-Tesorero83 y los vocales Areán, [Lino] Pérez y García Villa-
verde, (…) han resuelto presentar su renuncia con carácter indeclinable de los 
cargos que respectivamente ejercen...».84 A estes sumáronse despois Alman-
zor Paredes, Joaquín Estrach (impresor do BOCGA) e José Resua, ademais dos 
compañeiros de Ildefonso B. Paredes.85 As renuncias foron aceptadas e veri�-
couse unha renovación profunda da Comisión Directiva, á que aínda lle que-

77. Vid. Centro Comercial, 7-10.
78. Vid. ACD: 359, 4.1.1917; «Empréstito interno», BOCGA, XII: 143, 15.7.1915, p. 19-20.
79. «Asamblea General», BOCGA, XII: 154, 15.6.1916, p. 20; «Inauguración del edi�cio so-
cial», BOCGA, XII: 154, 15.6.1916, p. 5.
80. «La Asamblea», BOCGA, XII: 15.7.1917, p. 20.
81. «Asamblea Extraordinaria», BOCGA, XII: 171, 15.11.1917, p. 8-11, 14.
82. ACD: 381, 10.7.1917; ACD: 365, 7.8.1917; ACD: 376, 30.10.1917; «Asamblea Extraor-
dinaria», BOCGA, XII: 171, 15.11.1917, p. 8-11, 14.
83. Trátase de Revoredo, Culler, Joaquín E. Blanco e Manuel Ferro.
84. ACD: 378, 13.11.1917. 
85. Vid. ACD: 379, 20.11.1917; «La Asamblea. Sensibles renuncias», BOCGA, XII: 172, 
15.12.1917, p. 3; ACD: 379, 20.11.1917.
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daban seis meses de exercicio, saíron dela practicamente todos os achegados 
a Paredes Rey, que, igual que Blanco, Culler e Revoredo, nin sequera partici-
pou na investidura da renovada Comisión e deixou de concorrer ás reunións, 
como era o seu dereito.86

ALGUNHAS CONCLUSIÓNS

Dezanove anos despois da fundación do Centro Gallego de Avellane-
da, o crecemento da súa masa societaria seguía sendo modesto á vista do seu 
potencial teórico. As causas de tan pobre implantación entre a colonia gale-
ga da zona deben buscarse principalmente na ausencia de características que 
o �xesen atractivo a unha poboación marcadamente proletaria e –ligado ao 
anterior– no seu carácter marcadamente elitista. Lonxe dos �ns mutualistas 
que �xeron grandes a outras institucións, pero tamén daquelas institucións 
de carácter microterritorial que foron un ámbito efectivo para a recreación da 
sociedade de orixe, o Centro buscou en todo momento integrarse nun lugar 
preferente na sociedade de Avellaneda. Esta aspiración resultaba funcional 
para maior gloria daqueles membros do seu grupo dirixente que ascenderan 
na escala social, establecendo ademais fortes vínculos cos factores do poder 
político e económico da área. Para Paredes Rey, Culler, Blanco e outros, o gru-
po de referencia pasara dunha a outra beira do océano. Iso motivou que, máis 
alá do seu discurso democrático, anticaciquil, proagrarista e con tinturas rexio-
nalistas, non tivesen un interese real en apoiar de xeito efectivo as reivindica-
cións do campesiño ou obreiro galego, sexa en Galicia ou na Arxentina. Todo 
o contrario aconteceu en relación á esfera pública local, onde, lonxe de aterse a 
unha declamada asepsia política, gravitaron (e con eles indirectamente tamén 
o Centro) a favor do grupo político máis poderoso do Partido. É probable que 
as tensións xeradas polo seu encastelamento e cerrazón durante a década de 
1910, as diferenzas suscitadas en canto ao manexo dos fondos sociais (a viabi-
lidade económica do Centro quedaría comprometida polas obrigas contraídas 
pola construción do vistoso edi�cio social)87 e se cadra tamén a desconfor-
midade polo desmedido estilo personalista de Paredes Rey (que raia no cul-
to á personalidade) acabaran por deteriorar a atmosfera do lánguido Centro, o 
que provocou a �ns de 1917 a saída dos epígonos do Presidente Honorario e 
o paso ao primeiro plano a outros membros do grupo dirixente ata entón pos-

86. ACD: 383, 22.12.1917; ACD: 385, 2.1.1918.
87. Vid. por exemplo ACD: 391, 26.2.1918.
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tergados. O propio Paredes Rey, xa vello e enfermo, refuxiouse na vida priva-
da ata o seu falecemento a �nais de 1919.
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MARCELINO GÓMEZ ARIAS (1880-1924): UNHA LOITA 
POLA REPÚBLICA E O AGRARISMO ENTRE AMÉRICA, 
PORTUGAL E GALICIA1

Perfecto Ramos Rodríguez

DENDE ARMEIRÍN CAMIÑO DE AMÉRICA

«Tierra Libre, que así se conocía a este hombre, fue durante el mínimo 
curso de su vida un ser que luchó siempre defendiendo las doctrinas de los 
sabios. Su descanso eran las cárceles y los destierros, donde estuvo la mayor 
parte de su vida».2 Estas palabras escribía Riego Gómez, �llo máis vello de 
Marcelino Gómez Arias, con 17 anos, cando lle comunica á prensa a mor-
te de seu pai, que acontece en Angudes-Crecente (Pontevedra) o 13 de mar-
zo de 1924. 

Posiblemente a gran maioría dos lectores se preguntará: «E quen foi Mar-
celino Gómez Arias?». Iso mesmo me preguntaba eu cando escoitaba algunha 
referencia a un personaxe ao que alcumaban O Tierra Libre, curiosidade que 
me levou a descubrir a vida dun home que protagonizou episodios históricos 
en Galicia, España, América e Portugal, intransixente na defensa dos ideais 
republicanos, aos que lles dedicou toda a súa vida. Marcelino Gómez Arias foi 
un personaxe único no seu tempo, claro coa súa pluma e nos seus discursos, 
e viviu e actuou sempre sendo consecuente co que proclamaba. As súas obras 

Recibido: 02-09-2008 Aceptado: 02-04-2009
1. O presente artigo é unha síntese dun amplo, documentado e ilustrado traballo que será 
editado proximamente.
2. El Tea, Ponteareas, 4 de abril de 1924, p. 2.
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sociopolíticas, os seus xornais e as súas accións encamiñadas á proclamación 
da república convertérono no líder do republicanismo radical, que actuou 
dende América primeiro e máis tarde dende Portugal, ata chegar a Galicia 
 cando corrían os primeiros anos do século XX.

Naceu Marcelino no seo dunha familia labrega o día 5 de setembro de 
1880 en Armeirín-Presno, localidade do occidente asturiano. Descoñécese 
con que personaxes puido ter relación nos seus anos de xuventude para aca-
dar a elevada formación que posuía e o coñecemento das �losofías e teorías 
dos librepensadores que dominaban o mundo intelectual do século XIX. 

Sendo mozo, colle rumbo a América dende o porto de Vigo, pasando 
antes por Angudes, no concello de Crecente (Pontevedra), localidade onde 
residía o seu irmán Segundo. Esta localidade será, anos despois, escenario de 
dous episodios importantes na vida de Marcelino e na historia de Galicia e 
España. O primeiro desenvólvese en outubro de 1905, cando Marcelino dirixe 
unha partida que se levanta co �n de proclamar a república, e o segundo entre 
1910 e 1924, ano da súa inesperada morte, período en que leva a cabo unha 
intensa loita agrarista e anticaciquil.

O primeiro lugar onde se asenta, unha vez en América, será Montevi-
deo. Aquí, segundo declaracións dos seus descendentes e noticias aparecidas 
na prensa da época, realiza traballos de periodismo, para trasladarse despois 
a Bos Aires, onde xa consta a súa residencia no ano 1903. Da súa estancia en 
Montevideo non foi posible atopar ningún tipo de documento, pero, polo que 
veremos deseguido, Marcelino tiña un coñecemento exhaustivo da realidade 
política uruguaia e dos seus persoeiros, que o levarán a enrolarse no ano 1904 
na revolución que enfrontou o Partido Blanco ou Nacionalista, dirixido polo 
xeneral Aparicio Saravia, co Partido Colorado ou Gubernista, dirixido por José 
Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, con posterioridade presidente da república.

LIGA REPUBLICANA ESPAÑOLA–REVOLUCIÓN URUGUAIA

Situados no ano 1903, despois do bo resultado que en España acada 
Unión Republicana, presidida por Nicolás Salmerón, nas eleccións do mes de 
abril, os ánimos están tan altos que os republicanos emigrados ou exiliados 
en terras arxentinas intensi�can a súa organización, nun proceso que remata 
coa creación da Liga Republicana Española (LRE), que fai a súa presentación 
pública o 15 de agosto nun acto ao que asistiron milleiros de persoas no teatro 
San Martín de Bos Aires. Neste proceso participa Marcelino Gómez Arias, que 
meses despois, con outros mozos, creará a Juventud Republicana Española:
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Al calor de la creación de la Liga, diversos jóvenes, en su mayoría periodistas y 
dependientes de comercio, lanzaron una plataforma propia: la Juventud Repu-
blicana Española. En el comité de la misma �guraban Pedro Planas Carbonell, 
Marcelino Gómez Arias, Jaime Or�la, Baltasar Isasi, Arturo Torres, Francisco 
Llonch y Juan Font.3

Un dos impulsores da LRE é o republicano Hipólito G. de Andoin, �llo 
dun loitador compañeiro de Roque Barcia, que xunto con seu pai se vira obri-
gado a emigrar á Arxentina no ano 1873. Hipólito coñece o protagonista deste 
traballo no proceso de formación da LRE e, a pesar da diferenza de idade, que-
da seducido polas calidades de Marcelino ata se converter nun dos seus máis 
�eis seguidores e defensores a partir desta data. 

Hipólito escribiu un panexírico de Marcelino que deixa ver a súa 
admiración:

¿Quién es Marcelino Gómez Arias? Un ser original, excéntrico, pero todo cora-
zón, todo alma. Hijo del pueblo de esa ignorada masa tan sufrida como heroica, 
con una inteligencia natural y poco común, comprendió que la abrupta senda 
que recorre la humanidad debía ser expedita, sin obstáculos, y solo al principio, 
y con adeptos más tarde, se lanzó cual moderno Quijote, cual nuevo Redentor 
pero con más valor y agallas que el de la bíblica leyenda a transformar la socie-
dad actual desde sus cimientos, tarea que le conducirá sin duda a ser cruci�ca-
do cual lo han sido muchos predecesores sin que esto, a pesar de no ignorarlo, 
no le arredra.4

No transcurso do ano 1903, a tensión que se viña arrastrando no Uru-
guai dende anos atrás entre o Partido Blanco e o Colorado desemboca na que 
sería a última gran guerra civil deste país americano. Marcelino decide enrolar-
se nesta contenda nas �las do xeneral nacionalista Aparicio Saravia. O día 24 
de xaneiro de 1904 remite unha misiva ao xeneral Juan Ángel Golfarini na que 
lle comunica o seu desexo de se incorporar ás �las dos nacionalistas. Despois 
dun cruzamento de cartas entre estes dous personaxes, Marcelino, aos seus 23 
anos, embárcase no vapor Colombia rumbo a Montevideo e ponse ás ordes do 
comandante José R. Gil, que o esperaba nos montes de Arazati; convértese, así, 
en protagonista e cronista deste importante episodio da historia uruguaia. O 
que foi esta guerra deixouno recollido na súa obra La Revolución uruguaya de 
1904: sus operaciones en el Sud, editado en Bos Aires en 1905. É este un docu-

3. Ángel Duarte: La república del emigrante, Lleida, Editorial Milenio, 1998, p. 94.
4. Hipólito G. de Andoin: «Prólogo» de La Huelga, Madrid, Biblioteca La España Moderna, 
1910, p. 8.
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mento de análise e crónica do que foi esta contenda e é moi probable que nin-
gún dos participantes �xese outro semellante. 

Demóstranos Marcelino ser un bo coñecedor da realidade política uru-
guaia. É de destacar a minuciosidade do relato dos acontecementos diarios 
e son importantísimos os documentos transcritos, así como a descrición e 
valoración dos personaxes máis importantes protagonistas desta revolución. 
As calidades narrativas de Marcelino trasládannos aos campos de batalla nas 
cuchillas uruguaias, como se foramos uns espectadores das escenas bélicas. 
Transmítenos �elmente as accións, penurias, euforias e decaementos vivi-
dos polos protagonistas. Podemos decatarnos perfectamente da realidade das 
batallas que Marcelino e os seus compañeiros de guerra viviron naquel inver-
no de 1904 nas terras do Uruguai ata o seu remate, despois da morte do xene-
ral Aparicio Saraiva, cun pacto ao que Marcelino non prestou o seu apoio.

De volta a Bos Aires, vaise producir o abandono de Marcelino da disci-
plina da Liga pola manifesta incompatibilidade do seu proxecto para acadar 
a república e polo que representaba o presidente Rafael Calzada. Empeza así 
unha loita política entre dous veciños asturianos que representan dúas xera-
cións e personi�can dúas tácticas diferentes para ver proclamada a república 
no Estado español.

Rafael Calzada, procedente como Marcelino de terras do occidente astu-
riano, naceu en Navia no ano 1854. Avogado de éxito, relacionado coas altas 
esferas políticas, xurídicas e económicas arxentinas, contaba nesta época con 
50 anos de idade. Marcelino, cos seus 24 anos, vaise enfrontar a el e acusarao 
de facer un republicanismo de salón, festas e comidas pero que se esquecía das 
clases populares e de non promover un movemento que chegase á pronta pro-
clamación da república. Así empeza o distanciamento entre estes dous asturia-
nos por liderar o movemento republicano na Arxentina.

CARA Á PROCLAMACIÓN DA REPÚBLICA EN 1905: PARTIDA 
REPUBLICANA DE CRECENTE

O avance electoral dos republicanos nas eleccións de 1903 vai crear tamén 
unha importante corrente de opinión que pensa que a proclamación da repú-
blica é posible a curto prazo. Dentro do movemento republicano convivían 
dous sectores que, aínda que perseguían o mesmo �n, tiñan tácticas que eran 
claramente diferenciadas: o máis moderado e legalista seguía as directrices de 
Nicolás Salmerón e o máis radical tiña como líder a Alejandro Lerroux. 

En 1904 Lerroux leva a cabo unha intensa campaña de propaganda repu-
blicana en todo o Estado ao tempo que recruta adeptos, tanto civís como 
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militares, para un posible levantamento popular que proclamase a república. 
Trátase dun plan urdido no máis absoluto segredo por Lerroux, Rodrigo Soria-
no, Ricardo Fuente, Emiliano Iglesias e Blasco Ibáñez, entre outros, pero man-
tense ignorante a Salmerón, que, de sabelo, botaría o plan abaixo. Os fondos 
para �nancialo son recadados, maiormente, en Cataluña, pero, ao non seren 
su�cientes, Ricardo Fuente ofrécese a ir á Arxentina, onde anos antes traballa-
ra ás ordes de Rafael Calzada como director do seu xornal El Correo Español. 
En abril de 1905 Ricardo Fuente viaxa a Bos Aires con dúas cartas para Rafael 
Calzada: unha como presidente da LRE de Nicolás Estévanez e outra parti-
cular de Alejandro Lerroux. Informados os líderes americanos do plan para a 
proclamación da república, Fuente volve coa misión cumprida: Calzada remí-
telle a Lerroux os cartos solicitados e Marcelino Gómez Arias prepárase para 
participar directamente e colle camiño de Angudes-Crecente (Pontevedra).

A necesidade dunha urxente revolución para salvar España era defendida 
tamén polos xornais republicanos El Motín e El País, así como polo líder repu-
blicano D. Joaquín Costas, que, malia que Lerroux lle ocultara os seus plans, 
escribíalles o 22 de outubro aos dirixentes das Xuventudes Republicanas e da 
Unión Revolucionaria de Girona: 

Opino, como ustedes, que la revolución es urgente, que acaso, aún realizándose 
esta misma semana, llegará ya tarde para el efecto de reconstruir nuestro Estado 
político, de recobrar el honor y salvar la personalidad de la nación, de reparar 
los estragos que la demoledora y disolvente comandita borbónica ha hecho en el 
organismo de la sociedad española, poniéndola en trance de morir5.

Aínda que as relacións entre Marcelino e Calzada non eran nada cordiais, 
a primeiros de setembro, antes da partida de Marcelino camiño de Galicia, 
reúnense na redacción do xornal La Publicidad, onde Calzada lle mostra o seu 
apoio. Un mes despois Marcelino xa está en Angudes organizando o que sería 
a Partida de Creciente con mozos de Angudes, Rebordechán, Valongo, Cortega-
da e Trado, coordinados cos comités de Ribadavia e Ourense, cidade que sería 
o seu obxectivo �nal.

Chegado o día 25 de outubro, a partida de Marcelino ponse en acción 
con berros a prol da república e chama ao levantamento dende Angudes, Cor-
tegada e todos os lugares camiño de Celanova e Bande. 

E que pasaba no resto do territorio do Estado? O comité organizador 
marca a data para o levantamento que se vai comunicando a toda a organiza-
ción ao longo do Estado. Ricardo Fuente diríxese ao Alto Aragón para organi-

5. El Motín, Madrid, 4 de novembro de 1905, p. 1.
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zar os últimos detalles co médico Montestruc, responsable do levantamento 
nesa comarca. Como faltaban algúns días para a data sinalada, este solicita 
poder facer unha viaxe a Madrid para resolver uns asuntos pendentes. Mon-
testruc aproveita para visitar os seus vellos amigos, entre eles D. Joaquín Cos-
ta, e coméntalles o feliz que se sente pola próxima proclamación da república, 
supoñendo que Costa está ao corrente do plan. Costa alporizouse todo por 
se decatar da pouca consideración en que o tiña o partido, por non informa-
lo de nada, e diríxese a protestar ante Salmerón. Este, que tampouco sabía 
nada, descobre así este plan ao que trata de poñer freo de inmediato mandan-
do informadores ao longo e ancho do país e ordena suspender toda acción que 
non contase coa súa aprobación.

Marcelino e a súa Partida xa chegaran a Bande (Ourense) o día 27 seguin-
do o plan acordado e esperaba que tivese éxito nos outros lugares e que viñesen 
os apoios agardados para dirixirse á capital ourensá cando recibe un telegrama 
do presidente do comité de Ourense no que lle indica que busquen a súa sal-
vación pasando a fronteira portuguesa. Desertando uns e detidos outros, entre 
eles o seu irmán Segundo, Marcelino cruza a fronteira e chega á vila de Soute-
lo, preto de Braga, onde é acollido polo �dalgo portugués e vello republicano 
D. Antonio Vellozo de Miranda Pereira Barreto. De aquí partirá Marcelino cara 
ao exilio, novamente camiño de América.

Fracasado o plan, a Intentona de Creciente, como se coñeceu na prensa, 
viuse como obra dun emigrante aventureiro ou dun iluminado, en todo caso 
algo illado, que desconcertou a todo o mundo, xa que non se sabía moi ben a 
que viña tal levantamento. Marcelino viuse abandonado polos dirixentes repu-
blicanos, tanto do Estado como de América, como se non tivesen nada que 
ver no asunto. Só saíron na súa defensa Nakens dende as páxinas de El Motín 
e Castravido dende as de El País en Madrid.

Gómez Arias y sus compañeros son unos españoles dignos, honrados magnáni-
mos, que entendieron que la rebeldía es un deber de todo ciudadano en un país 
devorado por la más repugnante oligarquía. [...] ¿Y quién puede asegurar que el 
bueno y entusiasta Gómez Arias no sea un precursor, no sea el primero de los 
combatientes de una batalla que se avecina, el primer soldado que impaciente 
dispara su fusil e incensa esta podrida atmósfera con el salvaje y animador aroma 
de la pólvora, que ha desinfectado a tantos pueblos enfermos y moribundos?6

6. El País, Madrid, 31 de outubro de 1905, p. 1.
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El Motín, na mesma liña de El País, enfrontados á política que levaba Sal-
merón dende a dirección dos republicanos, reafírmase na necesidade dun cam-
bio radical e loa a actitude de Marcelino, agora refuxiado en Soutelo-Braga.

La bandera del partido la tiene, o cree tenerla, el Sr. Salmerón. El País sostiene 
que está ahora en Portugal, y con todos los honores. Luego el Sr. Salmerón no la 
tiene. Y al no tenerla, no es jefe ya. Donde está la bandera, está el ideal, no don-
de está el jefe.7

En América contou co apoio incondicional de Carlos Malagarriga, 
dirixente da LRE, e de Hipólito G. de Andoin, personaxes aos que sempre 
lles estivo agradecido. Pola contra, estes sucesos afondaron no distanciamen-
to con Lerroux e Rafael Calzada, aos que acusou de seren covardes e traido-
res á causa republicana, e empezou contra eles unha longa campaña. Durante 
anos Marcelino, en diferentes artigos de prensa, defendeu que aquela «inten-
tona» non era cousa del só, senón de todo o partido; que dispoñía dos docu-
mentos que así o demostraban, pero que non daría nomes, «por el momento», 
para non prexudicar a ninguén, pero que co tempo todo se sabería. Os datos 
da preparación e suspensión do plan, tanto en España como en América, foron 
recollidos anos máis tarde por Alberto e Arturo García Garraffa8 e nas memo-
rias publicadas por Rafael Calzada.9 Quedou así demostrado o que Marcelino 
defendía, pero que no seu día case todos ocultaron.

TANDIL: LA ESPAÑA MODERNA–PARTIDO REPUBLICANO 
ESPAÑOL EN LA ARGENTINA

De novo na Arxentina, despois dunha breve estadía en Santiago del Este-
ro, pasa a residir en Tandil. O día 23 de xullo de 1907, no teatro Cervantes 
desta localidade, facíase a pública presentación do Partido Republicano Espa-
ñol en la Argentina e o 3 de agosto edítase o primeiro número do xornal La 
España Moderna, os dous elementos claves na obra de Marcelino, para rexene-
rar o republicanismo español. Así empezaba Marcelino a presentación de La 
España Moderna:

7. El Motín, Madrid, 4 de novembro de 1905, p. 1.
8. Alberto e Arturo García Garraffa: Españoles ilustres: Lerroux, Madrid, Imprenta de Antonio 
Marzo, 1918.
9. Rafael Calzada: Cincuenta años en América: notas autobiográ�cas, Bos Aires, Librería y Casa 
Editora de Jesús Menéndez, 1926.
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El título es un programa. Perseguimos un cambio radical en la vida institucional 
española. Creemos que somos los únicos capaces de regenerar a España, valién-
donos de todos los medios que estén a nuestro alcance, para destruir el carcomi-
do y funesto trono que la llevó al abismo y construír una España Moderna, llena 
de vida y de energías, con un pueblo apto para ser soberano de sí mismo; noso-
tros restauraremos las energías nacionales, los derechos humanos, la Libertad y 
la Justicia hasta hoy olladas por una Camarilla Palaciega que solo se preocupa 
de adular a la Corte y satisfacer sus personales apetitos escarneciendo al Pueblo 
que está muy por encima de todos los soberanos de la Tierra.10

O partido fundado por Marcelino vai empezar unha grande actividade 
propagandística e organizativa e recibirá apoios dos sectores máis radicais do 
exilio e da emigración americana. Entre os seus actos, organiza conmemora-
cións das datas máis importantes da historia de España, como a da proclamación 
da Constitución de Cádiz ou da Primeira República. Pola súa parte, as páxinas 
de La España Moderna transmitirán o pensamento e os plans futuros de Mar-
celino, así como artigos e textos dos republicanos máis destacados, tanto de 
España como de América. 

Aparecen varios artigos relativos á Intentona de Creciente e unha crítica 
constante a Lerroux e a Calzada. As relativas ao primeiro suspéndense meses 
máis tarde, despois dun intercambio de misivas entre os dous personaxes, pero 
esta tregua duraría pouco tempo porque as feridas eran moi fondas. Cando 
Rafael Calzada abandona Bos Aires para tomar posesión da súa acta de depu-
tado no Congreso en Madrid, prodúcese un achegamento entre Marcelino e a 
nova dirección da LRE para conseguir a unidade dos republicanos en Améri-
ca. Marcelino, La España Moderna e o seu Partido Republicano Español en la 
Argentina organizan un grandioso mitin no teatro Cervantes de Tandil o día 8 
de decembro de 1907 no que participan os líderes da LRE Ricardo Marín e Ara-
cil Caro. A LRE convoca un consello xeral que tería lugar en Bos Aires o día 25 
de marzo de 1908 co �n de uni�car todas as sensibilidades republicanas. Nel 
participan 112 delegacións, entre elas os representantes do partido de Marceli-
no e La España Moderna como xornal republicano. Neste consello aprobaríase o 
programa dos principios básicos que guiarían a política da futura república.

Dende as páxinas de La España Moderna Marcelino avoga pola unidade 
dos republicanos tamén en España e apoia a D. Joaquín Costa para liderala. Os 
artigos de apoio a Nakens, ingresado no cárcere Modelo de Madrid, son cons-

10. La España Moderna, Tandil, n.º 1 (3 de agosto de 1907), p. 1.
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tantes e prométenlle sacalo da prisión: «Haremos lo posible por liberarlo, de 
la única forma que nos queda: abriéndole las puertas».11

Convencido Marcelino de que dende América pouco pode facer pola 
causa republicana de España, anuncia que parte cara a Europa co seu proxecto 
e que La España Moderna se editará en Perpignan (Francia) e en Melgaço (Por-
tugal) para poder penetrar na sociedade española e acadar a curto prazo o seu 
�n de ver unha España republicana. Chegado o mes de agosto de 1908, Mar-
celino despídese de Tandil.

Llegó el triste momento de separarme de mis queridos amigos, correligionarios 
y subscritores de este periódico; como igualmente de cesar en Tandil la publica-
ción de mi querida La España Moderna que acaba con el presente número. [...] 
Es la voz de la patria que llama por sus buenos hijos, cuyo eco llega hasta mí. Es 
el partido republicano, que se prepara para la lucha; se propone dar un decisivo 
golpe a la monarquía clerical y reaccionaria, y hacer un supremo esfuerzo para 
satisfacer en breve plazo los anhelos del pueblo español, hoy deshauciado del 
concierto de los pueblos libres, y próximo a llegar a capilla a ser decapitado en 
su totalidad. Es la patria española, que se ve escarnecida, miserable y agonizan-
te, y llama a los nietos del Cid, a los hijos de Riego y de Mendizábal, a los herma-
nos de Pierrad y de Prim, con los que ya está resentida por tanto hacerse esperar. 
A esta llamada patriótica no puedo negarme: voy a cumplir con mi deber, tal y 
como lo entiendo, pero allá en el viejo continente me acordaré siempre de mis 
queridos amigos de esta, y ocuparán un lugar preferente en mi corazón.12

Con estas palabras empezaba unha extensa despedida que daba por rema-
tada a publicación de La España Moderna en Tandil co seu número 51, que se 
publicaba o 8 de agosto de 1908, para empezar unha etapa nova na súa loita.

LISBOA: LA ESPAÑA MODERNA–EL CLAMOR ESPAÑOL

Dous meses despois de clausurada en Tandil, reaparece en Lisboa La 
España Moderna co subtítulo Periódico republicano independiente. Esta edición 
substituiría a que tiña previsto editar en Melgaço e seguiría en proxecto a edi-
ción de Perpignan. O número 1 sae á rúa o 10 de outubro e así empezaba a 
súa presentación:

No es menester otro programa. El título lo es y lo dice todo. Pero el que se viera 
confuso, el que tuviera alguna duda al respecto nuestro, no tiene más que �jarse 
en nuestra actuación dentro del republicanismo español, o repasar la colección 

11. La España Moderna, Tandil, n.º 12 (19 de outubro de 1907), p. 2.
12. La España Moderna, Tandil, n.º 51 (8 de agosto de 1908), p. 1.



144 ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (135-162)

Perfecto Ramos Rodríguez

de «La España Moderna» de Tandil y ahí está todo, republicanos sin dobleces, 
componendas ni �ogedades en ninguna etapa de nuestra vida política; defenso-
res de un ideal sacrosanto, que encierra de por sí la salvación de la patria espa-
ñola, venimos luchando desde hace años, en todos los terrenos en que ha sido 
necesaria nuestra cooperación. Lo mismo en la tribuna que en el periódico, en 
la montaña que en la calle; con el esfuerzo personal, que con el pecuniario; con 
la pluma que con la espada.13

Marcelino vai contar coa colaboración de destacados personaxes den-
tro da colonia española en Lisboa e, sobre todo, galegos. Reproduce a mes-
ma liña do xornal e do proxecto organizativo do partido e contará, en poucos 
meses, con comités organizados en concellos asturianos, de Lugo, Pontevedra, 
Ourense e León; pero o acoso da diplomacia da monarquía española, que non 
conseguira dobregalo na Arxentina, terá aquí máis éxito. Marcelino é denun-
ciado e condenado e La España Moderna é clausurado cando acababa de edi-
tarse o número 8, o 28 de novembro do mesmo ano 1908.

Desaparecida La España Moderna, Marcelino pon en marcha un novo xor-
nal que sae á rúa baixo a cabeceira de El Clamor Español, cuxo primeiro núme-
ro se edita o día 6 de febreiro de 1909. Os artigos a prol da causa republicana 
seguen a mesma liña dos xornais anteriores e a presenza de moitos colabo-
radores galegos plásmase na aparición de artigos e notas de correspondentes 
sobre a problemática de concellos de Ourense e Pontevedra.

O día 23 de marzo parte Marcelino nunha das súas viaxes a América 
e deixa El Clamor Español nas mans dos seus colaboradores. Antes de partir 
intervén nun mitin conmemorativo da Constitución de Cádiz que se celebra 
o 14 de marzo no Centro Republicano e entrevístase, por última vez, co seu 
vello e admirado amigo Francesc Ferrer i Guardia o día 19 do mesmo mes no 
hotel Continental.

A ausencia de Marcelino vai ser un duro golpe tanto para a súa muller, 
Manuela, que queda en Lisboa ao coidado dos seus �llos, Riego –que nacera 
en Tandil dous anos antes– e Cervantes –que só contaba con 11 días de vida —, 
como tamén para os seus amigos e correlixionarios agora responsables de El 
Clamor Español:

Aunque temporariamente, nos fue muy dura esta despedida, porque conocemos 
nuestra triste orfandad mientras dure su ausencia. Solo una esperanza nos for-
talece y nos consuela, la de que en breve podremos abrazar de nuevo al intrépi-
do compañero, al amigo del alma; que está consagrando toda su existencia a la 

13. La España Moderna, Lisboa, n.º 1 (10 de outubro de 1908), p. 1.
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defensa de una causa grande, sin que le amilanen los desengaños, las decepcio-
nes ni las cobardías de los que fueron sus correligionarios y amigos.14

Parte cara a Bos Aires o día 23 de marzo, e por algún tempo Marceli-
no seguirá presente cos seus artigos nas páxinas de El Clamor Español, xa que 
deixa escrita unha serie deles que irán aparecendo sucesivamente nos seguin-
tes números editados. Pero a falta de Marcelino é patente, tanto na parte mate-
rial do xornal como na moral dos seus colaboradores. Pasado pouco máis dun 
mes da partida de Marcelino, El Clamor Español publica o seu número 25 e 
último o 12 de maio de 1909. Nel recóllese o recibimento de que é obxecto 
Marcelino en Santos (Brasil) polo comité da Liga Republicana daquela locali-
dade, e un artigo titulado «Aire republicano», que Marcelino remite dende Río 
de Xaneiro o 9 de abril e no que re�exiona sobre a diferenza entre os homes 
libres que viven nunha república e os españois, «acostumbrados a ese medio 
ambiente, triste y miserable, a ser siervos de una familia real, de un hidalgo o 
de un burgués usurero; criados entre la miseria y el confesionario, se han tor-
nado cobardes, e inútiles para todo lo que no sea rezar».

O regreso de Marcelino a Lisboa no mes de outubro do mesmo ano coin-
cide co fusilamento de Francesc Ferrer, que levantou actos de protesta tan-
to en Europa como en América. En Lisboa Marcelino intervén no que, por tal 
motivo, ten lugar na sede da Asociación do Rexistro Civil, acto polo que recibe 
unha orde do gobernador civil na que lle dá un prazo de oito días para aban-
donar esa cidade.

PORTUGAL: REVOLUCIÓN REPUBLICANA

Cumpriu Marcelino a orde de abandonar Lisboa? Todo parece indicar 
que non. Portugal sempre estivo presente nos seus artigos xa na súa etapa 
anterior en Tandil. O camiño cara á república, despois do atentado contra o 
rei, ocupaba páxinas en La España Moderna. O congreso do Partido Republica-
no Portugués, que ten lugar en Setúbal en abril de 1909, aproba un programa 
e unha táctica para proclamar a república que son totalmente coincidentes co 
que viña defendendo Marcelino dentro do republicanismo español. 

Marcelino aparece relacionado cos dous heroes nacionais artí�ces da 
revolución republicana e que non puideron celebrar este triunfo: o almirante 
Cándido dos Reis, xefe da trama militar, e o doutor Miguel Bombarda, xefe da 

14. La España Moderna, Lisboa, n.º 14 (27 de marzo de 1909), p. 1.
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trama civil. O primeiro suicidouse cando parecía que a revolución fracasara e 
o segundo foi asasinado dous día antes daquel 5 de outubro de 1910. 

Amador, único �llo de Marcelino con vida que reside en Bos Aires, lém-
branos os relatos escoitados de súa nai e sitúa a Marcelino como colaborador 
e participante en actos ao lado de Cándido dos Reis. A relación con Miguel 
Bombarda ponse de manifesto no relato que nos deixou Marcelino da visita, 
anos despois, á súa viúva, que o recibe con tanta familiaridade que demostra 
que era moi querido nesa casa.

No tocante á participación de Marcelino na revolución republicana que 
remataría coa monarquía dos Bragança en Portugal, escribía Hipólito G. de 
Andoin en Bos Aires en 1910:

Comenzó una página nueva de ser historia en España y Portugal, cuya simien-
te cundió en la segunda de las naciones citadas, dando por resultado lo que hoy 
sabe todo el mundo, esto es, la suplantación de la monarquía de los Braganza por 
el gobierno del pueblo por el pueblo, y sigue impertérrito con su lacerada pluma 
formando huestes altivas que transformarán en España el actual estado de cosas 
por otro más compatible con los anhelos de aquella desventurada nación.15

Xa instalado en Angudes, Marcelino é elixido presidente da Sociedad 
Española de Artistas Notables e encárgase da venda das obras dos seus socios. 
Igual que �xera anteriormente cun cadro do pintor catalán José Casanova, 
Retrato do xeneral Aparicio Saraiva, que levou a Montevideo para a súa venda, 
agora son Os heroes portugueses Cándido dos Reis e Miguel Bombarda, inmortali-
zados polo tamén catalán Eveli Palá, que en decembro de 1913 traslada a Lis-
boa. Antes da entrega ao destinatario pasa a amosarllo á viúva de Bombarda 
e prodúcese a emotiva entrevista que nos relatou Marcelino naquela casa que 
parecía tan coñecida para el. Unha vez instalado en terras galegas, Marcelino 
denuncia e informa sobre a actividade contrarrepublicana portuguesa (leva-
da a cabo ao longo da fronteira en Ourense e Pontevedra e apoiada por algúns 
cregos e elementos monárquicos da bisbarra) ao axente do consulado portu-
gués de Tui encargado da vixilancia dos conspiradores, o xornalista D. Pas-
cual Núñez Arce.

15. Hipólito G. de Andoin: «Prólogo» de La Huelga, Madrid, Biblioteca La España Moderna, 
1910, p. 9.
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DENDE LISBOA A ANGUDES: NACEMENTO DA GRANXA E DO 
XORNAL TIERRA LIBRE

Cando remata o ano 1910 xa estaba instalado en Angudes-Crecente 
(Pontevedra), lugar que sería a súa última residencia neste peregrinar conti-
nuo por medio mundo, aínda que a súa actividade política e laboral levarao a 
facer constantes viaxes: Bilbao, Tenerife, Porto Rico, Cuba, Lisboa, Bos Aires e 
Barcelona son algúns dos lugares visitados. 

Chegados a este momento é preciso sinalar que, ademais de toda a acti-
vidade relatada, tiña publicadas as seguintes obras:

— Revolución Uruguaya de 1904: sus operaciones en el Sud, Bos Aires, Ed. 
Establecimiento La Leonesa, 1905.

— Primicias.
— En la brecha.
— Entre lo nuevo y lo viejo.
— Entre obreros: diálogo sociológico, Madrid, Biblioteca de La España 

Moderna, 1910.
— La fortaleza.
— Un héroe de la patria.
— La huelga, Madrid, Biblioteca de La España Moderna, 1910.
— Cantares Republicanos.
E está escrita e próxima a publicarse En América.16

En Galicia vívese por estes anos unha intensa loita no mundo rural con-
tra os foros, o imposto de consumos, moitos trabucos que afogan os labregos, 
así como contra o sistema caciquil que dirixe todo o sistema político, dende os 
cargos de deputados aos que controlan concellos e xulgados. 

O control político do sur da provincia de Pontevedra estaba nas mans 
dunhas cantas familias conservadoras que transmitían entre si os cargos públi-
cos, de xeito que non había eleccións ou eran estas puramente formais, cos 
cargos distribuídos de antemán. No distrito de Tui, Ezequiel Ordóñez era 
deputado dende 1880, cargo que lle transmitiu ao seu �llo Mariano en 1903. 
A familia Bugallal controlaba o distrito de Ponteareas e Alejandro Mon y Landa 
tiña o poder absoluto no distrito da Cañiza. Estas tres familias controlaban, así 
mesmo, os cargos de deputados provinciais e os concellos dos tres distritos.

16. Cónstanos a existencia destas obras porque aparecen citas en libros, artigos de prensa e 
notas publicitarias, pero non foi posible atopar exemplares dalgunhas delas, motivo polo cal 
non se sinalan datos relativos á súa edición.
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Nos concellos da Cañiza, Arbo e Crecente, a familia Mon tiña ás súas 
ordes membros da familia Queimadelos, que se encargaban do control muni-
cipal dende os postos de secretarios. Alejandro Mon y Landa era elixido depu-
tado elección tras elección dende o ano 1891 con case o cen por cento dos 
votos, e destacan as eleccións de 1899, cando de 4911 votantes obtivo 4911 votos; 
as de 1901, con 4699 votos de 4699 votantes; e as de 1905, cando conseguiu 
1 voto máis que votantes, de 4325 votantes logrou 4326 votos. Así consta no 
Arquivo do Congreso de Deputados.17

Nas últimas eleccións ás que se presenta, antes de darlle paso ao seu �llo 
Alejandro Mon Landa y Landa, é proclamado deputado sen teren lugar vota-
cións, en aplicación do artigo 29 da Lei electoral. O mencionado artigo decre-
taba que, nun distrito que non se presentase máis dunha candidatura, esta era 
proclamada automaticamente sen ter lugar eleccións. Este artigo era aproveita-
do polos instalados no poder para, por medios lícitos ou menos lícitos, impe-
dir que ninguén contrario aos seus intereses puidese presentar candidatura. 
A súa eliminación da lei foi unha das principais reivindicacións dos agrarios 
nesta época. Alejandro Mon Landa y Landa (�llo) será proclamado deputado, 
polo artigo 29, nas sucesivas eleccións que teñen lugar en 1910, 1914, 1916, 
1918, 1919, 1920 e 1923; isto é, sen haber votacións.18

Marcelino Gómez Arias vai abandeirar, a partir deste momento, a loita 
contra o caciquismo, contra os foros e contra o imposto de consumos no par-
tido xudicial da Cañiza. 

Da Arxentina trae outro proxecto: a construción dunha granxa modelo 
onde os labregos da comarca puidesen ver como se podía modernizar a agri-
cultura para producir máis con menos esforzo. Trátase dun sistema implanta-
do tamén noutras comarcas de Galicia por emigrantes retornados de América 
que por alá aprenderan técnicas de produción máis modernas.

No nivel profesional, Marcelino instalará en Angudes a súa o�cina xurí-
dica e dedicarase á tramitación de toda clase de asuntos xudiciais, profesión 
que xa exercera en América e Portugal, ademais de compaxinala coa súa acti-
vidade xornalística e política.

17. Historial de Alejandro Mon y Landa, Arquivo do Congreso dos Deputados. Entre os anos 
1891 e 1910 é elixido deputado en todas as eleccións que tiveron lugar agás entre o ano 1894, 
en que renuncia voluntariamente, sen expresar o motivo, e o ano 1898. Neste período acada a 
representación deste distrito en 1894 Francisco Silvela y de le Vielleuze, natural de Madrid, e en 
1896 Julio Burell y Cuéllar, natural de Iznájar (Córdoba) (datos extraídos da páxina web o�cial 
do Congreso dos Deputados).
18. Historial de Alejandro Mon Landa y Landa, Arquivo do Congreso dos Deputados (páxina 
web do Congreso dos Deputados).
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Ao pouco tempo de instalarse en Angudes sofre a súa primeira detención, 
que o levaría ao cárcere da Cañiza. Ocorreu o 30 de setembro de 1911 na esta-
ción de Arbo, nada máis chegar dunha das súas viaxes a América. O motivo foi 
o expediente aberto contra el polos sucesos da partida republicana que orga-
nizara en Crecente en 1905.

Despois de saír do cárcere retoma a construción da súa granxa modelo, que 
denominará Tierra Libre. Este era o seu primeiro obxectivo nesta nova etapa, des-
pois de sentirse desencantado e desilusionado polas deslealdades e traizóns de 
moitos republicanos durante os anos anteriores de intensa loita política.

Hace dos años, llegué a este sitio, dispuesto a llevar a cabo empresas de colo-
nización grandes, altruistas y nobles, a vegetar en la soledad de estos montes, a 
honrar el trabajo, siempre remunerador, generoso cuando se conocen a fondo 
sus virtudes y se toma, no como una obligación impuesta por individualidades, 
sino como deber humano, como cosa necesaria al individuo, al desarrollo de la 
especie y al mejoramiento social.19

Pero a chegada de retornados de América, no caso daqueles que máis 
progresaran económica, social e culturalmente, era algo perturbador que non 
podían soportar os poderes establecidos, «común a todos eles é presentar o 
retornado de América como un axente perturbador da orde social vixente, 
tanto polos seus novos costumes, adquiridos nun medio urbano, como polas 
súas novas ideas: maior progresismo, laicismo e rexeitamento dos valores polí-
ticos e sociais ata entón imperantes, en especial do poder das elites tradicio-
nais: a Igrexa e os caciques rurais».20 

Estas características do retornado, que nos mostra o historiador Núñez 
Seixas na súa obra, déronse, no caso de Marcelino, elevadas ao máximo tendo 
en conta a súa traxectoria de intensa loita, malia a súa xuventude; e tamén as 
reaccións do caciquismo van estar ao mesmo nivel.

Dous anos de intenso traballo e ao mesmo tempo constantes ataques, 
denuncias e o primeiro asalto ao seu predio lévano a retomar a súa loita, neste 
caso co caciquismo como obxectivo primordial. Así, o día 1 de novembro de 
1913 edita o número 1 do xornal Tierra Libre.

Mi mayor deseo, mi ardiente anhelo, era ser un labrador pací�co, humilde, pero 
labrador de altura trabajando con máquinas y energías modernas, prescindir 
de todos los prejuicios y de todas las bajezas y concretarme a ser, con el conse-

19. Tierra Libre, Angudes-Crecente, n.º 1 (1 de novembro de 1913), p. 1.
20. X. Manoel Núñez Seixas: Emigrantes, caciques e indianos. O in�uxo sociopolítico da emigra-
ción transoceánica en Galicia, 1900-1930, Vigo, Xerais, 1998, p. 330.
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jo y con el ejemplo, el regenerador de la agricultura patria tan aborrecida, tan 
despreciada y abandonada por mis compatriotas que no sueñan más que en las 
grandezas del Nuevo Mundo, en el oro a montones que solo en sueños ven des-
de aquí, antes de marchar, porque desde que se encuentran en América ni tienen 
siquiera la dicha de soñar, el tiempo no les llega todo para ganar un mendrugo 
de pan y una taza de caldo sucio; muchos no tienen en donde dormir (la inmen-
sa mayoría) ¡así mal se puede soñar!
Guerra �era y sin cuartel, unánime de los de arriba y de los de abajo, me obligan 
a coger la pluma de nuevo, a tomar personería política para defenderme, no tan 
solo en mis derechos individuales como ciudadano, sino tambien en mis intere-
ses particulares como hombre de mi casa, como jefe de una familia.21

O caciquismo veu remover, aínda máis, os cimentos do seu poder coa 
aparición deste xornal dirixido por un personaxe que viña rodado en impor-
tantes batallas e que non acostumaba arredarse fronte a nada para defender os 
seus ideais. A primeira consecuencia foi o asalto á súa casa e o derrubamento 
de todo o construído no seu predio.

Nesta nova etapa na vida de Marcelino, asentado de�nitivamente en 
Angudes, a súa actividade non baixará o ritmo das etapas anteriores. Ademais 
de atender a súa o�cina xurídica, a súa granxa, a confección do xornal e ser 
un membro activo da Liga da Defensa dos Dereitos do Home e director xeral 
da Asociación Española de Artistas Notables, non descansa tampouco na súa 
loita por conseguir a unión dos republicanos españois. Dende Angudes dirixe 
cartas a todos os persoeiros máis destacados do republicanismo español nas 
que lles dá a súa opinión e propón, unha vez máis, o xeito de levar os republi-
canos a con�uír nunha grande organización. O manifesto, que titulou «Liga 
anti-dinástica española», entre outras cousas dicía o seguinte:

Tiempo es, hombres republicanos, socialistas parlamentarios y revolucionarios 
de dejarnos de niñerías, de rencillas, de programas de retóricas y de pequeñe-
ces, con lo que no conseguimos más que dar gusto a nuestros enemigos políti-
cos. Terminemos con esto de una vez y para siempre. Programas no hay más que 
uno, la revolución; conseguido esto, se aceptará el que sea mejor, o el más adap-
table, o cualquiera, esto es lo de menos, peor que estamos no hemos de que-
dar. Fúndese una Liga anti-dinástica, un partido anti-dinástico, el nombre es lo 
de menos...

[...]

Republicanos de todos matices: conjuncionistas, de la unión, radicales, federa-
les, progresistas, centralistas posibilistas e inde�nidos; socialistas todos, marxis-

21. Tierra Libre, Angudes-Crecente, n.º 1 (1 de novembro de 1913), p. 1.
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tas y revolucionarios, demócratas, todos los trabajadores de todos los gremios, 
individualistas, compañeros, trabajemos todos por llegar a esta unión tan ape-
tecida, tan necesaria y tan indispensable; ponga cada uno su grano de arena y 
la gran obra de la consolidación verdadera de todos los elementos avanzados de 
España será un hecho.22

As respostas a�rmativas a este proxecto de Marcelino por parte de signi-
�cativos republicanos chegan a Angudes, entre elas as dos dirixentes Alejan-
dro Lerroux e Rodrigo Soriano. 

Cara a �nais do ano 1913 Marcelino prepara unha das súas viaxes a Lis-
boa. Os asuntos que resolver na capital portuguesa son moitos. Debaixo do 
seu brazo leva a importante obra que el lle encargara ao pintor catalán Eveli 
Palá, un retrato de dous personaxes de especial relevancia na vida de Marce-
lino: Cândido dos Reis e Miguel Bombarda, líderes da revolución portuguesa. 
No seu programa están, ademais, a visita á viúva de Miguel Bombarda, entre-
vistas con destacados homes das ciencias, das letras e da política, así como a 
impartición dalgunha conferencia.

ATAQUE CACIQUIL CONTRA A SÚA FAMILIA E PROPIEDADES

O día 21 de decembro pola mañá, Marcelino despídese dos seus �llos Rie-
go, Cervantes e Armonía. Na entrada da casa contempla por última vez a esta-
tua que representa a República Portuguesa, de importante valor económico e 
moito máis simbólico. Acompañado de Manuela e dalgúns veciños e amigos, 
diríxese cara a Sendelle, camiño da estación da Frieira. Á saída de Angudes 
pasan á beira da súa granxa e obra insignia, que loce no portal un cartel ben 
deseñado: «Tierra Libre 1911. Propiedad de D. Marcelino Gómez Arias».

Mal pensaba Marcelino que estas serían as últimas imaxes que vería da 
súa querida estatua e do seu predio, tal e como o levantara despois de dous 
anos de traballo. Ignoraba o que, ás súas costas, se tramaba para cando xa esti-
vese lonxe de Angudes, camiño de Lisboa. 

O día 29 de decembro podía ler nas páxinas do xornal lisboeta O Socia-
lista: «A Cañiza, atentado criminal». Era o relato do que acababa de ocorrer na 
súa casa, ampliado con máis detalle na edición do día 31.

En la noche del 23 del actual fue asaltada la �nca denominada «Tierra Libre», 
ubicada en la parroquia de Angudes, término municipal de Creciente, propie-

22. Tierra Libre, Angudes-Crecente, n.º 2 (1 de decembro de 1913), p. 1.
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dad del escritor D. Marcelino Gómez Arias, por un grupo de individuos, al pare-
cer capitaneados por Domingo Franch.

[...]

Fue esto un cuadro horroroso; el Domingo Franch, que capitaneaba a los bandi-
dos, acometió primeramente a doña Manuela G. de Gómez Arias, pobre criatu-
ra de 23 años, que, sorprendida por los criminales, quedó en el acto desmayada, 
sin poder dar cuenta de más, hasta que amaceció y vio los muros de su propie-
dad en el suelo, aquellos muros, que fueron el desvelo de su esposo, el ahorro 
y la economía de muchos años; pues se trata de un destrozo de 15.000 pesetas, 
que es la vida de un pobre, y lo más triste de todo aún era aquellas criaturas, 
aquellos hijos queridos, de 7 años el mayor, asustados con la madre en el suelo, 
desmayada y aquellos malvados, capitaneados por Franch y pagados, y Claudi-
no Fernández Estévez amenazándoles, haciéndoles callar por la fuerza. [...]23

Os detalles dos obxectos e diñeiro roubados, dos malos tratos á súa muller 
e �llos e dos estragos ocasionados nas súas propiedades coñeceríaos Marceli-
no por un novo artigo publicado no mesmo xornal lisboeta o 31 de decembro, 
baixo o título: «A Cañiza, asalto e roubo con premeditación».

Esta noticia tivo gran repercusión na prensa galega, española, portuguesa 
e americana. Os asaltantes sabían que, con Marcelino en Lisboa, podían actuar 
libremente. Coñecería os feitos xa consumados e non sería doado que puide-
se regresar tan rápido como quería. Coñecidos os acontecementos, Marcelino 
aínda ten que cumprir os seus compromisos antes de retornar á súa casa, entre 
os que destaca unha conferencia no Centro Republicano Social: «O que são as 
greves». Alí queren coñecer a súa opinión sobre a nova Lei de folga, conferen-
cia que pronunciou o domingo 4 de xaneiro.

De volta de Lisboa será testemuña dos estragos causados e enfrontara-
se ao longo proceso e atrancos para conseguir que os culpables sexan conde-
nados. Nas páxinas dos exemplares de Tierra Libre aparecen diferentes artigos 
relativos a este tema.

No esperábamos, verdaderamente, después de todo lo sucedido aquí desde hace 
más de dos años, el asalto tan cobarde como vergonzoso llevado a cabo por un 
grupo numeroso de criminales, pasada la media noche del 23 de diciembre últi-
mo. Unos dicen que son venganzas políticas, y que los canallas fueron induci-
dos por los caciques locales de la política imperante; otros que es obra fraguada 
en las vecinas sacristías; pero nosotros no acreditamos todo esto, aunque algo 
haya, y habrá, con toda certeza; pero, siendo así, debieran vérselas directamen-
te con el Sr. Gómez Arias, y no estar esperando que él saliera para el extranjero; 

23. O Socialista, Lisboa, 29 de decembro de 1913, p. 2.



ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (135-162) 153 

Marcelino Gómez Arias (1880-1924): Unha loita pola 
República e o agrarismo entre América, Portugal e Galicia

el móvil principal del asunto fue el robo, esto está más que comprobado; pues si 
solo se tratara de venganzas políticas o personales, de perjudicar en sus intereses 
al Sr. Gómez Arias, de aburrirlo para obligarle a marchar del país, se limitarían 
los asaltantes a la destrucción de las obras, pero no penetrarían en la casa, como 
lo hicieron, no amordazarían con un pañuelo a Doña Manuela G. de Gómez 
Arias, no atemorizarían a los hijitos, Riego y Cervantes, no golpearían como lo 
han hecho al sobrino de este matrimonio, no le cubrirían con una lluvia de pie-
dras la puerta de la casa, cuando la esposa de nuestro director salió a pedir auxi-
lio. No faltarían de esta casa seiscientas pesetas en papel que desaparecieron esa 
noche. Aquí se quiso hacer de todo; venganzas políticas, religiosas y personales; 
pero, el dinero no lo dejaron tampoco los asaltantes.24

Nos días posteriores a estes sucesos na prensa e, especialmente, no xor-
nal Tierra Libre, apareceron múltiples artigos que daban a coñecer o nome dos 
presuntos asaltantes e por orde de quen actuaron. O acusado, como dirixente 
do asalto, Domingo Franch, declarou, segundo aparece publicado, que fora o 
propio deputado Alejandro Mon o que ordenara o ataque.

Malia seren recoñecidos todos os asaltantes, ningún deles foi detido e 
meses despois o sumario é sobresido. Marcelino é denunciado e condenado 
por inxurias publicadas nos artigos que el e outros colaboradores escribían no 
xornal Tierra Libre e, posteriormente desterrado. Na súa casa son secuestra-
dos pola Garda Civil todos os exemplares publicados do xornal pero, grazas 
ás precaucións de Marcelino, hoxe podemos admirar unha colección salvada 
de tal desfeita, que mantería escondida, xunto cos libros da súa biblioteca, en 
furnas ou covas do lugar, como aínda hoxe lembran veciños que o escoitaron 
da boca dos seus antepasados. A situación que estaba a padecer das mans do 
caciquismo queda claramente expresada nunha carta que, dende o cárcere da 
Cañiza, lle dirixe ao presidente do Goberno, Sr. Dato, con data do 29 de outu-
bro de 1914. Son moitas as mostras de solidariedade que recibe Marcelino e 
artigos que esixen a súa posta en liberdade, como os aparecidos no xornal El 
Tea, de Ponteareas, ou dende o outro lado de océano, nas páxinas da revista 
Teo, de Bos Aires, na que gababan a �gura de Marcelino e chegaban a propo-
ñer unha folga para lograr a súa liberdade.

Esta triste situación leva á desaparición de Tierra Libre no mes de xuño de 
1914 e do novo proxecto La Joven España. Como anunciara no último número 
de Tierra Libre, La Joven España sería o título dun novo xornal, dirixido tamén 
por Marcelino, portavoz da organización política do mesmo nome que el pre-
sidía. Así, os poderes da comarca ven cumprido o seu desexo de desapari-

24. Tierra Libre, Angudes-Crecente, n.º 4 (1 de febreiro de 1914), p. 1.
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ción do Tierra Libre, onde semana tras semana eran denunciadas as cacicadas 
cometidas dende os xulgados, os concellos ou os púlpitos.

TIERRA LIBRE: SEGUNDA ETAPA

Despois de pasar o inverno no cárcere, o caso de inxurias é sobresido 
pola Audiencia de Pontevedra. Marcelino retoma os traballos de reparación da 
súa granxa e aparece novamente na súa segunda etapa o xornal Tierra Libre o 
1 de xuño de 1915. Disposto volve Marcelino a perdoar a aqueles veciños que, 
por ignorancia, tanto mal lle �xeran seguindo directrices dos caciques e a tra-
zar un novo método na batalla. 

Que hoy emprendemos y que no cesará en cuanto el país esté como está mina-
do de elementos sin delicadeza, de oligarcas y tiranuelos de horca y cuchillo, de 
maleantes que toman la cosa pública como campo de sus venganzas, y el ayunta-
miento y el juzgado, que debían de ser la garantía del ciudadano, como trinchera 
de sus fraudes, como batería que continuamente amenaza a la libertad indivi-
dual, y que convierten esos lugares en sepultura de los hijos de este pueblo.25

Superado o enfrontamento que anos atrás mantivera con Alejandro 
Lerroux, camiñan agora da man na defensa da causa republicana e na loita 
agrarista, coa colaboración do abade de Beiro. «Por convenio celebrado ulti-
mamente en Madrid, marcharemos de acuerdo en todo con el caudillo agrario 
D. Basilio Álvarez en la lucha contra el caciquismo rural».26

Aínda que a colaboración con Basilio Álvarez xa se dera dende o momen-
to que este chega a Ourense, é a partir de agora cando acada máis intensidade, 
e empeza unha forte campaña contra o imposto de consumos e con presenta-
ción de candidaturas dos agrarios nas eleccións dos próximos anos.

O acoso do caciquismo segue imparable, o xa famoso en toda a comarca 
xornal Tierra Libre volve sucumbir ao acoso caciquil e desaparece despois de 
editado o número 2 desta segunda etapa.

REMATAR CO IMPOSTO DE CONSUMOS−EL AMIGO DEL PUEBLO

Entre os anos 1915 e 1919 vai dirixir Marcelino unha forte campaña 
contra o chamado imposto de consumos. Faino á fronte dunha organización 
agrarista e republicana, que se encadrará máis tarde na Federación Republi-

25. Tierra Libre, 2ª etapa, Angudes-Crecente, n.º 1 (1 de maio de 1915), p. 1.
26. Tierra Libre, 2ª etapa, Angudes-Crecente, n.º 2 (1 de xuño de 1915), p. 3.



ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, Núm. 2, 2009 (135-162) 155 

Marcelino Gómez Arias (1880-1924): Unha loita pola 
República e o agrarismo entre América, Portugal e Galicia

cana, constituída en Madrid o 16 de novembro de 1918 baixo a dirección de 
Alejandro Lerroux e que contaba cunha signi�cativa implantación nas parro-
quias do distrito da Cañiza. A negativa ao pago do imposto vaise estendendo 
pola comarca, encabezada pola parroquia de Angudes: «Angudes va a la cabe-
za de esta cruzada santa; y las demás parroquias de la Alcaldía se han unido a 
Angudes».27 Esta campaña para non pagar o imposto vén seguida de embargos 
dende o Concello e a reacción de protesta culminará cunha gran manifesta-
ción, organizada pola Federación Republicana, que dende todas as parroquias 
con�úe diante da casa do concello de Crecente o día 11 de maio de 1919. 
Meses antes, o 15 de marzo, Marcelino era detido novamente e posto en liber-
dade, sen ningún tipo de acusación, o 28 do mesmo mes despois dunha gran 
mobilización ao seu favor. 

Escribo estas líneas hoy sin saber cuándo las publicaré, porque no será hasta que 
no obtenga la libertad y vea la luz el periódico nuestro. Las escribo porque no 
puedo resistir á la impresión tan fuerte y agradable al ver hoy al pueblo de Angu-
des en el rastrillo de la cárcel, capitaneado por D. Miguel Fernández, D. Avelino 
Saboy, D. José de Año, D. José Gómez, D. José Regueiro y otros cuyos nombres 
ignoro, acompañados de una comisión de Filgueira, presidida por D. Francisco 
Fernández, los cuales me han hecho objeto de obsequios y atenciones que no 
merezco ni esperaba, y no solo han venido a verme, sino a darme la grata noti-
cia de que el Comité Ejecutivo de nuestra comunión política había enviado un 
escrito a nuestro jefe insigne D. Alejandro Lerroux, pidiéndole que gestione cer-
ca del Capitán General mi libertad, y que en el mismo sentido fuera enviado un 
mensaje �rmado por la mayor parte del vecindario de Creciente, recabando de 
esta autoridad se me devuelva a mi hogar y pidiéndole se abra una información 
amplia para terminar con estos atentados.

[...]

También me dieron la grata nueva los amigos de Angudes de que hoy mismo 
una comisión de la Ameijeira, de esa valiente y querida parroquia nuestra, fue a 
Cortegada a recabar de D. Guillermo Álvarez su valiosa y merecida in�uencia en 
pro de mi libertad. Y por �n, se fue el pueblo a casa de D. Antonio Moure, jefe 
de la política imperante, también a pedir mi libertad.28

Xunto con estas notas que Marcelino escribía no cárcere, publicáronse no 
mesmo xornal as cartas intercambiadas con Alejandro Lerroux, como esta:

27. El Amigo del Pueblo, Angudes-Crecente, n.º 1 (15 de maio de 1919), p. 1
28. El Amigo del Pueblo, Angudes-Crecente, n.º 1 (15 de maio de 1919), pp. 2-3.
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Federación Republicana-Directorio
Madrid 30 de mayo de 1919

Sr. D. José Reinaldo–Angudes.

Amigo y correligionario: He recomendado con todo interés al ministro de la 
Guerra el asunto del amigo y correligionario Gómez Arias, rogándole se dirija á 
ese Capitán General para que decrete la libertad, y además para que prevenga á 
dicha autoridad de ese caciquismo ruin y depresivo.
Hágalo presente á los demás compañeros de Junta y le saluda afectuosamente.

A. Lerroux.29

Nesta etapa, aparece da man de Marcelino un novo xornal o día 1 de 
xuño de 1919: El Amigo del Pueblo. Nos seus dous números editados vai reco-
ller o programa electoral para as próximas eleccións, con�ados no seu triun-
fo fronte aos caciques, así como a marcha da loita agraria na comarca dende 
os últimos anos e os triunfos acadados, sobre todo de organización e mobi-
lización en todas as parroquias, abandeirados por Angudes fronte ao inxusto 
imposto de consumos. 

Tomad ejemplo en Angudes todas las parroquias; de aquí fueron los bandidos 
arrojados por viejos, jóvenes, mujeres y niños, todos á una; aquí no hay más voz 
que una: libertad absoluta, defensa heróica; los anhelos más ardientes de libe-
rarse del dominio de estos canallas, de estos verdaderos ladrones, protegidos por 
una Ley despreciable, y que les hace pasar por hombres honrados.30

Estas e outras moitas protestas conseguiron que o inxusto e arbitrario 
imposto de consumo, que só servía para engrosar o patrimonio dos caciques 
asentados nos concellos, desaparecese de�nitivamente anos despois.

TIERRA LIBRE: TERCEIRA ETAPA

O día 29 de xuño de 1922, novamente baixo a dirección de Marcelino 
Gómez Arias, reaparece o xornal Tierra Libre.

Despois das penalidades pasadas nos últimos anos, volve Marcelino con 
máis forza na súa loita contra o caciquismo. Na primeira páxina fai toda unha 
declaración de principios e do seu ideario que non ten desperdicio. Aínda que 
a súa loita inmediata se centra no caciquismo que controla o concello de Cre-

29. El Amigo del Pueblo, Angudes-Crecente, n.º 1 (15 de maio de 1919), p. 2.
30. El Amigo del Pueblo, Angudes-Crecente, n.º 1 (15 de maio de 1919), p. 3.
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cente e todo o partido da Cañiza, non esquece a situación en todo o Estado e a 
súa ampla visión de por onde ten que seguir a modernización de toda a socie-
dade. Despois dun extenso repaso pola política española que levou ao desastre 
do 98, e ver que son os mesmos de sempre os que seguen no poder sen novas 
ideas que fagan albiscar un mellor futuro para España, mantense e reafírmase 
nos seus principios de loita anteriores.

Todo sigue desgraciadamente igual a aquellos días tristes en que vimos desapa-
recer lo más preciado de nuestras posesiones, bajo un cúmulo enorme de ver-
güenzas. Primero, se ultrajaba, se afrentaba, se vejaba, escarnecía y perseguía 
a cubanos, puertorriqueños y �lipinos, bajo nuestra dominación, tal cual hoy 
se hace con nosotros, con todos los españoles de buena fé que despreciamos al 
caciquismo; los medios viles de que este se vale; a la fuerza que ampara tanta 
ignominia; a los funcionarios de justicia que encuentran lícitos todos los medios 
amparatorios de los caciques, y a todo este engranaje sin entrañas, capaz de 
todos los atropellos.

[...]

No tenemos prisa ninguna; estamos tranquilos porque sabemos que la victoria 
de�nitiva antes de mucho tiempo es para el ideal humanitario de los buenos, 
de los justos y de los humildes, sin que todos los poderes constituidos y todos 
los armamentos fabricados y que se fabriquen pueda impedirlo; porque nuestra 
guerra no es de balas, es de cultura, es de ideas; y esas armas un día, por noso-
tros, nuestros hijos o nietos, se darán vuelta contra los malos padres que ense-
ñan o dejan enseñar a sus hijos para perpetuar el crimen.

España tan solo será grande por la cultura, el trabajo, la paz y la libertad más 
completa, y eso no llega con los viejos moldes.31

O caciquismo seguirá a ser o obxectivo ao que dirixirá os seus ataques 
dende as páxinas de Tierra Libre. Por primeira vez publicábanse, grazas ao 
atrevemento de Marcelino, os orzamentos dos concellos do distrito, para que 
os contribuíntes soubesen a onde ían destinados os cartos que tanto lles cus-
taba pagar, sobre todo o tan odiado imposto de consumos.

O mesmo 29 de xuño de 1922, día en que aparecía novamente o xornal 
Tierra Libre despois de varios anos de silencio, celebrábase na Cañiza un ban-
quete na honra do deputado Sr. Mon. Marcelino acode a esta localidade e leva 
consigo os exemplares de Tierra Libre e os de El Despertar Gallego, que acababa 
de recibir de Bos Aires, para a súa distribución. A Marcelino requísanlle todos 
os xornais citados e é detido e maltratado. Este suceso foi recollido pola pren-

31. Tierra Libre, 3ª etapa, Angudes-Crecente, n.º 1 (29 de xuño de 1922), p. 1.
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sa e amplamente nos seguinte números de Tierra Libre e en El Despertar Galle-
go de Bos Aires, onde recibiría moitas mostras de solidariedade.

As revelacións de datos que aparecen nas páxinas do Tierra Libre des-
pois da publicación de tres números parece que empezan a causar inquietu-
de nas casas consistoriais, ata o punto de que se baralla a necesidade de poñer 
en marcha un medio de comunicación que contrarrestase as informacións do 
Tierra Libre.

Dada a expectación que levanta a publicación do Tierra Libre e os seus 
contidos nunha comarca pouco acostumada a este tipo de informacións e 
denuncias, chegado o mes de outubro xa pensa en pasar dunha edición quin-
cenal a unha semanal.

A medida que subía a popularidade do Tierra Libre, a situación persoal de 
Marcelino víase máis comprometida e semellaba volver á acaecida en de cem-
bro de 1913 co asalto á súa casa e granxa. Agora, en varios artigos, déixase 
entrever que se prepara a comisión dun atentado contra Marcelino. 

AGRARISMO E ANTICACIQUISMO NAS ELECCIÓNS DE 1922-23. 
MORTE DE MARCELINO

Son en Galicia anos de espertar do mundo agrario. As organizacións de 
labregos nacen e espállanse por todo o país con diferentes inspiracións ideolóxi-
cas, dende socialistas e republicanas ata católicas. Os agrarios toman conciencia 
da necesidade de organizarse para enfrontarse aos foros, ao imposto de consu-
mos e ao caciquismo. Marcelino Gómez Arias segue a ser, con grandes custos 
económicos e persoais, o motor deste movemento no partido da Cañiza.

La mayor parte del producto del trabajo de nuestros agricultores es arrebata-
do por el señorío y por el cacique. El uno por medio de los foros; el otro con 
los repartos injustos de consumos, ordinarios y cédulas recargadas. Lo que hace 
que cada campesino, aunque tenga tierras, ganado y choza propios, sea un ver-
dadero menesteroso.

El único medio que tiene para terminar con estas injusticias, es la asociación.32

Do rexeitamento á participación en procesos electorais, que sempre sos-
tivo, deu paso a unha nova táctica que se plasmará na súa aceptación como 
medio de concienciación e mobilización das masas populares. As páxinas de 
Tierra Libre dannos ampla información do que foron os procesos electorais 

32. Tierra Libre, 3ª etapa, Angudes-Crecente, n.º 17 (15 de abril de 1923), p. 3.
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municipais de 1922 e ás Cortes de 1923, nos que Marcelino tivo un protago-
nismo especial, sempre ligado ao movemento agrario.

Nas eleccións municipais de xaneiro de 1922 Marcelino consegue xun-
tar os personaxes máis destacados do concello nunha candidatura que intente 
o desaloxo do caciquismo da casa consistorial de Crecente. D. Vicente García, 
presidente da sociedade El Labriego; D. Manuel Fernández, xuíz; D. Mauri-
cio Troncoso, médico; D. Inocencio Martínez; D. Salvador Fernández, perito; 
D. Vicente García, mestre; D. Argimiro Martínez, enxeñeiro; e D. Marcelino 
Gómez Arias, director de Tierra Libre, son os integrantes da candidatura. A ilu-
sión que os impulsaba expresábaa así Marcelino no seguinte artigo: 

Esta hora gloriosa de hoy, la unión leal, altruísta, sincera y noble de los elemen-
tos de la izquierda, a cuyo frente van los mejores hombres de bien del distrito, 
los más sabios, los de mejor posición social; todo lo que pesa algo en la inte-
lectualidad, llegó a la unión en esta hora suprema, y el navío está en marcha, y 
aunque lento camina a paso seguro al anhelado puerto que ha de salvar a este 
vecindario de muchas calamidades, dando a la vez ocasión de demostrar de que 
solo nuestra agrupación sabe hacer obra municipal. Los capitanes que guían la 
embarcación durante tantos años son los mejores y por ser los mejores son los 
que al país inspiran más con�anza.33

Esta ilusión viuse novamente frustrada ao lle negar a xunta municipal a 
esta candidatura dos agrarios o dereito a participar nas eleccións e proclamar 
como única válida a avalada polo caciquismo.

Nas eleccións ás Cortes de 1923 o movemento agrario, que contaba coas 
organizacións máis importantes en Galicia –á marxe dos partidos monárqui-
cos: liberais e conservadores, sustentadores do caciquismo–, arreponse a estes 
presentando candidaturas en diferentes circunscricións. Dende os últimos 
anos do século XIX, os labregos foran tomando conciencia de que a súa unión 
era o único camiño para rematar co esmagador caciquismo. Esta loita iría 
acumulando mártires, caídos baixo as balas da Garda Civil en Oseira, Sofán, 
Nebra e, por último, en Sobredo (Guillarei) cando o 28 de novembro de 1923 
morrían tres veciños e outros máis eran feridos ao se negaren a atender os 
requirimentos dos recadadores de foros.

A noticia chegaba a Angudes cando Marcelino preparaba o mitin que sería a 
presentación da campaña para as eleccións ás Cortes de principios do ano seguin-
te. A noticia dos tristes sucesos de Sobredo transmitíullela aos seus lectores nas 
páxinas de Tierra Libre nun artigo titulado «Gloria a los mártires de Guillarei».

33. Tierra Libre, 3ª etapa, Angudes-Crecente, n.º 4 (20 de agosto de 1922), p. 1.
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Cunha elocuente proclama facía Marcelino, a través das páxinas de Tierra 
Libre, a convocatoria ao primeiro mitin, onde se presentará o candidato que 
se enfrontaría ao deputado D. Alejandro Mon, que sería D. Manuel Picouto, 
catedrático do Instituto de Ourense e dirixente da Federación Agraria lidera-
da por Basilio Álvarez. 

Baixo o título de «Grandioso mitin popular anticaciquil que se cele-
brará en la plaza de la Lomba el lunes próximo, Día de la Natividad, 25 del 
corriente a las dos de la tarde» eran convocados todos os electores do distrito 
da Cañiza e anunciábase a presenza dos representantes D. Alejandro Lerroux 
e D. Melquíades Álvarez. 

O mitin, a pesar de ser só anunciado polo Tierra Libre e de boca en boca, 
foi todo un éxito segundo as crónicas da época. La Zarpa e Tierra Libre falan de 
miles de asistentes −o xornal Galicia. Diario de Vigo di que máis de dous mil. En 
todo caso, foron moitos os que concorreron dadas as circunstancias e o lugar. É 
ben seguro que non houbo na comarca concentración igual na historia.

Este éxito puxo en garda a rede caciquil do distrito, que vía ameazado 
o seu control. Os métodos empregados para contrarrestar esta forza foron do 
máis imaxinativo, faltos de ética e delituosos, tal e como o contaron Tierra 
Libre e o xornal Galicia de Vigo.

Marcelino Gómez Arias dirixe unha intensa campaña en todo o distrito da 
Cañiza. Ao mitin da Lomba seguirán Crecente, Arbo, Sela, Covelo e A Cañiza. 

Despois do grandioso acto da Lomba, o medo do Sr. Mon a perder a 
acta nunhas eleccións, xa que nunca tivera contrincantes e sempre fora elixi-
do segundo o artigo 29 da Lei electoral, pon en marcha todo tipo de artimañas 
para desactivar a campaña agrarista do candidato Manuel Picouto. A partici-
pación nos mitins de Basilio Álvarez levanta máis expectativas e as convocato-
rias parece que teñen o éxito asegurado.

O éxito do mitin de Arbo, que tivo lugar o 19 de marzo, coa participación 
de Basilio Álvarez, superou todas as expectativas, e os métodos caciquís para 
desactivar tal convocatoria acadaron un nivel poucas veces superado, tal como 
se relatou na prensa da época. Tierra Libre informaba así destes métodos:

No sirvió de nada a los caciques del Sr. Mon repartir mani�estos por millares en 
todo el distrito de Cañiza, la noche anterior al mitin, en los cuales anunciaban 
que este se había suspendido por acuerdo de los organizadores, de Basilio Álva-
rez y del candidato, copiando la redacción y falsi�cando nombres y suplantan-
do �rmas. Hasta el pie de imprenta de «La Zarpa», diario de Basilio Álvarez, fué 
suplantado, para que el pueblo creyera mejor la treta de esos verdaderos cana-
llas, que han apelado a tal extremo.

Los mani�estos del público, los han impreso en papel rojo; y las circulares que 
estos desgraciados enviaron a nuestros amigos eran en papel blanco, con el nom-
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bre suplantado del candidato, en las cuales se ordenaba repartir con profusión y 
urgencia los mani�estos, y terminaban: M. Picouto.

La impresión de las falsedades y suplantaciones fué hecha en la minerva de un 
neurasténico, según se asegura, del mismo neurasténico que planeaba en su 
«cacharolo» la detención de nuestro director para ese día.

El secretario de Creciente, ese chico valiente que va a reivindicar su conducta a 
los tribunales, fué a Orense dos días antes del mitin, y en Orense fueron deposi-
tados los sobres con los mani�estos y las circulares.34

As presións caciquís contra Marcelino e a campaña do candidato Manuel 
Picouto chegaron ata a prensa e Marcelino queixouse de que, despois do mitin 
da Lomba, o Faro de Vigo e o xornal Galicia deixaran de dar información dos 
mitins que estaban a realizar pola comarca. Que o primeiro sucumbira ás pre-
sións non o collía de sorpresa, pero non podía entender como o xornal Galicia 
admitía ordes emanadas do caciquismo.

Ao mitin de Arbo seguiron os de Salceda, Covelo, Crecente e o da Cañi-
za, novamente coa participación anunciada de Basilio Álvarez, que tería lugar 
o día 15 de abril na carballeira da Feira do Cacharado.

Neste ambiente chegouse ás eleccións de abril de 1923 e o repartimento 
de escanos volveuse amañar entre os dous partidos que se viñan «turnando» 
no poder. Entrambos os dous impediron que personaxes alleos ás súas organi-
zacións puidesen presentarse como candidatos e acadaron, neste caso, a cifra 
récord de 146 deputados elixidos polo artigo 29. Manuel Picouto sufriu estas 
consecuencias e volveu ser o Sr. Mon proclamado deputado polo artigo 29, 
sen teren lugar votacións. 

As denuncias e querelas contra Marcelino dende o bando caciquil sucé-
dense día tras día, e chegado o mes de maio dese ano 1923 Tierra Libre des-
aparece de�nitivamente. Catro meses despois, o 13 de setembro, prodúcese o 
golpe militar de Primo de Rivera, que, ao proclamar a supresión dos partidos 
que se sustentaban sobre as redes clientelares e caciquís, é visto no primeiro 
momento con bos ollos polos agrarios e partidos minoritarios.

Dentro do novo sistema intégranse personaxes que militaron nas �las do 
agrarismo, entre eles o que poucos meses atrás intentara disputarlle o cargo de 
deputado ao Sr. Mon no partido da Cañiza, Manuel Picouto, que se converte 
en deputado provincial por Ribadavia, en xaneiro de 1924.

Aos poucos meses deste cambio na situación política española prodúce-
se a morte de Marcelino Gómez Airas, que acontece o 13 de marzo de 1924 ao 

34. Tierra Libre, 3ª etapa, Angudes-Crecente, n.º 16 (1 de abril de 1923), p. 1.
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se agravaren as doenzas das que se viña queixando, ocasionadas polas conti-
nuas tempadas que nos últimos catorce anos pasara nos inmundos calabozos da 
Cañiza e de Arbo. Aos seus 44 anos deixaba tras de si unha intensa loita polos 
dereitos dos máis desfavorecidos e por unha república que non chegou a ver, 
unha viúva que compartiu con el os momentos máis complicados na súa loita 
política e seis �llos −mais un próximo a nacer−, o máis vello, de 17 anos. Fillos 
aos que lles deu nomes de personaxes que el admiraba, como Riego ou Cervan-
tes; ou aqueles que representaban valores, como Armonía, Justo, Floreal Germi-
nal ou Lealtad. Nomes que a igrexa non lle admite e cambia ao seren bautizados 
sen coñecemento de Marcelino, polo que tivo que lles dar outros de santos que 
nunca chegaron a usar. A paternidade dos seus �llos tampouco foi recoñecida 
pola igrexa, que anotou na partida de bautismo «hijo natural de Manuela que 
convive con su tío Marcelino», xa que Marcelino e a súa sobriña Manuela casa-
ran polo civil no Xulgado de Tandil (Arxentina) o día 27 de maio de 1907.

Cando anos despois se proclama a Segunda República, a súa viúva, 
Manuela, diríxese ao adro da igrexa de Angudes e, ante a súa sepultura, pro-
clama: «Levántate Marcelino, que llegaron nuestros tiempos».



R E C E N S I Ó N S
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NO SÉCULO XX

Esmeralda Broullón Acuña
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Emigración 
(Colección Identidades), 2008, 246 páxinas

O presente traballo, a pesar de amosarse baixo un título tan amplo, ofré-
cenos un estudo sobre a emigración da poboación mariñeira da ría de Vigo, 
fundamentalmente á cidade de Cádiz –de longa tradición marítimo-pesqueira, 
como toda a baía gaditana– durante a ditadura franquista. Neste sentido, a tra-
vés do estudo de campo dun grupo que posúe unha cultura laboral identitaria 
propia, a autora observa «as �suras e separacións, tanto físicas coma simbó-
licas, da cultura emigrada, debido ás distintas construcións sociais e imaxi-
narias: o mar e a terra, o público e o privado, a reprodución e a produción, a 
invención da feminidade e da masculinidade» (p. 96). Ademais, aproxímase 
ás estratexias de grupo elaboradas sobre as redes de parentesco, veciñanza e 
outras tramas interculturais, que permitiron a este colectivo inmigrante transi-
tar dunhas estreitas relacións endogámicas a unhas incipientes relacións exo-
gámicas, que foron as que xeraron unha mestizaxe social e cultural que chega 
ata a actualidade.

Este traballo, concibido desde a antropoloxía, utiliza a perspectiva dia-
crónica e contextualízase nun marco social, económico e xeográ�co cun enfo-
que histórico e desde a perspectiva de xénero (p. 14). Deste modo, a obra de 
Esmeralda Broullón Acuña, nacida no seo dunha familia pesqueira emigrada, 
licenciada en Antropoloxía, doutora en Historia, membro do grupo de inves-
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tigación Intrahistoria, Oralidad y Cultura en América Latina y Andalucía da 
Universidad de Cádiz e autora da tese doutoral Historia oral e identidades en 
las sociedades pesqueras de Galicia y Andalucía: migración, trabajo y género (Uni-
versidad de Cádiz, 2007), dirixida, igual que este libro, pola doutora María 
Dolores Pérez Murillo, vén a encher un baleiro historiográ�co no campo das 
migracións interiores de posguerra e en concreto na emigración galega a outras 
rexións españolas.

A mediados dos anos corenta os desprazamentos desde as zonas rurais 
do país cara aos polos industriais e de inmigración tradicionais –Cataluña, 
País Vasco e Madrid– alcanzaron unhas cotas signi�cativas que aumentaron 
durante as dúas décadas posteriores, nas que aos destinos anteriores se uniron 
outras áreas da periferia peninsular en expansión como a Comunidade Valen-
ciana ou as illas Baleares. Na magnitude e concentración do proceso emigrato-
rio in�uíron circunstancias moi diversas pero todas elas cunha matriz común 
que foi a implantación da ditadura de Franco e dunha armazón violenta e 
represiva que cubriu os aspectos xurídico-carcerarios, económicos, sociolabo-
rais, de xénero, ideolóxico-culturais, da vida cotiá, etc.1 

A emigración foi provocada, entre outros factores, pola miseria, froito 
da autarquía e do mercado negro, polo peso da represión política –moitos 
dos mariñeiros emigraron a Cádiz despois de estaren encarcerados en diver-
sos penais fóra de Galicia– e pola toma de conciencia de cara a superar a falta 
de expectativas no lugar de orixe, xerada sobre todo por contactos exterio-
res –familiares ou paisanos/as emigrados/as con anterioridade e exiliados/as 
durante a Guerra Civil, mariñeiros doutras provincias, etc.–. No entanto, é 
de lamentar que a autora non afonde nestes aspectos que, desde o noso pun-
to de vista, foron esenciais nos desprazamentos poboacionais peninsulares da 
segunda metade do século XX.

Esmeralda Broullón analiza a emigración dos mariñeiros galegos de altu-
ra e das mulleres das súas familias a Cádiz2 como unha estratexia para mello-
rar as duras condicións de traballo que sufrían os que pescaban no caladoiro 

1. Eduardo González Calleja: «Violencia política y represión en la España franquista», en 
Roque Moreno Fonseret e Francisco Sevillano Calero (eds.): El franquismo. Visiones y balances, 
Alicante, Universidad de Alicante, pp. 145-146. Para o caso de Galicia véxase tamén Jesús de 
Juana e Julio Prada (coords.): Lo que han hecho en Galicia: violencia, represión y exilio (1936-1939), 
Barcelona, Crítica, 2006.
2. A capital gaditana non constituíu ningún polo de desenvolvemento como os anteriores refe-
ridos. O seu illamento xeográ�co e insularidade contribuíron a empeorar a escaseza de alimentos 
e a falta de recursos que caracterizou a España de posguerra. Tanto é así que, por exemplo, en 
1950 un 33% da poboación vivía sen auga corrente e un 79% sen electricidade (p. 77).
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do Gran Sol, no Atlántico norte, e as que os esperaban en terra. Aínda que a 
presenza galega en Cádiz remítenos a �nais do século XVIII, momento en que 
a colonia estaba conformada sobre todo por comerciantes, non foi ata os anos 
trinta do século XX cando os mariñeiros e patróns de barco que se traslada-
ron a pescar ao banco canario-sahariano comezaron a establecerse nas vilas da 
baía e na capital gaditana. O número de emigrantes aumentou tras a Guerra 
Civil grazas ás redes tecidas entre paisanos, familiares e compañeiros de profe-
sión, e durante os anos cincuenta e sesenta a maioría de esposas e �llos/as des-
tes pescadores decidiu abandonar Galicia e emigrar a Cádiz para se reunir cos 
seus maridos, o que se converteu á vez no factor de atracción doutras mulleres 
–irmás solteiras, nais, sogras, veciñas, etc.– das súas vilas e aldeas.

O libro está estruturado en tres partes. A primeira céntrase na socieda-
de de orixe e consta de tres capítulos dedicados aos aspectos socioeconómicos 
do ámbito mariño e rural de procedencia, á construción social da identida-
de de homes e mulleres nun contexto xeográ�co e cultural determinado e ás 
condicións no mar dos protagonistas masculinos desta emigración. A segunda 
parte refírese á sociedade de recepción e nela a autora fai �ncapé nas impre-
sións dos/as emigrantes galegos/as sobre o novo destino, así como na adapta-
ción a este proceso, ademais de rastrexar a presenza cuantitativa e cualitativa 
 dos/ as galegos/as en Cádiz ao longo do século XX a través dos padróns munici-
pais referidos a varios anos. Por último, a terceira parte aborda a relación entre 
a sociedade de expulsión e de acollida a través das estratexias deseñadas polas 
redes sociais e familiares da cultura pesqueira, onde a parella e a familia, como 
sinala a súa autora, constitúen a pedra angular da organización social tanto no 
norte como no sur peninsular (p. 17). 

Desta maneira, sobre todo nos catro capítulos que constitúen a tercei-
ra parte, a perspectiva de xénero é fundamental para superar o rumbo meto-
dolóxico que puidese presentar as mulleres como vítimas ou suxeitos pasivos 
da emigración e do cambio social. Como ben se demostra, sobre as galegas 
emigradas en Cádiz, que á �n e ao cabo foron as que permaneceron en terra, 
recaeu o peso de se integraren na nova sociedade e de se adaptaren a unhas 
prácticas sociais e culturais que se afastaban das do seu lugar de orixe, pero 
que repetían sempre nos tópicos das comunidades pesqueiras. O esposo con-
vertíase no «provedor» e as mulleres nas «xestoras económicas» –non asala-
riadas– de cuxo bo ou mal comportamento, social e económico, na terra e na 
casa dependía a súa consideración e a da súa familia, sempre tendo como refe-
rente o traballo arriscado que realizaban no mar os homes (p. 207).

Finalmente, a autora inclúe unha relación de fontes, entre as que sobre-
saen os testemuños orais, material principal e de gran riqueza no que asenta a 
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presente investigación, aínda que quizais sería desexable unha maior interpreta-
ción destes e unha combinación máis dinámica con outras fontes históricas. No 
entanto, a pesar destas observacións puntuais, entre as que tamén incluímos que 
se botan en falta unhas conclusións xerais, atopámonos ante un traballo inno-
vador e estimulante. A través del vólvese chamar a atención sobre a necesidade 
de aplicar multidisciplinariedade aos estudos migratorios e incítasenos a realizar 
posteriores investigacións, en especial desde a historia comparada.

Bárbara Ortuño Martínez
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EL PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LAS CORRIENTES 
MIGRATORIAS ESPAÑOLAS

X. Amancio Liñares Giraut (coord.)
Vigo, Grupo España Exterior, 2007

A historia de xénero ten formulado un dobre reto. Por un lado, aspira a 
sacar da escuridade o pasado das mulleres. Por outro, pretende transformar 
o conxunto da disciplina histórica, adoptando novas perspectivas, ofrecendo 
novas miradas a fenómenos que foron a miúdo analizados dende o prexuízo, 
a subestima ou a simple desatención de aspectos centrais da realidade. El pro-
tagonismo de la mujer en las corrientes migratorias españolas é un libro empeña-
do na recuperación para o presente dunha parte moitas veces ignorada da nosa 
historia. A principal virtude do libro, como sinala o seu coordinador, X. Aman-
cio Liñares Giraut, é a de combinar de modo harmónico o rigor académico 
cun proxecto divulgativo, destinado a facer visible a participación feminina nas 
redes migratorias. Ao incorporar a experiencia das mulleres, non obstante, este 
traballo logra cambiar a visión que a academia, e a sociedade en xeral, teñen do 
que foi e é emigrar máis alá das nosas fronteiras. As mulleres irrompen na esce-
na e, ao facelo, o fenómeno no seu conxunto cambia os seus perfís.

O primeiro traballo recollido neste volume indaga nos porqués da fre-
cuente exclusión da presenza feminina nos estudos sobre as correntes migra-
torias. Como ben sinala María Xosé Rodríguez Galdo, o uso de categorías 
cegas en canto á dimensión de xénero, tales como o de «emigración familiar», 
tendeu a ocultar o papel das mulleres nestes movementos de poboación, tan-
to cando elas foron os suxeitos do éxodo como cando sobre as súas costas 
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quedou o peso da unidade familiar na ausencia do marido. Por outro lado, o 
carácter nesgado das fontes documentais, incluídas as estatísticas, colaborou 
a ofrecer unha imaxe distorsionada e fortemente ideoloxizada do fenómeno. 
Francisco R. Durán Villa resalta a falta de �abilidade dunhas fontes que, como 
indica o autor, teñen o seu correlato nunha lexislación migratoria que veu per-
petuando a discriminación de xénero, tanto nos países de partida como nos 
de acollida. O capítulo de Durán Villa ofrécenos, ademais, trazos signi�cativos 
da diáspora contemporánea que resultan moi esclarecedores para o lector non 
familiarizado con estas cuestións.

A partir destes dous capítulos de certo carácter introdutorio, 12 estudos 
atenden aspectos concretos do tema. Algunhas destas investigacións abordan 
o problema dende un punto de vista social e económico. Así, M.ª Pilar Frei-
re Esparís dedica o seu capítulo ao importante fenómeno da feminización das 
explotacións agrarias galegas, como consecuencia dunha emigración mascu-
lina que deixaba atrás as «viúvas de vivos», como as denominaría Rosalía de 
Castro. José Babiano e Ana Fernández Asperilla analizan a situación laboral e 
as estratexias de supervivencia das emigrantes a Europa na segunda metade do 
século XX. Sen saír de Europa, Luis M. Calvo Salgado diríxenos por un camiño 
tantas veces transitado por mulleres a través da historia de vida dunha galega 
que chegou a Suíza en 1970 para traballar no servizo doméstico.

Outra serie de traballos bota luz sobre aspectos sociopolíticos e cuestións 
relacionadas coa construción de identidades e algúns destacan a importancia 
para a análise de determinadas fontes documentais. Pilar Cagiao Vila exami-
na a presenza das mulleres na armazón asociativa de inmigrantes nos países 
receptores, representados polos exemplos de Cuba e Uruguai. Teresa González 
Pérez centra a súa atención no papel desempeñado polas mulleres emigrantes 
canarias, procedentes das clases populares na súa maioría, na construción das 
novas sociedades americanas, un protagonismo que tivo o seu re�exo tanto na 
creación de comunidades endogámicas como no xurdimento de identidades 
crioulas. O capítulo de Pilar Domínguez analiza o exilio feminino a México tras 
a derrota republicana na Guerra Civil; a autora subliña a importancia das fon-
tes orais, énfase que Raúl Soutelo Vázquez traslada aos documentos epistolares, 
en cuxa preservación as mulleres desempeñaron un papel fundamental. A tra-
vés deste legado é posible acceder ao mundo de circunstancias que rodearon a 
experiencia das mulleres que partiron a outras terras ou daquelas que formaron 
o que o autor denomina a «retagarda doméstica» dos seus familiares homes. 

Novas dimensións do fenómeno aparecen no libro da man de José C. 
Moya, quen resalta a conexión discursiva entre xénero, migración e morali-
dade, un vínculo que redundou na creación de estereotipos étnicos e sexuais 
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de gran transcendencia na vida das mulleres. Tampouco faltan neste volume 
traballos que propoñen novas liñas de investigación en terreos pouco explo-
rados: eis o caso de Pilar Cagiao Vila e Nancy Pérez Rey, que, ao someteren a 
estudo a emigración de mulleres aos Estados Unidos, nos sinalan varios itine-
rarios de análise, relacionados co traballo, coa educación e co exilio político.

Tres delegados do semanario España Exterior, Leonardo Vellés, Manuel 
Barros e Manuel López Faraldo, completan esta serie de capítulos con nove 
entrevistas biográ�cas realizadas a mulleres españolas emigradas ao continen-
te americano. A xornalista Victoria Castro ofrece, pola súa parte, a perspectiva 
daquelas que retornaron á súa terra natal a través das historias doutras catro 
mulleres galegas que en cadansúa entrevista lembran o seu periplo por países 
europeos ou americanos. Este conxunto de historias de vida convida a con-
templar a experiencia da emigración dun modo próximo e directo, xerador de 
empatía. Por último, e a xeito de colofón no deseño desta complexa paisaxe, X. 
Amancio Liñares Giraut devólvenos ao compromiso co recoñecemento social 
da experiencia destas mulleres, eido en que salienta a exposición As mulleres 
tamén emigran, inaugurada en marzo do 2008.

En de�nitiva, El protagonismo de la mujer en las corrientes migratorias espa-
ñolas é un libro atractivo, con gran riqueza de enfoques analíticos, que apare-
cen plasmados en novas, suxestivas e variadas contribucións. Este volume, de 
agradable lectura e salferido de fotografías que achegan aínda máis cor e vida 
ao texto escrito, acolle no seu seo distintas disciplinas e contextos de análi-
se. Pero non por iso a obra carece de coherencia; ao contrario, nela colabora 
e�cazmente un bo número de traballos cuali�cados, nun único proxecto de 
superación da ríxida perspectiva androcéntrica que presidiu tradicionalmente 
os estudos sobre os fenómenos migratorios.

 Nerea Aresti
 Universidade do País Vasco / 
 Euskal Herriko Unibertsitatea
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HISTORIA DUNHA EMIGRACIÓN DIFUSA. 500 ANOS 
DE EMIGRACIÓN GALEGA A LISBOA. 1908-2008 
CENTENARIO DO CENTRO GALEGO DE LISBOA

Xan Leira
[Moaña (Pontevedra)], Acuarela Comunicación, 2008

A emigración galega é un feito histórico que percorre de xeito transversal 
todas as facetas da nosa sociedade; un fenómeno de arraigada tradición, con 
presenza secular nunha serie de destinos que se foron sucedendo no tempo 
ata a actualidade. Mentres que a sega e o xornal levaron os galegos e galegas 
a Castela no século XVI, foi a partir do XVIII cando Andalucía ou Estremadu-
ra comezaron a atraer unha emigración máis cuali�cada, formada por tellei-
ros, canteiros ou arrieiros; algo máis tarde, cara a mediados dese século, foron 
asentándose polo territorio portugués traballadores da vendima, augadores, 
criados e cargadores que foron sementando topónimos de raíz galega de Braga 
a Lisboa, do Porto a Bragança, da Guarda a Santarem, de Leiria a Vilareal…

Paralelamente, foise intensi�cando o �uxo migratorio cara a América, que 
acadou a súa maior intensidade entre �nais do século XIX e primeiras décadas do 
XX, e mudou a súa dirección cara a Europa nos anos sesenta. No seu conxunto, 
Castela, Andalucía e Estremadura primeiro, e Portugal, América e Europa máis 
tarde representan os destinos sucesivos de centos de milleiros de galegos e de 
galegas. Coa particularidade de que foi no país irmán onde ese �uxo mantivo a 
súa permanencia, con maior ou menor intensidade, ata a actualidade.

A pesar dos avances rexistrados na calidade de vida da nosa sociedade (ao 
que en boa parte contribuíron os nosos avós e pais emigrantes grazas ás reme-
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sas enviadas), Galicia continúa a ser, aínda hoxe, unha terra exportadora de 
man de obra. Moitos mozos e mozas seguen a buscar fóra, como antes �xeran 
os seus pais e avós, medios de vida no sector da construción ou da hostalaría 
nas illas Baleares, Canarias, Madrid ou Cataluña. Outros, que nada teñen que 
ver co per�l dos seus antepasados, sobre todo enxeñeiros informáticos e físicos, 
emigran cos seus títulos e doutoramentos cara aos Estados Unidos, Irlanda ou 
Suíza, e un número importante de médicos e enfermeiros fano a Portugal. 

O país veciño é, polo tanto, un destino presente na meirande parte da 
historia da nosa emigración, e un dos menos estudados, agás os traballos do 
profesor González Lopo, un dos investigadores que ten feito máis labor de 
pescuda sobre a emigración galega a Lisboa. Ás súas achegas especí�cas vén 
sumarse agora, sen ánimo de exhaustividade (o autor pide modestamente des-
culpas «polas ausencias de persoas e relatos merecentes de estar neste fresco 
histórico»), a Historia dunha emigración difusa. 500 anos de emigración galega 
a Lisboa. 1908-2008 Centenario do Centro Galego de Lisboa, de Xan Pérez Lei-
ra. O seu obxectivo é, como salienta o autor, facer abrollar un «extraordina-
rio xacemento histórico, soterrado ao longo dos séculos, para analizar por 
vez primeira o legado e as ensinanzas dun feito migratorio intrapeninsular e 
intraeuropeo dos máis antigos e ricos do continente».

Encabeza o libro un prólogo colectivo no que Emilio Pérez Touriño lem-
bra o centenario do lisboeta Centro Juventud de Galicia; os profesores Domin-
go L. González Lopo, da USC, e Joaquim Verissimo Serrão, da Universidade 
de Lisboa, repasan brevemente a presenza migratoria galega no contexto por-
tugués ao longo da historia, e Xan Leira, pola súa parte, xusti�ca a presente 
investigación poñendo de relevo a permanencia, durante cinco séculos, de tra-
balladores galegos en terras lusas.

Este encabezamento compartido está seguido das achegas de 70 cola-
boradores e colaboradoras que combinan, en sucesivos textos, as súas raí-
ces galegas coas vivencias portuguesas. A partir dunha historia común vanse 
tecendo retallos individuais da presenza galega nos diferentes recantos da rea-
lidade sociolaboral lisboeta. Así, imos descubrindo, desde ópticas diferentes, 
aspectos da memoria colectiva que atinxen, como a�rma o propio autor, «moi 
directamente á historia común do pobo galego e portugués, ollado para inter-
narse nas entrañas, agora abertas, desta crónica, e evitar que o vento do esque-
cemento soterre novamente este achado que, sen lugar a dúbidas, promoverá 
moitas re�exións e novas perspectivas sobre a historia da emigración galega, 
as súas achegas á cidade de Lisboa e á terra de orixe». 

As devanditas achegas estrutúranse en oito eixes temáticos que percorren 
cinco séculos de historia compartida. Son historias que recollen viaxes de ida 
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e viaxes de volta entre Galicia e Portugal. Estancias temporais ou sen retorno 
compoñen, no seu conxunto, o relato dun feito difuso, por extremadamen-
te prolongado, que abrangue desde a orixe da emigración a Lisboa a partir do 
século XV ata o testemuño dos actuais «Portugalegos», no comezo do sécu-
lo XXI, pasando por «A modernización dos servizos», no século XIX; «A defen-
sa da identidade», correspondente aos comezos do século XX; «A longa noite 
do silencio», entre o franquismo e o salazarismo; «Cara ao �nal dun ciclo», 
no que esmorece o destino migratorio dos galegos cara a Lisboa; «As pegadas 
galegas en Lisboa», ou a construción dunha nova identidade ata a transición 
política en Portugal e no Estado español; «A Liberdade e o retorno», desde a 
Revolución dos Caraveis ata o �nal do século XX… 

O responsable desta investigación, Xan Pérez Leira, iniciouse no cine na 
Arxentina nos derradeiros anos da ditadura para máis tarde, xa en Galicia, 
intensi�car a súa identidade como autor audiovisual vinculado e comprome-
tido coa recuperación da memoria histórica deste país. A súa tetraloxía sobre 
a historia contemporánea de Galicia comeza coa primeira longametraxe docu-
mental da cinematografía galega Castelao e os irmáns da liberdade, seguida por 
Exilios, Crónicas da Galiza Mártir e Orballos de lume. Ademais destes, podemos 
citar Alexandre Bóveda, unha crónica da Galiza mártir; Ánxel Casal, a luz impresa; 
Patagonia, utopía libertaria; Pepe Velo, verbas coma lóstregos; Vicerversa; Crónicas 
de silencio e sal; Crónicas de pizarra e xiz ou Crónicas da represión lingüística. 

O percorrido que nos ofrece Xan Leira a través da Historia dunha emigra-
ción difusa, desde a época medieval ata os nosos días, pon de relevo unha serie 
de consideracións relacionadas co paralelismo no destino de Galicia e Portu-
gal (onde inevitablemente veñen a mesturarse tamén os respectivos escenarios 
migratorios americanos) ademais «da contribución galega ao repoboamento 
portugués; a deriva da Galicia do sul do Miño cara á creación do Reino de Por-
tugal; a castración e doma do Reino de Galicia, que desactiva todo indicio de 
modernización e desenvolvemento do noso país; os constantes con�itos de 
intereses entre as coroas de Castela e Portugal, resoltos moitas veces pola vía 
da forza prexudicando directamente a poboación galega asentada en Lisboa; 
o desprezo da nobreza polo traballo manual, que no caso de Lisboa exercían 
miñotos, beiróns e galegos, construíndo dese xeito un estigma sobre estes gru-
pos humanos; a transición entre o traballo escravo e o libre e remunerado, ou 
a sobrepoboación de Galicia», como salienta o autor.

Xan Pérez Leira soubo reunir atinadamente un conxunto de colabora-
dores que enriquecen o ámbito da historia coas achegas procedentes da etno-
grafía, da socioloxía, da literatura, da política, do xornalismo, das artes, da 
educación, da sociabilidade ou da vida cotiá… e foi quen de compoñer, así, 
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un documento valioso integrado por historias de vida e por unha galería de 
personaxes de difusa silueta entre o galego e o portugués, ilustrada por máis dun 
mi llei ro de fotografías de época e actuais, resultado do produto de pescudas, 
pro cu ra de testemuños, exploración de documentos e recuperación e produ-
ción fotográ�ca sobre a emigración galega a Portugal. 

Historia dunha emigración difusa non remata no libro, pois ten continuida-
de nun traballo multimedia que combina a dimensión cientí�ca e a artística, 
e comprende non só unha publicación coidada e convenientemente ilustrada, 
senón tamén a edición de contidos audiovisuais para a Internet, a composi-
ción de músicas e recuperación de temas tradicionais vinculados a esta saga; 
a creación do portal emigraciongalegaalisboa.net; a edición de DVD cunha 
selección de relatos de vida, entre as máis de cento cincuenta entrevistas rea-
lizadas; a reprodución de milleiros de fotografías e documentos dos arquivos 
institucionais e particulares e un �lme documental… 

Distintos medios, pero complementarios, converten a Historia dunha emi-
gración difusa nunha obra de referencia e de consulta obrigada para coñecer 
unha nova perspectiva, aínda pouco estudada (o profesor Veríssimo Serrão con-
sidera urxente «a realización dunha tese de doutoramento sobre a chegada e a 
�xación da comunidade galega en Lisboa») da historia da nosa emigración.

Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
Universidade da Coruña
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CASAS DE INDIANOS. PONTEVEDRA

Fernando Bores Gamundi (coord.)
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009

Continúa este fermoso libro o estudo comezado hai algo máis dunha déca-
da sobre as mostras arquitectónicas deixadas na nosa paisaxe rural e urbana 
polos emigrantes americanos, capítulo da nosa historia da arte que afortunada-
mente, e despois da obra pioneira de Teresa Táboas, Emigración e arquitectura, 
«os brasileiros» (1998), vén espertando un progresivo interese entre os inves-
tigadores. Constitúe, pois, un novo resultado dese ambicioso proxecto que, 
como sinalaba o coordinador da obra no primeiro volume –dedicado ás pro-
vincias da Coruña e Lugo–, pretende levar adiante «un estudio racional y cien-
tí�co de cierta envergadura superador de pequeñas monografías».

Certamente, trátase dun tema do máximo interese para o coñecemen-
to da nosa cultura e idiosincrasia que atinxe un comportamento cunha longa 
tradición entre nós, pois os galegos emigrantes de todas as épocas pretende-
ron, e continúan a pretender, deixar entre os seus veciños, como imaxe do seu 
triunfo, unha casa nova ou unha reforma en profundidade da vella morada 
patrucial, actitude xa presente dende os tempos coloniais –aí está como exem-
plo senlleiro o vello pazo da Golpelleira, preto de Vilagarcía– ata as casas dos 
mexicanos de hoxe en día en terras de Avión, pasando polas non sempre afor-
tunadas construcións dos anos sesenta e setenta, froito da diáspora europea. 
Isto, sen omitir as grandes esquecidas, as vivendas dos emigrantes en Portu-
gal nos séculos XVIII e XIX, que decote pasan por simples casas labregas e que 
deberon acender as arelas de moitos dos que cruzaron o Atlántico, cobizo-
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sos da prata que lles permitise erguer moradas co mesmo prestixio, malia que 
os patróns arquitectónicos imperantes nas novas xeografías e a mudanza das 
modas artísticas darían orixe a modelos máis exóticos. 

Conta esta obra con tres estudos introdutorios de grande interese, cuxa 
calidade non podemos deixar de subliñar: o do profesor Carlos Sixirei, que 
ofrece unha nova proba do seu amplo coñecemento da emigración galega ao 
Novo Mundo e que se centra neste caso de maneira especial na análise do 
acontecido nas terras do Prata e Brasil; o de María Fidalgo sobre as casas de 
indianos do Baixo Miño; e o de Joaquín M. Villa sobre o caso concreto da 
arquitectura de orixe americana dos concellos da Guarda e do Rosal, nos que, 
ademais dun comentario detallado sobre os casos máis sobranceiros, se nos 
ofrece unha completa información sobre as características fundamentais desta 
clase de inmobles: tipoloxía, materiais, evolución no tempo, funcións sociais e 
económicas…, que resulta do máximo interese tanto para o lector especialis-
ta como para o curioso que se achega por primeira vez a esta temática, e velaí 
un valor engadido desta publicación. 

As �chas individuais de cada edi�cio –labor de Manuel Alonso Rodríguez, 
nun traballo, por outra banda, excelente e coidado–, ademais da información 
esencial sobre o edi�cio (localización, data, promotor, estilo e composición), 
achegan un comentario sobre os seus elementos máis destacados, polo que 
son de grande interese, ao tempo que axudan á elaboración dun catálogo, 
que servirá tanto de alicerce para futuras investigacións como de testemuño 
dun capítulo importante das consecuencias da emigración ultramarina nas 
terras do noroeste. Por outro lado, esta canle de informacións contribúe á con-
servación da súa memoria, xa que estamos diante dun patrimonio rico e inte-
resante pero fráxil, ao estar fortemente ameazado polo paso do tempo como 
resultado de varios factores, como son o abandono provocado polo asenta-
mento de�nitivo en América das familias que o levantaron, os altos custos de 
conservación, así como as consecuencias dos problemas derivados do reparti-
mento das herdanzas, incidencia tan común como antiga en Galicia.

No entanto, unha lectura atenta da obra permite detectar algunhas eivas 
que terían que ser corrixidas en futuras edicións e en novos volumes. En pri-
meiro lugar, que o traballo se leve a cabo sen consultar a bibliografía xa existen-
te, o que permitiría, por exemplo, eliminar as interrogantes da �cha 36043-26 
(p. 355), edi�cio ben identi�cado na xa mencionada monografía de Teresa 
Táboas (Aquilino Bouzas Cima, 1904). Por outra banda, e aínda que son cer-
tos os numerosos atrancos aos que se deben enfrontar os responsables do sem-
pre ingrato traballo de campo (descon�anzas, funcionarios celosos de máis, 
fallas de memoria, perdas de documentación…), como acertadamente salienta 
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o coordinador da publicación, non é menos certo que unha obra tan ambicio-
sa como a que nos ocupa e con resultados da calidade que ofrece non se pode 
ver deslucida coa presenza de lagoas informativas en aspectos básicos e fáci-
les de corrixir cun estudo feito máis devagar. Iso permitiría incorporar o nome 
do promotor das casas que �guran nas �chas 36043-30 e 36043-33 (pp. 363 
e 369) (Camilo Bouzas e Manuel Piñeiro Amoedo –esta última, chamada Casa 
das Pereiras–, emigrantes no Brasil). 

Do mesmo xeito, o autor das �chas podería así con�rmar que todas as 
galerías das casas de Anceu (Ponte Caldelas) son engadidos posteriores, tal 
e como sospeita respecto dalgunhas –posiblemente dos anos vinte–, un fei-
to que, ao non ser tido en conta, o leva a trabucar a data real na que foron 
erguidas –que ten que atrasarse en certos casos case unha década–; un engadi-
do que lles permitiu incorporar un elemento arquitectónico de prestixio, que 
acentuou a súa distinción e prestancia fronte a outras, tamén de brasileiros, 
pero que sen ese acrecentamento pasan desapercibidas como tales. Así ocorre 
coa de Manuel Nogueira Pérez, veciña á de Aquilino Bouzas e moi semellan-
te en orixe na estrutura da súa fachada, pero que sen a galería non foi mere-
cente de ser incluída en ningún dos catálogos feitos ata o día de hoxe. Estas 
galerías, malia que lles permitiron a estas vivendas dispor dunha ampla e ilu-
minada sala de xantar para días de festa, trouxeron consigo importantes pro-
blemas ao converteren en interiores moitos cuartos que dende entón pasaron 
a ter serios problemas de luz e ventilación.

Así mesmo, cremos que sería bo salientar o feito de que, así como no 
ámbito urbano algunhas das moradas tiveron unha clara dedicación econó-
mica e destinaron os seus baixos a local comercial, tamén moitas destas casas 
levantadas na aldea, a pesar do seu aspecto a�dalgado ou burgués, non deixa-
ron de ser casas de labranza, coa parte inferior dedicada a cortes para o gan-
do, a adegas para gardar a colleita de viño ou ás huchas da fariña milla ou da 
salga do porco. Isto é doado de apreciar non só nas casas de Aquilino Bouzas, 
Manuel Piñeiro, Aquilino Nogueira, Celestino Sobral, José Rivas ou Valentín 
Albán, senón tamén na Casa da Chan, propiedade de Lino Bouzas (p. 365), 
en aparencia de máis señorío, pero na práctica tan labrega coma aquelas, de 
aí a importancia que seguirán a ter nelas elementos propios das construcións 
tradicionais, como currais e quinteiros, situados mesmo diante da fachada 
principal, e precisos para amorear o mulime para estrar as cortes e o esterco 
procedente delas ou para levar a cabo diversos labores campeiros.

Chegando xa ao �nal do noso comentario, queremos facer un chama-
mento para que non se descoide o estudo do complemento destas vivendas, 
as moradas para a morte, é dicir, a arquitectura funeraria, pois estes emigran-
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tes deixaron tamén unha interesante pegada nos camposantos das súas fregue-
sías natais. 

E non podemos, antes de rematar, deixar de amentar unha curiosidade: 
referímonos ao feito de que o brasileiro Manuel Piñeiro Boullosa, establecido 
na Baía e promotor da casa número 36043-8 (pp. 319 e 320), era o avó pater-
no de Chano Piñeiro, lembrado director de cine galego que tan ben soubo 
re�ectir nas súas obras o fenómeno da emigración galega ás Américas. 

En suma, con esta nova publicación temos a fortuna de contar cunha obra 
seria, rigorosa e necesaria para o coñecemento e a preservación dunha parte 
fundamental do noso patrimonio arquitectónico e cultural, mostra tanxible 
dos froitos da nosa emigración por terras de ultramar, polo que é obrigado 
felicitar os seus autores e editores, con�ando en que axiña nos ofrecerán unha 
nova mostra do seu saber facer.

Domingo L. González Lopo
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Ruy Farías (Bos Aires, 1972) é profesor de Historia pola Universidad de 

Buenos Aires (UBA) e doutorando da Universidade de Santiago de Compos-
tela, membro do Programa de Historia Oral da UBA e responsable da Área de 
Investigación do Museo de la Emigración Gallega en la Argentina. Especiali-
zouse no estudo da inmigración galega na Arxentina e sobre este tema publi-
cou –como compilador– os libros Buenos Aires Gallega. Inmigración, pasado 
y presente (CPPHC, 2007) e, xunto con María Rosa Lojo e Marina Guidotti 
de Sánchez, Los «gallegos» en el imaginario argentino. Literatura, sainete, pren-
sa (Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008), ademais de diversos artigos en 
revistas especializadas e volumes colectivos.

ALBERTE MARTÍNEZ LÓPEZ
Profesor titular de Historia Económica da Universidade da Coruña. A súa 

principal liña de investigación céntrase nos servizos públicos. Realizou estan-
cias de investigación e docencia en centros universitarios de Lille, Londres, 
París, Bruxelas, Florencia, Río de Xaneiro e Holguín (Cuba). Dirixiu proxec-
tos de investigación �nanciados por empresas como a Fundación Gas Natural, 
Engasa e Emalcsa, e administracións públicas como a Xunta de Galicia, Depu-
tación da Coruña e Universidade da Coruña. Entre as súas últimas publica-
cións cabe destacar a dirección das seguintes obras colectivas: La industria del 
gas en Galicia: del alumbrado por gas al siglo XXI, 1850-2005; Compañía de Tran-
vías de La Coruña (1876-2005). Redes de transporte local, Aguas de La Coruña 
1903-2003. Cien años al servicio de la ciudad.

PILAR MONTERO VILAR
Licenciada en Belas Artes pola Universidad Complutense de Madrid, rea-

lizou o Máster en estética e teoría das artes do Instituto de Estética y Teoría de 
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las Artes na Universidad Autónoma de Madrid. No ano 2000 doutorouse en 
Belas Artes na Universidad Complutense. 

Actualmente é profesora titular do Departamento de Arte da Facultade 
de Artes e Comunicación da Universidad Europea de Madrid e desde 2007 é 
profesora asociada no Departamento de Pintura da Facultade de Belas Artes da 
Universidad Complutense.

Os seus diferentes artigos están relacionados co tema que nos ocu-
pa, entre os que destacan os titulados «La semana pasada vi desollar a una 
mujer...» na revista Versiones (2009), «Destrucciones Corporales» na revista 
Bellas Artes (2007) ou «Imagen e identi�cación corporal» na revista Arte Foto-
grá�co (1998), que re�icten as liñas de investigación do seu interese.

PERFECTO RAMOS RODRÍGUEZ
É licenciado en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de 

Compostela. Investigador especializado no coñecemento histórico da área 
xeográ�ca de con�uencia Ourense-Pontevedra-Portugal e persoeiros vincula-
dos coa comarca.

MARÍA DEL PILAR ROJO OTERO
Licenciada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela 

(2005). Acadou o Diploma de Estudos Avanzados co traballo de investigación 
De Marín a América: Una aproximación local al fenómeno migratorio, 1850-1930 
(2007). Colaborou no departamento de Historia Contemporánea e de América 
durante o curso 2004-2005 cunha bolsa do Ministerio de Educación e Cien-
cia, e tamén obtivo unha bolsa da Xunta de Galicia para a realización de estu-
dos de Terceiro Ciclo no bienio 2005-2007.

MANUEL VILAR ÁLVAREZ
Manuel Vilar Álvarez é licenciado en Xeografía e Historia. Realizou cur-

sos de doutoramento en Antropoloxía e un Máster en xestión de bens culturais 
e patrimonio. Realizou traballo de campo sobre diversos aspectos relacionados 
co patrimonio etnográ�co e museos, sobre os que publicou distintos artigos, 
como «Ethnographic museums and essentialist representations of Galician 
identity», en International Journal of Iberian Studies (vol. 21, n.º 2, 2008, coau-
tor con Xerardo Pereiro Pérez). Tamén é autor do Dicionario Xaquín Lorenzo 
«Xocas» (TresCtres editores, 2004).
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JOAQUÍN MIGUEL VILLA ÁLVAREZ
É doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela 

(2001) e traballa dende o ano 1989 como profesor do Colexio PP. Somascos 
da Guarda. Como historiador, Villa Álvarez é especialista na emigración galega 
a Porto Rico e República Dominicana, onde realizou varias estancias investiga-
doras que culminaron en 2001 coa defensa da súa tese de doutoramento Los 
gallegos de Puerto Rico, 1821-1963: un proceso de formación de burguesía a ambos 
lados del Atlántico. Outros temas en que vén traballado ata agora son as casas 
indianas e o asociacionismo, sobre os que publicou xa numerosos traballos.
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PROCESO DE ESCOLMA E AVALIACIÓN DE ORIXINAIS

Estudos Migratorios é unha revista destinada a ampliar e difundir o coñecemento cientí-
fico no eido do estudo das migracións en perspectiva histórica, económica, sociolóxica, antro-
polóxica ou politolóxica, cunha especial atención ao ámbito galego. Tematicamente, abrangue 
todos os eidos das ciencias sociais e das humanidades, e vai dirixida a investigadores, historia-
dores 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 inter-
nacionais. 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 devol-
to 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:  .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.




