
O Estudio sobre emigración de Eduardo Vincenti foi 
certamente innovador no contexto intelectual e político no 
que se produciu, tanto polos obxectivos que perseguía como 
polas súas características. Elaborou unha pormenorizada guía 
para orientar os emigrantes nunha conxuntura de éxodo 
masivo a América. Apenas entra no debate sobre a natureza 
deste e as súas consecuencias porque asume o dereito das 
persoas a decidir que proxectos desenvolver para mellorar        
as súas vidas. Coidaba, como bo liberal, que a suma desas 
saídas e retornos producía beneficios para a sociedade galega 
ou era, cando menos, un «mal conveniente» porque «vuelven 
trayendo más que llevaron». Esta percepción da emigración 
como un mal necesario que había que orientar en prol da 
sociedade galega foi asumida axiña polos rexionalistas de 
Solidaridad Gallega. Non se deixaron seducir polo discurso 
emigracionista da burguesía que tiraba bo proveito do embar-
que de emigrantes e da xestión das súas remesas e por iso 
financiaba revistas como Vida Gallega de Jaime Solá, mais 
tampouco asumiron as condenas a priori de boa parte da elite 
política e da intelectualidade da época. Consideraban que era 
un andazo antipatriótico e que os gobernos debían prohibila 
e favorecer, pola contra, a repoboación interna para desenvol-
ver os recursos económicos propios. Cómpre dicir, ao respec-
to, que os políticos galegos demostraron unha visión máis 
integral dun fenómeno tan poliédrico como era a emigración, 
salientando os efectos positivos das remesas nas familias dos 
emigrantes e, por extensión, na economía galega da época.
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Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 
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Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración Galega 
do Consello da Cultura Galega é a difusión de estu-
dos sobre o fenómeno migratorio, a través de publi-

cacións de obras de interese cultural e científico. Nesa liña, e 
en colaboración coa Secretaría Xeral da Emigración da Xunta 
de Galicia, aprácenos presentar ao público esta colección de li-
bros que desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas súas diversas 
épocas, destinos e facetas. Recadamos e divulgamos obras que 
hoxe en día son difíciles de atopar en bibliotecas ou librarías, e 
que así poden ser máis accesibles para o público investigador, 
mais tamén para calquera persoa interesada no tema. 

Como ben afirmara Manuel Murguía, non se pode entender 
a Galicia moderna e contemporánea sen a emigración. Trátase 
dun fenómeno que atinxe de forma transversal a todas as di-
mensións da súa existencia, no eido social, económico, político 
e cultural. Como non podía ser doutro xeito, as reflexións sobre 
o fenómeno migratorio son case tan antigas coma o comezo das 
migracións masivas. Xa dende finais do século xix publicáronse 
en Galicia e América libros, folletos e artigos xornalísticos que 
tiñan como obxectivo a comprensión acaída do que se percibía 
como un éxodo crecente de milleiros de galegos e galegas. In-
telectuais, políticos, publicistas e mesmo tamén emigrantes do 
común posicionábanse así a prol ou en contra da emigración, 
preguntábanse polas súas causas e polas leis invisibles que a de-
terminarían. Xa daquela xurdiran partidarios e detractores das 
migracións, optimistas e pesimistas. 
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Dende mediados do oitocentos, a prensa galega publicou 
centos de artigos e testemuños coa emigración como fío con-
dutor. Inquiríase sobre as súas causas e solucións, denunciá-
banse abusos e condicións de viaxe, dábanse consellos a quen 
quixese emigrar, informábase tamén sobre as condicións nos 
lugares de destino, a existencia e actividades das comunidades 
de emigrantes que se artellaban alén mar. Os intelectuais máis 
lúcidos escribiron así abondosas reflexións; tamén institucións e 
organismos oficiais emitiron informes, publicaron estatísticas, e 
mesmo promoveron congresos para coñecer e, en moitos casos, 
dar cabo ao fenómeno migratorio.

Nesta colección pretendemos ofrecer unha escolma destas 
obras, merecentes de seren rescatadas do esquecemento, e que 
sen dúbida contribúen a coñecer e valorar a historia da emi-
gración galega dende diversas perspectivas. Inclúense libros 
publicados por autores coetáneos ao fenómeno, dende Ramón 
Castro López a Vicente Riguera, que exerceron un certo influxo 
na sociedade do seu tempo. Recóllense tamén os testemuños e 
reflexións legados polos propios protagonistas da emigración, 
fosen eles mesmos migrantes ou fillos de migrantes, que goza-
ron tamén dunha ampla difusión na colectividade emigrada. 
Velaí o caso de escritores e xornalistas hoxe esquecidos, mais 
que no seu tempo deixaron unha grande pegada nas colectivi-
dades galegas emigradas, pero tamén na mesma Galicia, coma, 
entre outros, Fortunato Cruces, Julio Sigüenza, Waldo Álvarez 
Insua ou Mercedes Vieito Bouza. En fin, tamén se inclúen nes-
ta colección obras que, dende a década de 1930, sentaron os 
primeiros alicerces da actual e puxante historiografía galega das 
migracións, dende Luisa Cuesta a Ramón Otero Pedrayo.

A publicación facsimilar destas obras acompáñase de cadan-
súa introdución e estudo crítico, escritos por salientados espe-
cialistas de diversas disciplinas académicas, dende a Historia ata 
os Estudos Literarios, para contextualizar e presentar ao público 
as características principais e mais a relevancia de cada un dos 
clásicos da emigración. 
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Agardamos, por tanto, que esta colección Clásicos da emi-
gración sexa da maior utilidade e interese para todos aqueles 
e aquelas que teñan interese en coñecer polo miúdo, fóra de 
estereotipos e simplificacións, as características e variantes do 
fenómeno migratorio en Galicia, como parte integral e deter-
minante da nosa identidade colectiva, mais tamén do noso pa-
sado e futuro colectivos. 

Rosario Álvarez
Presidenta do Consello da Cultura Galega





Galicia non sería a que é sen o mar. Tampouco o sería sen 
as árbores, ríos, e produtos da terra e do mar, que fan 
dela un dos paraísos turísticos e de calidade de vida do 

mundo enteiro. Iso é exactamente o mesmo que ocorre coa emi-
gración. Galicia non sería Galicia sen os centos de milleiros de 
galegos que hai espallados polo mundo, que a fan cada día máis 
universal e infinita, variada, multicultural e rica. A emigración 
ten a mesma importancia para a nosa terra que a nosa paisaxe, a 
nosa gastronomía ou as nosas tradicións na definición do noso 
sinal de identidade. A pegada dactilar de Galicia ten a forma dos 
cinco continentes, porque sen eles non estaría completa. 

Resulta estéril intentar debuxar os límites xeográficos de 
Galicia. Todos coñecemos e somos capaces de deliñar cos ollos 
pechados a topografía da nosa comunidade autónoma, pero re-
súltanos imposible trasladar esas fronteiras á nosa patria, á nosa 
terra, ao noso fogar. Os centos de milleiros de galegos que ao 
longo das últimas décadas pecharon as ventás das súas casas 
para construír fogares e abrir as portas a unha nova vida crearon 
sistemas sanitarios como os que aínda hoxe rexen a sanidade en 
moitos países, enviaron cartos para que os que quedaron na Ga-
licia territorial puidesen seguir estudando para buscar un futuro 
mellor e procuráronlles traballo desde os seus países de destino 
aos que querían seguir os seus pasos. 

E non só iso. A achega que fixeron os emigrantes galegos ao 
patrimonio inmaterial de Galicia aínda hoxe constitúe un fito 
difícil de igualar. Os escritores, debuxantes, pintores, músicos 
e outros intelectuais que crearon a súa obra a partir ou desde a 
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emigración fixeron, en moitos casos, historia e escribiron páxi-
nas únicas da arte mundial. Alfonso Daniel Rodríguez Caste-
lao, Luís Seoane, Rosalía de Castro, Manuel Colmeiro, Emilia 
Pardo Bazán, Mestre Vide, Xosé Castro «Chané»..., é infinita 
a listaxe de nomes propios que gañaron o dereito de figurar en 
maiúsculas para a eternidade.

Décadas despois, cando estes tempos quedaron atrás e Gali-
cia avanza máis ca nunca, os emigrantes seguen a contribuír coa 
súa terra e seguen a constituír unha oportunidade sen límites 
para a nosa comunidade, tanto os que están fóra como os que 
retornan cada día ou están a pensar en facelo. Por iso Galicia se 
sente tan orgullosa da súa emigración.

A viaxe de ida e, en moitos casos, volta dos emigrantes segue 
aínda hoxe a xerar un acervo fundamental na historia de Galicia 
grazas aos autores que reflicten este fenómeno, que se adentran 
nel para convertelo nun recordo á vez dunha obra mestra da lite-
ratura. Nesta colección intentamos darlles o espazo que merecen 
e poñer en valor a súa importancia para o presente e o futuro 
da nosa terra. Espero que gocen de todas e cada unha das obras 
que a integran e tamén, por que non, que nos axude a lembrar e 
entender, mellor aínda se cabe, á nosa querida Rosalía, emblema 
da nosa poesía, cando dicía: «¡Ai, quen fora paxariño/ de leves 
alas lixeiras!/ ¡Ai, con que prisa voara,/ toliña de tan contenta,/ 
para cantar a alborada/ nos campos da miña terra!». 

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración da Xunta de Galicia



EDUARDO VINCENTI, UN PUBLICISTA A PROL DA 
EMIGRACIÓN

Raúl Soutelo Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela
Arquivo da Emigración Galega (CCG)

1. UN REXENERACIONISTA AVANT LA LETTRE NA 
ELITE POLÍTICA DA RESTAURACIÓN

Eduardo Vincenti y Reguera naceu na Coruña un 13 de outu-
bro de 1857. Ingresou no Corpo de Telegrafistas do Estado en 
1871 con quince anos e foi destinado a Madrid en 1875, onde 
se encargou da estación telegráfica do Congreso dos Deputa-
dos e da de San Ildefonso durante as estadías estivais da Corte. 
Espertou entón a súa vocación política e comezou a estudar 
Dereito. A herdanza que recibiu en 1882 permitiulle abando-
nar o servizo activo para rematar esa formación e comezar a súa 
carreira política na órbita de Montero Ríos, que xa constituíra 
unha extensa e poderosa rede familiar reforzada cos xenros que 
foron casando coas fillas de Avelina Villegas y Rubiños e do 
Cuco de Lourizán. Eduardo Vincenti casou con Mª Dolores, 
nacida o 7 de abril de 1865 e finada o 25 de marzo de 1896 con 
apenas 31 anos. Viúvo e sen fillos, Vincenti mantivo ata 1923 
a acta de deputado por Pontevedra, que acadara nas eleccións 
de 1886 protexido polo seu sogro e polo marqués de Riestra. 
Coidou a boa avinza coa súa familia política, cuxos intereses 
representou na provincia ata o pasamento de Montero Ríos en 
1914. Despois, virou cara á facción romanonista dos liberais e 
desempeñou importantes responsabilidades políticas no Con-
cello de Madrid e no Estado1.
1 Nomeadamente, a Dirección Xeral de Administración e Fomento do Ministerio 
de Ultramar en 1889/1890, a alcaldía da capital en 1905 e 1913, a presidencia da 
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Favoreceu a modernización da Administración e a mellora 
dos corpos funcionariais para responder aos problemas da so-
ciedade española da Restauración. Mereceu o recoñecemento 
dos mestres e dos enxeñeiros polo seu apoio constante ás escolas 
de Maxisterio e á creación da Escuela de Ingenieros Electricis-
tas en 1890. Os pontevedreses e pontevedresas sempre tiveron 
aberta a casa de Eduardo Vincenti en Madrid, pois a súa criada 
Modesta estaba avisada para pasalos ao despacho de quen esta-
ba disposto a solucionar os problemas dos seus representados 
(Barreiro Fernández 2001). De feito, a colaboración económica 
do Círculo de Bellas Artes e dun grupo de pontevedreses fixo 
posible o traslado dos seus restos mortais dende Madrid, onde 
finou o 4 de abril de 1924, ata a cidade do Lérez, para cumprir 
que repousase no cemiterio de Santo Amaro a carón da súa 
dona. Unha multitude de pontevedreses agardouno na estación 
de ferrocarril e acompañouno en respectuoso silencio nesa de-
rradeira viaxe. 

Pola súa formación técnica e carácter innovador, Vincenti 
compartía as inquedanzas propias dos arbitristas liberais da se-
gunda metade do século xix no que atinxe ás eivas estruturais 
da economía e da sociedade española da época2. Dedicou unha 
atención especial á instrución primaria, defendendo a aplica-
ción das propostas rexeneracionistas da Institución Libre de 
Enseñanza nos seus discursos parlamentarios e intervencións en 
congresos pedagóxicos, publicacións, como directivo da Liga 
de Amigos de la Enseñanza e do Boletín de la Liga Protectora 
de la Educación Nacional e vogal da Junta para Ampliación de 

Comisión Permanente do Consello de Instrución Pública e a vicepresidencia primei-
ra do Congreso (Barral 2007: 96).

2 A súa obra publicística demostra o compromiso social de Vincenti: Estudios sobre 
las reformas penitenciarias (1880), Reformas más convenientes para el mejoramiento de 
la clase obrera (1884), La libertad de prensa (1902) e Estudio sobre emigración (1908), 
que nos ocupa. Promoveu a Real orde do 24 de maio de 1905 pola cal se recomen-
dou a lectura nas escolas dunha versión abreviada do Quijote elaborada por el mesmo 
e titulada El libro de las escuelas. Outra Real orde do 25 de novembro de 1906 esta-
bleceu que os mestres debían usalo para realizar exercicios de lectura.
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Estudos, á que representou no III Congreso Internacional de 
Educación Popular, realizado en 1910 en Bruxelas. Froito desa 
experiencia foi unha memoria na que defendía a necesidade 
dunha educación gratuíta e obrigatoria, tamén para as mulleres, 
técnica para os adultos e o fomento das bibliotecas e museos 
escolares, das saídas didácticas e colonias escolares, ademais da 
introdución do cinematógrafo como tecnoloxía para a educa-
ción3. 

A propiedade da terra en Galicia e os atrancos na súa ex-
plotación foron dous temas centrais na actividade intelectual e 
política de Eduardo Vincenti. Elaborou unha Proposición de Ley 
de Redención de Foros y Subforos (1907) na liña monterista, que 
defendía a necesidade de suprimir o réxime foral para adaptarse 
ao marco capitalista no que se estaban mercantilizando xa ou-
tras agriculturas europeas4. Vincenti agardaba que as familias 
labregas destinasen á redención foral as remesas dos seus emi-
grados e os beneficios da venda de gando e reclamaba axudas 
estatais para fomentar as iniciativas redencionistas dos labregos. 
Era o mellor xeito de frear a vaga de descontento social ante as 
míseras condicións de vida e a crecente presión fiscal que amea-
zaban a xente común. 

A prensa rexionalista levaba décadas criticando o abuso dos 
caciques, rendistas e usureiros que representaban ao Estado es-
pañol da Restauración. Este aparecía como principal explota-
dor do campesiñado galego a través dos impopulares impostos 
de consumos e das quintas, que arruinaban as economías do-

3 Remitimos a La educación popular (1911). Ese mesmo ano representou ao Mi-
nisterio de Instrución Pública no I Congreso de Paidoloxía xunto co propio Rafael 
Altamira segundo unha biografía de Eduardo Vincenti elaborada por Antón Costa 
Rico que consultamos no Álbum da ciencia do Consello da Cultura Galega o 25- 
-IX-2018.

4 Hipótese que xa defendera nun estudo titulado La propiedad foral en Galicia, que 
prologou o propio Joaquín Díaz de Rábago en 1898. Vincenti retomou o asun-
to, central nas dinámicas asociativas e políticas da sociedade galega naquela altura, 
en El problema agrario de Galicia. Redenciones, censos y foros. Acción parlamentaria 
(1917). 
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mésticas da xente corrente e estragaban a saúde dos mozos, aos 
que a única saída que lles quedaba era a emigración5.

A produción literaria e xornalística dos políticos liberais de-
ses anos, dende Portela Valladares ata o propio Eduardo Vin-
centi, demostra a pegada do discurso rexionalista de Lamas 
Carvajal. Denunciaban a subordinación política e a marxina-
ción social da maior parte da poboación galega ante as po-
líticas do Estado centralista español, mais apenas analizaron 
a responsabilidade das propias elites galegas, das que proce-
dían aqueles caciques demonizados por Valentín Lamas e os 
seus epígonos6. Mais Vincenti compartiu, tamén, a tradición 
de reformismo arbitrista que tivera achegas tan sólidas como 
as de Valeriano Villanueva, militar de carreira e propietario a 
la moderna vocacional que xa denunciara a desfeita provocada 
pola conxunción do abandono por parte dos vellos señores da 
terra, preocupados só de cobrar as rendas forais para viviren 
parasitariamente nas vilas e cidades, e os ofertantes de gando, 
que acadaban elevadísimos réditos dos seus investimentos. No 
que atinxe á cuestión foral, Vincenti compartía as teses reden-
cionistas do seu sogro, asumidas polo sector máis progresista 
da clase política galega da época como solución á incapacidade 
das explotacións familiares para modernizarse, pola súa escasa 

5 En palabras do propio Alfredo Brañas (1892: 97): «el aldeano gallego no tiene más 
que dos recursos para hacer frente a las necesidades de su familia y al despiadado 
fisco: el maíz y el ganado vacuno [...] [que] emplea para disponer de dinero con que 
pagar los crecidos tributos». Valentín Lamas Carvajal espallou ese discurso a prol do 
campesiñado e anticaciquil dende publicacións periódicas coma O Tío Marcos da 
Portela e As Burgas, escritos en galego para que o entendesen os labregos.

6 Xavier Prado «Lameiro» e Arturo Noguerol Buján recuperaron O Tío Marcos da 
Portela en 1917, como voceiro da Irmandade Rexionalista de Ourense, pola capaci-
dade mobilizadora dos «Parrafeos co pobo galego» entre o campesiñado do país (de 
Juana 2012). É a razón da imaxe que ofrece Vicente Risco de Galicia como «campe-
sina por la distribución del hábitat y por los medios de vida», afirmando que os labre-
gos eran a «única clase productora» nun país «gobernado siempre por individuos de 
otra clase social, que desempeñan los cargos de elección popular en las ciudades y en 
las villas» cun «interés opuesto al de la mayoría de la población que trabaja y sostiene 
la vida del país» (Risco 1930).



19Eduardo Vincenti, un publicista a prol da emigración

produtividade, á emigración masiva da xente moza e ao cre-
cente descontento social7.

A redención foral en beneficio dos foreiros era a única vía po-
sible, porque os vellos propietarios rendistas perderan, sucesiva-
mente, o control sobre a explotación da terra e sobre a sociedade 
rural galega, que estaba mudando rapidamente polo contacto cos 
mercados. A burguesía urbana e vilega que mercara terras desa-
mortizadas e aforadas no século xix albiscaba boas oportunidades 
para arrendalas a curto prazo ou vendelas en pequenas parcelas 
aproveitando a demanda de terras polos labregos que podían re-
dimir as vellas rendas forais coas remesas dos familiares emigra-
dos en América. Mais outros arelaban converterse en donos de seu 
simplemente, pola abolición dos foros que defenderon os liberais 
galegos como táctica política para merecer a confianza das aso-
ciacións agraristas8. Mais os sucesivos gobernos e maiorías parla-

7 Nun contexto político que apenas mudou ao longo da longuísima crise da Res-
tauración. O aperturismo do sistema político da quenda dinástica, coas leis de aso-
ciacións de 1887 e 1906, que permitiron a organización social dos obreiros e dos 
labregos, e coa ampliación do sufraxio a todos os homes maiores de idade en 1890 
facilitou o acceso formal da xente común aos escenarios políticos, mais o sistema 
clientelar e o famoso artigo 29 da Lei electoral de Maura (1907) encargáronse de 
que nada mudase naquel sistema liberal que demostrou ter unha mala saúde de ferro 
(Cabo Villaverde 1998).

8 Sirva de exemplo o artigo titulado «Voto por la redención», asinado por Manuel 
Lezón, no núm. 9 de Acción Gallega (15-V-1910). Este rexistrador da propiedade en 
Celanova e candidato a deputado en Cortes polo Carballiño (1905) defendía a in-
tervención do Estado en prol da redención forzosa dos foros, a difusión do crédito 
agrícola e do sindicalismo cooperativista para frear a emigración. Doce anos máis tarde, 
denunciaba que «la solución al problema social agrario es inaplazable [porque] se siente 
ya el rugir de las masas en Galicia. Primeros síntomas de la tempestad social agraria que 
se cierne sobre el campo gallego, con huelgas de pagadores que reclaman el abolicionis-
mo [...] y un lastimoso éxodo colectivo que hacen necesario redimir las cargas forales 
para lograr la reconstitución económica de nuestra tierra y el retorno de los emigrantes» 
(Lezón, 1922). Nesa altura, Vicente Risco elaborou o Manifesto á sociedade procurando 
a avinza do asociacionismo agrarista coa Irmandade Nazonalista Galega, xurdida da es-
cisión das Irmandades da Fala. O punto VII propuña directamente «a terra para o que 
a traballa, libre de gravames», asumindo a «abolición de foros, censos e toda clase de 
gravames que impiden a libre propiedade do cultivador da terra e se opoñen a que este 
poida sacar pra si o pleno producto do seu traballo». E o XIII «impedir canto se poida 
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mentarias rexeitaron sistematicamente os proxectos de redención 
foral presentados polos deputados liberais en Madrid. Isto refor-
zaba o discurso agrarista e rexionalista, que vencellaba foros e ca-
ciques como males maiores da sociedade rural galega asoballada 
polo Estado centralista español, cuxa lexislación e Administra-
ción non se axeitaban á realidade galega. A corrupción intrínseca 
e a ineficacia deste sistema administrativo, que usaba unha lingua 
descoñecida para a paisanaxe, obrigaban aos labradores e ás elites 
locais a asumiren esa intermediación política como guías naturais 
dos seus veciños. De aí que o propio Castelao considerase os caci-
ques locais como unha caste de intermediarios necesarios entre a 
Galicia rural e as instancias administrativas e políticas do Estado 
liberal. E afirmaba que «os labregos ven o Estado en figura de 
recaudador de contribucións. Témenlle á xusticia oficial, porque 
nunca se lexislou para eles. Por eso necesitan un cacique que os 
liberte das inxusticias da Lei e das liortas abogadescas» (Castelao 
1986: 48)9.

2. ANALIZAR A DIÁSPORA SEN CONDENAR OS QUE 
MARCHABAN

O Estudio sobre emigración de Eduardo Vincenti foi certamente 
innovador no contexto intelectual e político no que se produciu, 
tanto polos obxectivos que perseguía como polas súas caracterís-

a emigración, procurando que todo-los galegos atopen dentro da súa Terra traballo e 
mantenza dabondo para si e para as súas familias».

9 Esa interpretación exculpatoria da responsabilidade política das elites galegas no 
mantemento do clientelismo foi o discurso oficial da xeración das Irmandades por-
que garantía o proxecto de unión nacional arredor dos herdeiros dos vellos señores da 
terra cos que se identificaban os neotradicionalistas de Ourense. Por iso escribiu Ris-
co en 1930 que «Galicia es gobernada por una vasta organización caciquil dispuesta 
y dirigida desde Madrid [...]. El caciquismo es un gran árbol invertido, que, teniendo 
sus raíces en la burocracia central, extiende sus ramas por todo el país [...]. Es un 
fruto […] de la organización centralista [...]. Ningún partido caciquil se mueve en 
Galicia si no es con la anuencia del Gobierno».
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ticas. Elaborou unha pormenorizada guía para orientar os emi-
grantes nunha conxuntura de éxodo masivo a América. Apenas 
entra no debate sobre a natureza deste e as súas consecuencias 
porque asume o dereito das persoas a decidir que proxectos  
desenvolver para mellorar as súas vidas. Coidaba, como bo libe-
ral, que a suma desas saídas e retornos producía beneficios para a 
sociedade galega ou era, cando menos, un «mal conveniente» por-
que «vuelven trayendo más que llevaron» (Vincenti 1908: 16). 
Esta percepción da emigración como un mal necesario que había 
que orientar en prol da sociedade galega foi asumida axiña polos 
rexionalistas de Solidaridad Gallega10. Non se deixaron seducir 
polo discurso emigracionista da burguesía que tiraba bo proveito 
do embarque de emigrantes e da xestión das súas remesas e por 
iso financiaba revistas como Vida Gallega de Jaime Solá, mais 
tampouco asumiron as condenas a priori de boa parte da elite 
política e da intelectualidade da época. Consideraban que era un 
andazo antipatriótico e que os gobernos debían prohibila e fa-
vorecer, pola contra, a repoboación interna para desenvolver os 
recursos económicos propios11. Cómpre dicir, ao respecto, que 
os políticos galegos demostraron unha visión máis integral dun 
fenómeno tan poliédrico como era a emigración, salientando os 
efectos positivos das remesas nas familias dos emigrantes e, por 
extensión, na economía galega da época12.
10 Consideraron que as remesas e os retornados contribuirían á modernización 
económica de Galicia consolidando as pequenas explotacións familiares, realizando 
obras de interese colectivo e reforzando o asociacionismo agrarista. Sirvan de mostra 
as conclusións da II Asemblea Agraria de Monforte en agosto de 1910: «A emigra-
ción debémoslle o noso despertar i é a mellor e menos costosa revolución [...]. Hai 
que fomentala canto se poida mentras non podamos vivir sin ela [...]. Mentras o 
Estado non nós dé as escolas as que temos lexítimo dereito e traballo construindo ises 
camiños tan necesarios para o desenrolo das industrias agrícolas».
11 Compartían esta percepción o propio Cánovas del Castillo ou o liberal Segismun-
do Moret, ademais dunha manchea de creadores de opinión da época (Sánchez Alonso 
1995: 68-69 e 73-75).

12 O propio Eduardo Vincenti afirmou, nunha conferencia pronunciada no Centro 
Galego de Madrid, a comezos de 1907, que España recibía uns 96 millóns de pesetas 
partindo dos datos de transferencias do Banco Español del Río de la Plata en 1906. 
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O Estado debía arbitrar medidas que favorecesen unha prác-
tica económica asumida xa por milleiros de familias ante a crise 
agraria finisecular; e simplificar, de paso, os trámites para acadar 
a documentación necesaria, cos conseguintes gastos e demoras 
desesperantes para quen emigraba (Vincenti 1908: 31-32). Loa 
a Lei de emigración do 21 de decembro de 1907, que repro-
duce na quinta parte do libro, porque recoñecía o dereito a 
marchar, agás os mozos en idade militar, protexía as mulleres, 
creaba o Consello Superior de Emigración e prohibía a actua-
ción dos ganchos, que recrutaban emigrantes. Salientaba, porén, 
a necesidade de regulamentar mellor as condicións de viaxe e 
de traballo dos emigrantes contratados e de informalos axeita-
damente nos portos de saída (Vincenti 1908: 33-35). Por iso 
xuntou a normativa legal e a listaxe de asociacións informativas 
e protectoras dos emigrantes no capítulo VI do libro13.

Vincenti defende a necesidade de orientar a emigración libre 
aos destinos máis proveitosos, porque restrinxila só fomentaba 
as saídas clandestinas e os contratos abusivos. Por iso, describe 
as políticas inmigratorias e os recursos materiais facilitadores da 
inserción económica dos emigrantes que ofrecían as repúblicas 
latinoamericanas e salienta o potencial de América do Norte 
como destino dos galegos vista a expansión económica de Cuba 
e a demanda de traballadores para a construción da Canle de 
Panamá (Vincenti 1908: 7 e 13). Mais, como desconfía dos 

Deles, Galicia ingresaba anualmente 40 ou 50 millóns de pesetas en xiros dos emi-
grantes. Con eles pagan «las contribuciones al Estado, las rentas de la propiedad al 
señorío, compran aperos y semillas, reedifican la casa y redimen la suerte del servicio 
militar». Augusto González Besada, flamante ministro de Facenda e Fomento do 
Goberno de Antonio Maura, tamén cifrou entre 40 e 50 millóns os xiros recibidos 
polos galegos neses anos.

13 Pode sorprender que recomendase, case, a emigración temporeira de familias 
completas para traballar na seitura do trigo en Arxentina entre decembro e marzo 
argumentando que os homes podían ganar entre 350 e 450 pesetas mensuais, que, en 
catro meses, cubrían a viaxe e deixaban bos aforros engadindo os xornais das mulle-
res e dos nenos que realizaban «tarea proporcionada a sus fuerzas» (Vincenti, 1908: 
198), o mesmo que facían nas aldeas galegas naquela altura.
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axentes recrutadores de obreiros para os enxeños cubanos, as 
fazendas cafeteiras e as explotacións de siringo en Brasil ou as 
obras da Canle, expón as condicións que deben figurar nos con-
tratos e a necesidade de que haxa cónsules españois neses desti-
nos migratorios (Vincenti 1908: 21-22 e 26).

A análise comparada do volume da emigración española e 
dos seus destinos que desenvolveu Vincenti no capítulo II pre-
senta elementos que demostran o seu rigor intelectual. Compara 
as cifras totais coas de Italia, Noruega, Suecia e Gran Bretaña, e 
conclúe que a española é unha diáspora menos masiva produci-
da, ademais, nun contexto de excedente de man de obra e ruína 
de moitas explotacións agrícolas (Vincenti 1908: 11). América 
era o soño realizado por máis de vinte millóns de europeos que 
cruzaron o Atlántico durante o século xix e ata 1914. 

España incorporouse serodiamente a eses fluxos migratorios 
no derradeiro cuarto do xix, fronte ao éxodo pioneiro da Old 
Migration, dirixida, fundamentalmente, aos Estados Unidos, 
dende o norte e o centro de Europa na primeira metade da cen-
turia14. A vocación migratoria dos españois foi inferior e máis 
tardía que a dos británicos, italianos, escandinavos e portugue-
ses. Afectou, preferentemente, ás rexións periféricas, que tive-
ron mellor acceso á información e aos medios de transporte e 
contaban, ademais, cos recursos das súas explotacións domésti-
cas para financiar a viaxe. Establecéronse, sobre todo, en Cuba, 
Arxentina, Uruguai e Brasil ata o peche dese ciclo migratorio 
debido á recesión económica internacional dos anos trinta da 
pasada centuria. 

A participación galega nese éxodo transatlántico tamén au-
mentou constantemente pois rexístranse unhas cifras totais de 
2.041.603 emigrantes a América entre 1836 e 1950. A maior 
parte deste fluxo concentrouse na segunda metade do xix e o 
primeiro terzo do xx, cun total de 1.400.000 saídas entre 1846 
e 1924, que representan o 32,78% dos 4.269.950 emigrantes 
14 Foi unha emigración cun forte compoñente familiar e de permanencia definitiva 
nos Estados Unidos e, secundariamente, no sur de Brasil.
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españois e o 2,78% do total de 50.295.315 europeos que parti-
ciparon nese fluxo intercontinental (Eiras Roel 2009: 49, táboa 
IX). A tendencia alcista das saídas na primeira década do xx aca-
dou o seu máximo cos 72.593 emigrantes rexistrados en 1912. 
As cifras baixaron nos anos seguintes a causa da guerra mundial 
e só comezaron a recuperarse cando rematou o conflito15.

A pegada dese éxodo laboral na evolución demográfica foi 
tan forte que as taxas de saída por cada mil habitantes que pre-
senta Galicia superaron as de Irlanda nos momentos álxidos da 
emigración en masa, desde 1880 ata a gran recesión económica 
posterior ao crac bolsista do ano 1929. Nese período, Galicia 
acadou as maiores taxas de emigración por cada mil habitantes, 
sobordando ás españolas e, incluso, ás de Irlanda, de xeito que 
resulta incontestable a fortísima pegada demográfica do éxodo 
ultramarino que desangrou a Galicia de hai cen anos16.

Polo demais, a emigración a América resultou fundamental 
para a modernización económica e os cambios sociopolíticos 
de Galicia durante o século xx. No caso galego, quedaron no 
destino arredor do 34% dos emigrantes anteriores a 1930. Isto 
contribuíu a xerar redes microsociais de tipo familiar e veciñal 
que explican a permanencia dos fluxos nos escenarios macro-

15 Concretamente, 9.094 rexistros de saída en 1918, 37.564 en 1919 e 76.777 
no ano seguinte. Remitimos ás cifras da emigración masiva a América entre 1881 
e 1960 que ofrece o profesor Eiras Roel (2009: 55-56). A escala estatal, pasouse 
dunha media de 50.000 saídas anuais na década de 1891-1900 a 100.000 saídas na 
primeira de 1920 e a 120.000 na segunda. As cifras totais de 338.589 emigrantes 
entre 1921 e 1930 son un 15% inferiores ás 399.569 saídas da década anterior 
(Hernández Borge 1990: 52). Porén, non contemplan os retornos e semella que 
máis da metade deses emigrantes volveron a Galicia, nunha ou varias ocasións, entre 
1880 e 1930, e o máximo de retornos produciuse, precisamente, nos anos 20 do 
século pasado (Eiras Roel 1992).

16 As taxas galegas foron de 9,50‰ entre 1891-1900, 20,1‰ entre 1901-1910, 
22,3‰ entre 1911-1920 e 13,6‰ na década seguinte, mentres que Irlanda acadou 
unhas taxas respectivas de 11,49‰ e 15,0‰ entre 1881 e 1915. As taxas de 22,3 
galegos emigrados por cada 1.000 habitantes entre 1911 e 1920 e 13,6 entre 1921 
e 1930 contrastan fortemente coas medias españolas de 6,0 e 3,6 ‰ nesas mesmas 
datas (Eiras Roel 2009: 54 e 56).
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económicos e políticos tan críticos como a década dos anos 30 
do século pasado ou o aumento espectacular das saídas vinte 
anos máis tarde. Foi unha consecuencia directa da reactivación 
económica internacional, mais tamén da realimentación do flu-
xo polas redes migratorias solidamente tecidas por milleiros de 
emigrantes galegos que se estableceran nas repúblicas america-
nas desde comezos do século pasado17.

Vincenti é un pioneiro, tamén, nesa percepción da escala 
rexional ou provincial como observatorio idóneo das caracte-
rísticas e tipoloxías dos emigrantes. Salienta, por exemplo, a 
forte pegada da emigración anduriña dende Alacant a Alxeria 
ou dende Pontevedra e A Coruña á zafra cubana ou á seitura 
en Arxentina (Vincenti 1908: 12 e 198). Albisca a importan-
cia das melloras no transporte e nas políticas inmigratorias dos 
países receptores como factores facilitadores que explican a evo-
lución dos fluxos migratorios como demostrou a investigación 
especializada das últimas décadas18. O resultado desas pescudas 
son interpretacións que integran as perspectivas macroeconó-
micas e microsociais en visións de conxunto moi atentas, por 
unha banda, ás demandas de man de obra da economía atlán-
tica e, pola outra, ás necesidades específicas das familias galegas 
(Vázquez González 1992 e 1999; Villares/Fernández 1996). As 
migracións a América aparecen, entón, como un conxunto de 
reaccións individuais ante as diferentes oportunidades econó-
micas e sociais nos lugares de orixe e nos destinos potenciais, 
que redistribúen eficazmente a man de obra nos mercados. Po-
sibilitan a supervivencia e o ascenso económico e social das fa-
milias que asumen o risco desa mobilidade laboral para reducir 

17 As ditas redes activáronse de novo para reclamar os sobriños durante a segunda 
posguerra mundial, facilitando que milleiros de persoas fuxisen daquela España chea 
de xente esfameada e aterrorizada polas políticas autárquicas e represivas da ditadura 
franquista (Babiano/Fernández Asperilla 2003).

18 Remitimos como exemplo e sen ánimo de exhaustividade aos traballos dos pro-
fesores Ramón Villares, Pilar Cagiao, Mª Xosé Rodríguez Galdo, Xosé M. Núñez 
Seixas e, sobre todo, Alexandre Vázquez González, citados ao longo deste texto.
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o consumo e a fecundidade familiar, procurar financiamento 
externo para mellorar as súas explotacións e por outras razóns 
que nos remiten a unha complexa morfoloxía con varios niveis 
xeográficos (Moya 1990 e 1995) e a diferentes tipoloxías de 
emigrantes e as súas familias de referencia (Domínguez Martín 
1996: 102).

A emigración ultramarina converteuse na única saída posi-
ble para milleiros de galegos na segunda metade do xix, segun-
do teñen demostrado os historiadores da economía utilizando 
fontes estatísticas que amosan a macroescala a desfeita daquel 
mundo rural tradicional por enriba da aparente recuperación 
do primeiro terzo do século pasado. Pola contra, os historia-
dores sociais ofrecen unha imaxe máis optimista do proceso, 
botando man de fontes persoais que salientan os aspectos mi-
crosociais e a marxe de escolla das familias e das persoas.

Trátase, ao cabo, de esclarecer se a emigración foi unha fuxi-
da cara adiante cunhas consecuencias tráxicas para a evolución 
demográfica e sociopolítica do país, na liña da visión hexe-
mónica no galeguismo, presente nos ensaios de Vicente Risco,     
A. Daniel Rodríguez Castelao e Xosé Manuel Beiras, ou se, 
pola contra, foi unha estratexia de reprodución social escollida polas 
propias familias con emigrantes que resultou fundamental para 
esa longa «modernización con reviravoltas» da economía e da 
sociedade galegas (Vázquez González 2008). Pois ben, para os 
historiadores da economía, os fluxos migratorios, a súa compo-
sición por xénero e idade e os destinos aos que se dirixen son o 
resultado dunha ecuación entre os seguintes factores: 

a) O célebre desequilibro malthusiano entre poboación e 
repartimento dos recursos como factor de expulsión, pois a 
Galicia de mediados do século xix estaba superpoboada, en 
termos desa ecuación, cunha densidade que duplicaba á media 
española. Isto, xunto cos atrancos ao crecemento derivados da 
estrutura da propiedade agraria, dos sistemas de herdanza e, 
sobre todo, da falla de alternativas modernizadoras (industria-
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lización e urbanización) produciron un fortísimo desequilibrio 
malthusiano agudizado pola crise da agricultura orgánica e das 
manufacturas domésticas e protoindustriais (Carmona Badía 
1990).

b) Os salarios e os niveis de vida coas conseguintes expec-
tativas de ganancia ao comparar os do lugar de orixe cos dos 
potenciais destinos. 

A explosión demográfica europea e as políticas de fomento 
da inmigración das novas repúblicas americanas, parellas á súa 
progresiva integración na economía atlántica, foron o marco 
estrutural favorecedor desta emigración, incentivada polos se-
guintes factores posibilitadores: 

- A difusión da navegación a vapor, a oferta de pasaxes den-
de A Coruña, Vilagarcía de Arousa e Vigo, as posibilidades de 
financiar a viaxe cos recursos das familias e a axuda das redes 
microsociais facilitaron a emigración a América e, tamén, o 
retorno dos galegos, o mesmo que aconteceu noutras rexións 
europeas cun predominio da pequena propiedade campesiña 
como o norte de Portugal (Brettel 1991; Brandão 1994), Astu-
rias (Anes Álvarez 1998), Cantabria (Domínguez Martín 1993 
e 1996), Piemonte ou a propia Galicia (Eiras Roel/Rey Castelao 
1991). Pola contra, os que marcharon de rexións latifundistas, 
como Calabria ou Andalucía, tiñan menos razóns para retorna-
ren e por iso enraizaban definitivamente nas sociedades que os 
acollían (Eiras Roel 1998: 73). 

Esa revolución dos transportes reduciu o tempo e os custos 
da viaxe, facéndoa máis accesible a amplos sectores do campe-
siñado e do artesanado, cuxas condicións de vida empeoraran 
desde mediados do xix. De feito, o abaratamento dos prezos 
das pasaxes transoceánicas e a menor duración da viaxe, a par-
tir da introdución do vapor desde a década de 1880, xunto 
coa maior difusión de información e da propaganda migratoria 
polas compañías transatlánticas e os axentes de emigración, así 
como a oferta de pasaxes subvencionadas polos gobernos de 
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Brasil e Arxentina marcaron o aumento das saídas entre aqueles 
anos e o comezo da Gran Guerra19.

- A febre orixinada pola chegada de remesas económicas da 
emigración e das sociedades fundadas por estes, o exemplo de 
éxito individual e emprendemento nos negocios de moitas das 
persoas retornadas e o seu activismo político que contribuíron, 
decisivamente, á modernización das estruturas económicas e 
dos comportamentos políticos da sociedade galega anterior á 
Guerra Civil (Núñez Seixas 1998). 

- A difusión da información sobre as oportunidades de tra-
ballo nas repúblicas americanas a través das redes microsociais, 
da propaganda dos estados receptores e das compañías navieiras 
na prensa periódica, en folletos, en carteis murais e a través dos 
seus axentes20.

Certamente, os principais factores de expulsión dos galegos 
foron as sucesivas crises fitopatolóxicas nas cepas (mildio e oí-
dio a mediados do s. xix e a filoxera nas primeiras décadas do 
xx)21, a escaseza de terras en relación co número de membros 
19 A febre migratoria espallouse nesas décadas cara ao interior de Galicia, pois ata 1880 
reducírase, case, a un fenómeno que afectaba ás bisbarras litorais preto dos portos nas 
provincias da Coruña e Pontevedra e algúns concellos costeiros de Lugo. Foi, tamén, 
o comezo dunha etapa de progreso económico coa modernización da pesca e o au-
mento da exportación en fresco e en conserva. A mellora no transporte marítimo, cos 
barcos de vapor, e terrestre, co establecemento das conexións ferroviarias con España, 
facilitaron o fluxo de mercadorías e de emigrantes servindo, ao mesmo tempo, para 
achegar emigrantes zamoranos a Vigo ou para enviar gando vacún vivo aos matadoiros 
das cidades españolas. A apertura destes novos mercados e o aumento da demanda de 
madeira contribuíron á mercantilización da agricultura no primeiro terzo de século, 
fornecéndolles recursos aos labregos para redimir as rendas forais e facerse, por fin, do-
nos de seu. Desgraciadamente, non podemos cuantificar a importancia das remesas da 
emigración neses procesos de cambio que se interromperon bruscamente coa recesión 
económica dos anos 30, coa Guerra Civil e coa posterior ditadura franquista.

20 A lexislación prohibía as axencias de emigración mais estas funcionaron na rebo-
tica dos pequenos negocios coa conivencia das autoridades locais. Eran os chanzos 
inferiores dunha burguesía emigracionista liderada polos grandes consignatarios dos 
portos da Coruña, Vilagarcía de Arousa e Vigo (Vázquez González 2015).

21 Os gastos de cultivo das cepas multiplicáronse nese período: caldo bordelés, re-
plantacións con padróns americanos inmunes á filoxera, substitución do tradicional 



29Eduardo Vincenti, un publicista a prol da emigración

das familias, o empeoramento das condicións de traballo e de 
vida das persoas que coñecían determinados oficios artesanais 
(xastre, zapateiro etc.) ante a competencia industrial e o efecto 
retroalimentador que producía a chegada de remesas e o retor-
no dos habaneiros, ches e brasileiros. Mais o coñecemento das 
oportunidades laborais e das mellores condicións de vida que 
ofrecían as repúblicas americanas e a confianza na axuda dos fa-
miliares e parentes que xa residían alá foron poderosos factores 
de atracción que determinaron o destino migratorio escollido 
por milleiros de galegos e galegas. 

A correspondencia epistolar das familias con emigrantes 
reflicte esa combinación de causas da emigración, a inserción 
laboral, residencial e cultural que experimentaron lonxe da súa 
terra, sen esquecer aos familiares e veciños que deixaran nela 
(Núñez Seixas/Soutelo 2005). Rexistra, tamén, a importancia 
real que tiveron as cadeas migratorias neses procesos, no envío 
de remesas colectivas polas sociedades microterritoriais para 
apoiar a construción de centros escolares e a mobilización agra-
rista na Galicia territorial dende o abrente do século pasado.

A combinación temporal de todos estes factores xerou unha 
cultura da mobilidade que influíu no volume do éxodo, na súa 
composición e nos destinos escollidos polos galegos daquelas 
xeracións afoutas. Mais as familias tiveron certa capacidade de 
escolla para decidiren se emigraban ou non, que membro o fa-
ría e a onde, en función da información fiable da que dispuñan 
e dos recursos económicos e relacionais para desenvolveren o 
dito proxecto encamiñado á mellora económica e ao ascenso 
social de todos os membros da casa. 

Este marco xeral de oportunidades, determinado pola evolu-
ción macroeconómica, as políticas migratorias dos estados ex-

sistema de estacas e esteos de varas por postes de pedra e arame, a contratación oca-
sional de xornaleiros para cavar e vendimar (Domínguez Castro 1995). A perda de 
varias colleitas e o terrible andazo gripal de 1919, que afectou a máis de 600 persoas 
só no concello de Arnoia (La Región, 26-X-1918), empurraron a centos de viticulto-
res ribeiraos á emigración americana (Eiján 1920: 639).
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pulsores e receptores e as dinámicas microsociais, caracterízase, 
no fundamental, polos seguintes elementos:

1. O empeoramento das condicións de vida da maior parte 
da poboación de Galicia, debido ás sucesivas crises agrícolas, á 
desfeita da produción doméstica de tecidos desde mediados do 
século xix en Galicia e ao efecto expulsivo das políticas fiscais 
e de recrutamento militar do Estado español. A falla de inno-
vacións técnicas e a perduración das relacións de propiedade e 
explotación da terra na segunda metade do s. xix abocaron á 
crise estrutural da agricultura galega, coincidindo coa desfeita 
dos sectores artesanais de lenzos de liño e curtidos que forne-
cían un complemento económico fundamental para milleiros 
de familias (Carmona Badía 1990). A produtividade agraria 
non medrou desde as malas colleitas de patacas na década de 
1840. Por outra banda, as crises de subsistencia xeneralizadas 
de 1852-1855 e 1868, xunto co andazo da tinta nos castiñeiros 
e a filoxera nas viñas (nas décadas de 1880 e 1890), actuaron 
como poderosos factores de expulsión dunha poboación que 
seguía crecendo. Agudizouse así o atraso relativo da economía 
galega, en relación coa dos países receptores, pois o diferencial 
en rendas, traballo, oportunidades, asistencia social e liberdade 
existente entre a sociedade rural de orixe e as de destino multi-
plicouse coa expansión das economías latinoamericanas22.

Ademais, durante o primeiro terzo do século xx non se pro-
duciu un despregamento industrial que absorbese o excedente 
de man de obra, a pesar da mercantilización da agricultura de 
pequenas explotacións de policultivo intensivo no uso de man 
de obra familiar e do relativo crecemento dalgúns sectores in-
dustriais. O fracaso da urbanización en Galicia e a escasa de-
manda de man de obra para o sector secundario, moi reducido, 
non impediron que a poboación galega experimentase o éxodo 
típico do campesiñado europeo durante o século xix, que se 
dirixiu ás cidades americanas. Moitos dos que retornaron mu-
22 A renda per cápita galega non acadaba o 50% da arxentina en 1910 (Vázquez 
González 2008: 30).
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daron a súa residencia e boa parte das súas pautas de conduta 
asemellándoas ás do mundo urbano que coñeceran alén mar.

2. As restricións legais impostas polo Estado español duran-
te o século xix encareceron os custos da viaxe para os mozos 
próximos a entrar en quintas e para as mulleres sen autoriza-
ción paterna, conxugal ou titorial, ata que as leis de emigración 
(1906) e de recrutamento (1912) facilitaron as saídas. Tiveron 
máis influencia, porén, as liberais políticas inmigratorias dos 
estados americanos, que foron mellorando a asistencia aos aca-
bados de chegar e favoreceron a reunificación familiar no desti-
no23. E, tamén, a pegada doutras políticas estatais como o cobro 
puntual dos impostos en metálico, que aumentaron ao longo 
do xix, e os sistemas discriminatorios de recrutamento de quin-
tos para as guerras coloniais de Cuba e Marrocos (1907-1927). 
Ambas as medidas aumentaron o volume de fillos das familias 
humildes forzados a emigrar a idades temperás para evitar a 
prestación militar e acadar diñeiro abondo para pagar os trabu-
cos ou a súa redención ao Estado24.

3. O éxodo americano beneficiouse dos coñecementos acu-
mulados nas diversas variantes de mobilidade campo-cidade 
rexistradas desde os séculos modernos. As mozas de familias 
humildes marchaban traballar de criadas como lavandeiras, pa-
sadoras do ferro, amas de cría, cociñeiras etc., nas casas aco-
modadas das vilas e cidades. E milleiros de mozos de diversas 

23 As contratas masivas puntuais e os programas de pasaxes subvencionadas polos 
gobernos arxentino (1889-1890) ou brasileiro (1880-1926) fracasaron, pois a súa 
actividade de enganche reduciuse a zonas deprimidas que apenas participaran aínda 
no fluxo ultramarino, como algúns concellos do val de Monterrei en Ourense, nos 
que sería interesante realizar pescudas de microescala.

24 As investigacións feitas con documentación municipal (padróns de habitantes, 
expedientes de recrutamento) e correspondencia epistolar das familias con emigran-
tes demostran a importancia dese factor de expulsión e de non retorno para moitos 
mozos nacidos en familias labregas ou de caseiros, como os irmáns Naveiras (Núñez 
Seixas/Soutelo 2005). Os devanditos expedientes de recrutamento permiten cuanti-
ficar o volume do fenómeno a nivel local e a posible existencia de redes migratorias 
deducida pola escolla de destinos dos prófugos e ausentes.
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comarcas galegas botaron longas tempadas traballando de au-
gadores, carrexóns ou empregados de comercio nas cidades de 
Andalucía e Portugal, ou exerceron diferentes oficios (canteiros, 
telleiros, afiadores, cavadores de viñas, seitureiros e vendima-
dores) que implicaban certa mobilidade estacional (González 
Lopo 1999 e 2003). Algunhas destas migracións temporeiras 
perduraron ata a mecanización das tarefas agrícolas máis inten-
sivas no emprego de man de obra na década de 1960. Outras 
proporcionaron recursos económicos, coñecementos profesio-
nais e relacións que facilitaron o salto legal ou clandestino a 
América desde diversos portos peninsulares cando aumentou 
a insuficiencia das pequenas explotacións campesiñas, para 
garantir a autosubsistencia das familias que as traballaban e o 
pagamento das rendas e impostos. A emigración temporal ás 
cidades peninsulares estableceu o prototipo migratorio galego: 
homes novos cuns coñecementos lectoescritores e profesionais 
superiores á media, que activaban cadeas migratorias coas súas 
familias e lugares de orixe, as cales realimentaron o fluxo cara a 
Cádiz, Porto ou Lisboa durante varias xeracións e ata comezos 
do xix. A semellanza é evidente coas migracións temperás de 
galegos a América, pois foron continxentes modestos ata 1870, 
formados por homes novos cuns niveis de alfabetización su-
periores aos medios da poboación de orixe (Martínez/Vázquez 
2002).

4. A maior intensidade do fluxo de información sobre opor-
tunidades laborais e salariais entre os portos de ambas as beiras 
do océano, xunto coa maior facilidade de acceso aos puntos de 
embarque e a maior densidade de poboación das comarcas cos-
teiras, explica que o volume das saídas fose máis intenso nelas 
durante o século xix, ao tempo que se difundía ao interior de 
Galicia (Núñez Seixas 2004). A existencia de redes microso-
ciais entre determinadas parroquias e bisbarras de Galicia e as 
cidades ás que xa emigraran os veciños deses lugares creaba un 
espazo social no que fluían as persoas, as novas e as remesas. Tra-
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tábase dunha sorte de globalización a microescala que reducía 
as marxes de incerteza da empresa para os emigrantes e fornecía 
man de obra barata e submisa aos sectores nos que xa estable-
ceran negocios de seu os parentes e paisanos que os reclamaban 
para traballar neles.

En síntese, os galegos que emigraron fixérono porque deci-
diron que era o mellor xeito de realizar os obxectivos dos seus 
proxectos de vida individuais e, sobre todo, familiares. As ex-
pectativas de mellora económica e social dun labrego medio 
que marchase co ideal do retorno a comezos da centuria pasada 
consistían en xuntar o diñeiro preciso para mercar terra e gando 
de seu (cando pagaba rendas forais e levaba gando posto de me-
dias), algún arado de veso e outra maquinaria agrícola moderna 
naquela altura, reformar a casa e dotala de mobiliario ao tempo 
que mellorar a alimentación e o vestiario da familia. Os que 
procedían dos sectores máis acomodados apostaron por moder-
nizar as súas explotacións pero investiron, tamén, en pequenas 
tendas de comestibles, tecidos e ultramarinos ou en negocios 
máis innovadores como os serradoiros (Domínguez Almansa 
1997a e 1997b), a produción hidroeléctrica, a concesión de 
préstamos con hipotecas para o embarque de emigrantes e a 
recepción das súas remesas (Vázquez González 2015).

Pois ben, Eduardo Vincenti xa salientou os moitos e varia-
dos beneficios da emigración no terceiro capítulo da obra que 
nos ocupa. Analizou desapaixonadamente os datos demostrando 
que a emigración era un bo negocio para importantes sectores da 
sociedade expulsora porque aumentaban as cifras do comercio 
con América pola apertura de novos mercados para as conservas 
alimenticias, os viños e as armas, que eran bens moi demandados 
polos emigrados nese continente. Dese xeito, empurraba a inno-
vación industrial nas provincias vascas e galegas. No entanto, a 
chegada de remesas mantíñase en cifras importantes, dende os 
96 millóns de pesetas xirados polo Banco Español del Río de la 
Plata en 1906, segundo o propio Vincenti (1908: 17 e 20). Lois 
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Peña Novo subiu ata 300 millóns de pesetas anuais as cantidades 
recibidas ata finais dos anos 20 do século pasado25. Concordaba, 
porén, en que «estos gallegos ahorran primero, para reintegrar a 
sus familiares los gastos de su viaje y después para comprar alguna 
tierra, hacer una casa, levantar una hipoteca, redimir un foro, 
etc.» (Peña Novo [1929] 1995: 48). Os investigadores posteriores 
apenas procuraron destinos máis innovadores para os capitais da 
emigración ata as pescudas realizadas por Xoán Carmona e os seus 
discípulos. A análise rigorosa dos libros maiores e dos Libros auxi-
liares de letras que pagar do Banco de Olimpio Pérez entre 1884 e 
1931 demostrou que o volume de remesas americanas tería unha 
media anual de 2.800.000 pesetas pagadas aos beneficiarios desas 
remesas (López Facal 2014: 375), moi inferior aos cálculos dos 
coetáneos26. A análise dun Interrogatorio sobre emigración conser-
vado no arquivo municipal de Padrón demostrou que os seus ve-
ciños recibían entre 350.000 e 400.000 pesetas anuais por envíos 
de remesas dos emigrantes ata 1928. Multiplicando esa cantidade 
só polo número de concellos do mesmo tamaño e que tiveron 
un volume semellante de emigración a América confírmanse os 
cálculos de Peña Novo, de xeito que as remesas chegadas a Galicia 
suporían o 50% do total español nos anos finais daquel éxodo 
masivo (Vázquez González 2015: 520 e 525).

25 Afirmou, textualmente, que «por los datos de los bancos y por el número de emi-
grantes que retornan cada año, se puede llegar a una cifra aproximada. Hay bancos que 
hacen pagos de dinero procedente de América por un millón de pesetas semanales, 
solamente en Vigo o en La Coruña. Y teniendo en cuenta el número de bancos y sus 
sucursales así como que cada año vuelven a Galicia 20.000 emigrados, cada uno de los 
cuales trae consigo unos miles de pesetas, no es exagerado aproximar a 300 millones el 
capital que cada año recibe Galicia de la emigración» (Peña Novo [1929] 1995: 48).

26 Esa entidade bancaria recibiu 161.917.084 pesetas entre 1884 e 1931, cunha me-
dia de 3.373.273 pesetas anuais, e pagou por valor de 144.976.365 pesetas, cunha 
media de 3.020.341 pesetas/ano; acadou un máximo de 9.914.696 pesetas en 1920 
(López Facal 2014: 373). Tiña unha rede de correspondentes na Galicia costeira 
mais o seu volume de negocio non era, nin moito menos, equiparable ao do Banco 
Pastor e competía con bancas locais, como a de José Pérez Lorenzo en Noia e o seu 
xenro Ramón Gómez Nogueira en Ribadavia (García López 2003: 364 e ss.) ou a de 
Benito Soto na contorna de Chantada (Ramón Villares 1982: 403 e ss.).
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A terceira parte do libro resultaba máis útil, aínda, para as per-
soas que emigraban porque ofrece consellos e advertencias sobre 
as condicións hixiénicas e alimentarias nos barcos e a estación do 
ano máis axeitada para facilitar a integración nos países de desti-
no. Bo coñecedor da espartana vida da maioría dos galegos, Vin-
centi salienta a excelencia dos menús que ofrecían as compañías 
navieiras en relación coa dieta frugal e pouco variada das casas 
labregas. Achega unha listaxe de casas consignatarias nos portos 
de saída certamente útil aos emigrantes potenciais que quixesen 
informarse sobre as ofertas de pasaxes a un mesmo destino, para 
contratar a que tivese mellor relación calidade/prezo. Figuran 
neste capítulo segundo desa terceira parte todos os apelidos que 
conformaron a elite da burguesía emigracionista galega, moi ben 
descrita por Alexandre Vázquez (2015). Sería interesante procu-
rar a documentación que poidan conservar os descendentes dos 
consignatarios herculinos Eduardo del Río, Daniel Álvarez, Ni-
candro Fariña, Pablo Meyer, os Rubine e, por suposto, os sobri-
ños de José Pastor así como dos olívicos Antonio López de Nei-
ra, Antonio Conde, Juan e Francisco Tapias, Manuel e Augusto 
Bárcena, Estanislao Durán, José Barreras, Enrique Mulder ou 
Domingo Fernández. Recuperaríanse contabilidades, asentos de 
préstamos hipotecarios e correspondencia comercial moi útiles 
para mellorar o coñecemento actual dun tema central no referido 
ao estudo das consecuencias económicas da emigración como é o 
magnífico negocio que foi o transporte de emigrantes e a xestión 
das súas remesas27.

27 Fixemos unha proba tomando como mostra a Francisco Pérez, subaxente da Mala 
Real Inglesa en Ribadavia (Ourense) e, polo tanto, un deses axentes de aldea da rede de 
Estanislao Durán. Non aparece rexistrado con ningún tipo de actividade comercial nos 
anuarios comerciais Bailly-Baillière entre 1904 e 1908. Sorprende, porén, que rexistre a 
existencia de tres banqueiros (Paulino Abraldes, José Gallego Rojo e Ramón Nogueira), 
o que indica a importancia que acadara a xestión das remesas dos emigrantes na contor-
na. O mesmo debería facerse cos axentes da Compañía Trasatlántica que cita Vincenti 
no capítulo V, pois Nicasio Pérez en Ferrol, Jaime Pérez Peña en Lugo, Hijos de Roca-
fort en Marín e Hijos de José García Reboredo en Vilagarcía de Arousa formaban parte 
desa burguesía emigracionista ben caracterizada por Alexandre Vázquez (2015).
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Vincenti incluíu na cuarta parte do seu Estudio sobre emi-
gración unha serie de guías especiais para cada un dos estados 
americanos que recibían cantidades importantes de españois 
naquela altura. Comezou pola República Arxentina, incluíndo 
toda a lexislación que debían coñecer os acabados de chegar, 
dende a Constitución vixente ata a especificamente inmigra-
toria (desembarco, residencia…) e a referida ao repartimento 
de terras, posto que as políticas inmigracionista e colonizadora de 
terras estaban estreitamente vencelladas dende mediados do 
século xix (Vincenti 1908: 174-176). Mesmo salienta o éxi-
to acadado por algúns emigrantes como o malpicán Anselmo 
Villar Amigo, empresario que triunfou en Bos Aires e depu-
tado que financiou a construción dunha escola, unha fonte, a 
praza do mercado e o varadoiro na súa vila natal (Cristóforis 
2009). Retornados que tiveron éxito coma este demostraban 
as oportunidades de progreso que ofrecía a enorme demanda 
de traballadores de, practicamente, todos os oficios existentes 
nas sociedades receptoras. Vincenti descríbeas polo miúdo, o 
mesmo que as condicións laborais e, por suposto, salariais en 
función da capacitación profesional, nas principais cidades ar-
xentinas. Comparando estas dúas últimas variables, percíbese 
que a mecanización dos procesos produtivos aínda non despra-
zara os artesáns do calzado e da roupa, cuxos salarios dependían 
da demanda, maior en Bos Aires ou en Córdoba ca en Santa Fe, 
Rioja ou Salta (Vincenti 1908: 183 e 194).

Engade, finalmente, unha listaxe de consulados da Repú-
blica Arxentina nas cidades e vilas galegas e outra das socie-
dades de protección dos emigrantes nas localidades arxentinas 
(Vincenti 1908: 216). Nos capítulos seguintes achega o mesmo 
tipo de informacións referidas a todas as repúblicas americanas, 
tanto as que apenas recibían inmigrantes (Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Paraguai, Perú, Santo Domingo e Venezuela) como 
aqueloutras que xa recibían continxentes importantes (como era 
o caso de Brasil, México, Panamá e Cuba). Especifica as parti-
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cularidades lexislativas, a documentación requirida e as oportu-
nidades laborais nos estados de Río de Xaneiro e Pará, que eran, 
na altura, os principais destinos dos emigrantes españois e, no-
meadamente, dos galegos. Salientou as políticas de subvencións 
gobernativas para contratar man de obra para as colonias agrí-
colas (Vincenti 1908: 270). E fai practicamente o mesmo con 
Panamá porque as obras da Canle demandaban importantes 
continxentes de traballadores, entre os que predominaban os 
afroantillanos e os galegos (Pérez 2007). Sorprende, de novo, 
o seu rigor cando rexistra o prezo das horas extras, no caso de 
que quixesen traballar máis das dez horas establecidas, a dura-
ción das obras da Canle, estimada nuns oito anos, e a garantía 
do goberno dos Estados Unidos sobre eses contratos (Vincenti 
1908: 309 e 313). A razón de tanta precisión puido ser, sim-
plemente, fomentar as contratas de traballadores que estaban 
realizando os axentes de Estanislao Durán na contorna de Vigo 
e os de Rubine na da Coruña, coincidindo (?) coa publicación 
do Estudio sobre emigración de Vincenti28. Recolle as críticas 
publicadas na prensa sobre as condicións de traballo dos euro-
peos nas obras da Canle e reclama a actuación dos organismos 
do Estado para fornecer información veraz aos interesados en 
marchar alá, aclarando que «por aquellas tierras no se quieren 

28 Ambos os dous eran consignatarios da Royal Mail Steamship Company. Durán 
tiña unha experiencia de tres décadas recrutando obreiros para América do Sur e 
máis de 120 axentes espallados polo territorio galego como axente xeral da Mala 
Real para o norte de España. Foi por iso que LeRoy Park, acreditado como axente 
da Isthmian Canal Commission e polo Departamento de Estado norteamericano, 
contactou directamente con el dende París e visitou Vigo en 1906. Durán organi-
zoulle unha entrevista co propio Montero Ríos, que o recomendou por carta a José 
López Domínguez, presidente do Goberno español na altura (Pérez 2007: 84-86). 
A resposta epistolar deste a Park foi negativa: non podía axudalo debido ao fondo 
sentimento antiestadounidense da poboación española e das autoridades locais como 
consecuencia da guerra de Cuba. Porén, o contrato que asinaron Durán e Park en 
agosto de 1906 establecía que aquel recibiría ata 25 pesetas por cada traballador que 
embarcase para as obras da Canle. Semella que tardaron en recrutalos pois enviaron 
un continxente de 411 entre febreiro e agosto de 1908, que supuñan o 26% dos 
1.577 conseguidos en toda España (Pérez 2007: 93 e 101).
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vagos ni propagandistas de nuevas ideas […] van muchos que 
creen encontrar tesoros a los pocos días de su desembarco, y si 
no los encuentran, se convierten en apóstoles de los explotados» 
(Vincenti 1908: 24).

No caso cubano, salienta as políticas de reagrupamento fa-
miliar e de nacionalización dos inmigrantes para asentar defini-
tivamente a man de obra que precisaba a economía da illa na-
quela conxuntura de expansión da produción de azucre e tabaco 
que durou ata a primeira posguerra mundial (Prieto Fernández 
2012). Esa atracción foi a razón principal do aumento do con-
tinxente español desembarcado nos portos cubanos (14.691 en 
1903 e 47.902 en 1905), no que predominaban, loxicamente, 
os mozos e adultos menores de 45 anos. Desempeñaban, funda-
mentalmente, oficios manuais que tiñan moita demanda naque-
les anos. Rexistrouse, tamén, unha forte presenza de españois nas 
actividades comerciais e industriais das cidades cubanas (Vincen-
ti 1908: 323). Isto explica a importancia das redes microsociais 
que activaron os emigrantes establecidos con negocios para re-
crutar man de obra dócil nas súas familias e entre a veciñanza29.

3. AS CARACTERÍSTICAS E AS CONSECUENCIAS DA 
EMIGRACIÓN GALEGA A AMÉRICA

Eduardo Vincenti apenas entra en valoracións sobre as conse-
cuencias da marcha de man de obra a América e a Alxeria dado 
que a intencionalidade do seu Estudio sobre emigración era pro-
porcionar informacións precisas e útiles aos que xa decidiran 
marchar.

O resultado é, certamente, moi diferente das visións predomi-
nantemente negativas e mesmo condenatorias da emigración pro-
ducidas pola maioría dos intelectuais vencellados coa xeración das 

29 Sirva de exemplo o caso da familia Borrajo do Reguengo (Rouzós de Amoeiro) 
establecidos en México e na Habana durante a primeira metade do século pasado 
(Soutelo Vázquez 2017).
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Irmandades e o Seminario de Estudos Galegos30. Porén, resulta in-
cuestionable a modernización económica e dos comportamentos 
políticos e sociais na Galicia rural, inducida pola actividade dos re-
tornados e o investimento do aforro dos emigrados. Os serradoiros 
movidos polo vapor, os muíños eléctricos e a mecanización agrícola, 
entre outras moitas actividades rexistradas nas bisbarras galegas onde 
se fixeron análises de microescala, debéronse ao emprendemento de 
arxentinos, brasileiros e cubanos durante o primeiro terzo do sécu-
lo pasado. A evidencia empírica desmente as imaxes hipercríticas 
da emigración e condenatorias dos emigrantes que transmitiron as 
sucesivas xeracións de intelectuais galeguistas, dende Vicente Risco 
ata Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro, o propio Xosé Manuel 
Beiras ata, practicamente, a actualidade. Eles nutren, en acertadas 
palabras do profesor Ramón Villares, esa «tradición un pouco mal-
dita nas elites culturais galegas que é considerar como bo ó que se 
queda e malo a quen marcha». O que é, ao cabo, «unha sorte de 
traxedia interpretativa e cultural»31. Resulta case excepcional, por 

30 Lembremos que Vicente Risco sentenciou que un dos problemas políticos de Ga-
licia era que «América nos ha mandado la irreligión, el quebrantamiento de los lazos 
familiares, la falta de respeto, el trato cruel a los ancianos, la frecuencia del adulterio, 
las prácticas anticonceptivas y el aborto provocado, los placeres contra natura, los 
narcóticos y estupefacientes, la falta de pudor en las mujeres, la falta de escrúpulos en 
los negocios, el desprecio de la vida agrícola, la despoblación del campo», a través dos 
cubanos e arxentinos que regresaban ás súas parroquias de orixe (Risco 1930). Aínda 
que na mesma obra recoñecese que algúns deses americanos financiaban escolas e 
reformas en cemiterios e igrexas nas súas parroquias de orixe, xa fose exclusivamente 
ou xa fose colaborando coas asociacións agraristas locais.

31 Reproducimos textualmente as frases da entrevista en La Voz de Galicia do 25-IX-   
-2013. Remitimos, como exemplo, á obra de Celso Emilio Ferreiro, vencellada coa 
poética de Curros e de Rosalía e, sobre todo, co pensamento político de Castelao 
cando responsabiliza os emigrantes do relativo fracaso na construción dunha socie-
dade civil politicamente comprometida e mellor artellada no que atinxe á mobiliza-
ción contra as políticas da ditadura franquista (Soutelo/Vázquez Lojo 2015: 157 e 
ss.). Ou, na mesma liña, á intervención de Ramón Piñeiro no Primeiro Congreso da 
Emigración Galega, argumentando que o abandono da terra propia na procura dun 
mellor pasar noutras alleas só se xustificaba polo clásico desequilibrio malthusiano 
entre o estancamento dos recursos materiais e unha superpoboación relativa que se 
daban na Galicia da posguerra, para concluír que «cada emigrante que abandona 
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iso, o ensaio de Eduardo Vincenti, continuador do pensamento de 
Manuel Murguía, que defendía o dereito das persoas a procurar 
libremente mellores condicións de traballo e de vida e confiaba nos 
beneficios económicos derivados da suma deses emprendementos 
individuais. Mais, cales foron as características da emigración galega 
a América durante o primeiro terzo do século xx e as súas con-
secuencias para a sociedade expulsora? Dedicaremos a estas cues-
tións a parte final deste estudo introdutorio, sintetizando moito o 
coñecemento producido polas pescudas dos expertos e expertas en 
estudos migratorios.

A emigración a América afectou principalmente ás provin-
cias da Coruña e Pontevedra, que eran as máis poboadas e as 
de maior densidade demográfica a finais do século xix. A par-
ticipación dos naturais de Lugo e de Ourense aumentou con-
siderablemente ao longo do primeiro terzo do xx. A densidade 
de poboación de Galicia duplicaba a media española en 1860, 
cunhas cifras medias respectivas de 61,84 e 31,09 hab./km2. As 
diferenzas agudizábanse nas provincias costeiras, que mantive-
ron densidades altísimas, con taxas de 182 hab./km2 nas Rías 
Baixas e de 110 hab./km2 no Baixo Miño en 1900. O crece-
mento demográfico foi alto na Coruña e moi escaso en Pon-
tevedra debido, entre outros factores, ás correntes migratorias 
de media distancia que xa existían nesta provincia dende, polo 
menos, o século xviii, e á conseguinte redución da natalidade 
provocada pola ausencia dos mozos e adultos novos. Os datos 
que recollemos deseguido reflicten esa situación demográfica32.

Galicia para ir precurar subsistencia en terras alleas é un ‘desertor’ si nos colocamos 
no terreo dos intereses económicos do seu país» (Piñeiro [1956] 2006: 73).

32 A nosa terra contaba con 1.799.224 habitantes, que representaban o 11,5% dos 
15.658.586 españois rexistrados no Censo de Poboación en 1860. O crecemento demo-
gráfico foi inferior ao estatal ata 1900, pois os 1.980.515 galegos desta altura equivalen a 
só o 10,6 dos 18.617.956 españois. Esta dinámica de menor crecemento da poboación ga-
lega en relación coa española mantívose ao longo de todo o século xx cunhas porcentaxes 
de 10,3% en 1910 (2.063.589 galegos/19.990.909 españois), 9,9% en 1920 (2.124.244 
galegos/21.388.551 españois), 9,45 en 1930 (2.230.281 gal./23.680.497 esp.), 9,3% en 
1950 (2.604.200 gal./28.118.057 esp.) e 7,6% en 1970 (2.583.674 gal./33.956.376 esp.).
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As cifras de emigración rexistradas oficialmente nos portos 
de saída indican que a participación porcentual das provincias 
occidentais deveceu desde as décadas finais do século xix. Mais 
foi importantísima porque acadou o 35% do total español en 
1886 e o 27,57% entre 1887 e 1895, que foi o período de 
máis saídas desde A Coruña e Pontevedra ata a década de 1951- 
-60. Pola contra, Lugo e Ourense incorporáronse masivamente 
ao éxodo americano nos primeiros anos 20. Acadaron os seus 
máximos entre 1916 e 1920, superando á Coruña e a Ponte-
vedra e sumando, respectivamente, o 19,26% e o 18,84% do 
total español. A comparación destas cifras reflicte a difusión 
do éxodo desde a costa cara ao interior no abrente do s. xx e a 
reactivación desa febre migratoria a mediados deste século. 
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Foi un éxodo predominantemente masculino e cunhas altas 
taxas de retorno. A participación feminina e familiar aumentou 
nas primeiras décadas do século pasado e, consecuentemente, 
os índices de permanencia definitiva nos destinos33. Dirixiu-
se, maioritariamente, ás grandes cidades americanas e a súa 
inserción laboral realizouse, sobre todo, nos chanzos de baixa 
cualificación do sector servizos e no pequeno comercio; aínda 
que houbo emigrantes galegos na colonización agrícola de Ar-
xentina, traballando como braceiros nas fazendas do café e na 
construción do ferrocarril en Brasil, de mariñeiros nos portos 
de Cuba, Florida e Perú, de estibadores no porto de Santos ou 
empregados nos matadoiros industriais de Avellaneda (Núñez 
Seixas 2004). A súa preferencia polo sector secundario e tercia-
rio explícase porque a maioría deles tiñan un proxecto de acu-
mulación rápida de aforros e retorno. Só unha pequena parte 
deles se inseriu laboralmente nas agriculturas americanas (Váz-
quez 1999). Moitos deles realizaron matrimonios exógamos e 
establecéronse con carácter definitivo en Arxentina, en México 
ou no Brasil.

A escolla de destinos variou por provincias en función da 
oferta de pasaxes nos portos da Coruña e Vigo, que eran a saída 
natural para os emigrantes de Lugo e Ourense, da atracción das 
redes migratorias preexistentes e da evolución económica dos 
países receptores. En xeral, a área do Caribe formada por Cuba 
e México foi perdendo importancia fronte ao Río da Prata e, se-
cundariamente, a Brasil, no primeiro terzo do século xx. Cuba 
era o principal destino da emigración galega a finais do sécu-
lo xix, cun 38,76% do total de 167.575 galegos que marcha-
ron legalmente entre 1885 e 1895 (Villares/Fernández 1996). 
A illa acolleu case o 52% dos 69.787 emigrantes coruñeses, o 

33 As baixas taxas na relación de masculinidade de Galicia indican a forte compo-
ñente masculina da emigración desde a segunda metade do xix, con 72,6 homes por 
cada cen mulleres en 1860, fronte aos 94,5% de media española, que soben ata os 
73,4% en 1877 cando a media estatal era de 91,7%, segundo os datos recollidos nos 
censos de poboación dos anos citados.
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70,15% dos 18.259 lugueses e o 33% dos ourensáns rexistrados 
naquela década. Mais as cifras reflicten o cambio de tendencia a 
favor do Río da Prata, pois Arxentina e Uruguai sumaban xa o 
42,34% do total. Aquela convertérase no principal destino dos 
pontevedreses, atraía a un 53% do total de 58.331 emigrantes 
desa provincia rexistrados entre 1885 e 1895, e no segundo 
para os coruñeses, cun 34,45% do fluxo provincial. O influ-
xo das redes migratorias e da acción dos ganchos e axentes de 
embarque explica que fose, tamén, o terceiro destino escollido 
polos emigrantes de Ourense, que se dirixían preferentemente 
a Brasil (46,52% do éxodo provincial) debido ao recrutamento 
de man de obra para as fazendas do café no sur e a febre do sirin-
go para extraer o caucho natural en Manaos e Pará. Finalmente, 
o fluxo migratorio cara a Uruguai procedía, fundamentalmen-
te, da Coruña e de Pontevedra e nutriuse de cadeas migratorias 
moi localizadas na xeografía galega.

Esa concentración dos emigrantes da mesma orixe comarcal 
ou parroquial nun destino favoreceu a formación de máis de 
600 sociedades micro e mesoterritoriais que complementaron 
a actuación dos grandes centros galegos de Bos Aires, Monte-
video ou A Habana, no que atinxe á sociabilidade étnica dos 
emigrados e á súa acción colectiva en prol dos lugares de orixe 
(Peña Saavedra 1995 e 1999). Non hai que esquecer, tampou-
co, a existencia dunha elite inmigrante de orixe galega, confi-
gurada desde finais do xix, polo ascenso social de comerciantes 
e algúns industriais, e reforzada intelectualmente coa presenza 
de profesionais liberais que abandonaron Galicia por causas 
políticas desde 1874 ata os exiliados da Guerra Civil. Uns e 
outros promoveron as iniciativas de recuperación da identidade 
cultural e política da nosa terra ao tempo que exerceron un li-
derado que axudou a manter cohesionada a comunidade galega 
residente en América (Núñez Seixas 1992 e 2002).

A tipoloxía dos emigrantes foi o resultado, certamente com-
plexo, de múltiples factores a nivel familiar (situación econó-
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mica, número de membros e relación de xénero e idade destes, 
acceso a información fiable e axuda potencial grazas a parentes 
xa emigrados...) e microsocial (existencia dunha cultura de mo-
bilidade na bisbarra coa conseguinte abundancia de informa-
ción sobre ofertas laborais e condicións de vida en determina-
dos destinos, actuación de axentes de embarque, proximidade 
a vías de comunicación ferroviarias e portuarias etc.). Existen, 
con todo, determinadas características que se repiten nos estu-
dos de micro e mesoescala realizados nas últimas décadas: 

a) As persoas que emigraron a América non eran os máis 
pobres senón que predominaron os que posuían unha maior 
formación (lectoescrita e aritmética básica) e pertencían aos 
sectores medios do campesiñado. Esas casas de labregos podían 
asumir a hipoteca de embarque ou a débeda para pagar a pa-
saxe, mentres que os grupos domésticos de caseiros e xornalei-
ros non tiñan recursos para facelo.

b) Predominaron os homes (mozos ou adultos novos), alfa-
betizados na súa maioría, que marcharon sós co proxecto inicial 
de aforro, envío de remesas e retorno a medio prazo ou de re-
clamo posterior da dona e dos fillos. 

c) A existencia de familiares e parentes xa emigrados mul-
tiplicou as oportunidades de facer as Américas para as persoas 
con menos recursos e formación, pois compensaban ese défi-
cit de coñecementos coa potencial axuda dos coñecidos (Moya 
2001), como demostramos no caso dos grupos domésticos de 
caseiros no concello pontevedrés de Valga (Soutelo 2007). 

d) Aumentou a participación das mulleres, sobre todo no 
éxodo cara a Arxentina, durante o primeiro terzo do século xx, 
no marco do incremento da emigración familiar, xa for esta 
conxunta ou diferida dos membros dependentes das familias 
(nenos, persoas maiores e as donas, fillas ou irmáns dos homes 
ausentes que as reclamaban). Aproveitaron a demanda de man 
de obra feminina para empregos domésticos e obradoiros téxti-
les (Cagiao 1997; Rodríguez Galdo/Freire/Prada 1999).
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Polo que atinxe aos beneficiarios da emigración, foron moitos 
e socioloxicamente variados. Salientemos, en primeiro lugar, os 
de tipo colectivo, como os estados americanos que aproveitaron 
esa man de obra abundante e barata para explotar o seu terri-
torio, construír obras públicas e desenvolver o sector servizos. 
Tamén as grandes empresas navieiras e os consignatarios e axen-
tes de embarque que se lucraron co transporte desas persoas. Por 
suposto, os bancos, que, no caso galego, estenderon unha rede 
capilar de pequenas axencias por todo o país precisamente para 
xestionar o envío de remesas dos emigrantes (Facal Rodríguez 
2006). A sociedade expulsora viuse favorecida polo éxodo, tanto 
polos efectos positivos da eliminación do excedente de man de 
obra (redución do consumo familiar, aumento dos salarios etc.) 
como, sobre todo, polos investimentos colectivos dos emigrantes 
en obras de interese social como escolas, estradas, fontes, campo-
santos, pósitos de pescadores, traídas de augas, electrificacións no 
rural etc.

A sociedade rural e vilega de Galicia organizouse, no primeiro 
terzo do século pasado, grazas ás novas ideas chegadas de Améri-
ca, á axuda das sociedades constituídas por emigrantes e ao acti-
vismo sociopolítico dos retornados (Núñez Seixas 1998 e 2001). 
O apoio das sociedades de emigrantes ás asociacións agrarias dos 
seus lugares de orixe, acotío intermediado polos retornados que 
tiñan arelas de liderado sociopolítico a escala local, reforzou a 
loita antiforal e anticaciquil dos sectores populares galegos e fo-
mentou a modernización técnica da agricultura coa merca coo-
perativa de insumos industriais en moitas comarcas do país.

Entre os beneficiarios a nivel individual figura, en primeiro 
lugar, esa pequena burguesía local constituída por persoas con 
diversos negocios que participaron no embarque de emigran-
tes e na recepción dos seus aforros, como demostran as catas, 
escasas ata o de agora, realizadas en diversas vilas da xeografía 
galega34. Estarían, despois, os propios emigrantes e as súas fa-
34 No caso de Gondomar, por exemplo, habería que procurar os arquivos particu-
lares de José Santos Peralba e de Felipe Gestal, que actuaban como correspondentes 
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milias de orixe ou de creación que acadaron todas ou parte das 
súas expectativas. Cabe salientar, neste senso, a importancia que 
tivo a construción dunha casa de seu. Foi unha das causas da 
emigración como mecanismo para acadar os recursos econó-
micos necesarios. Demostraba, tamén, o éxito económico e a 
conseguinte mobilidade social ascendente acadada coa emigra-
ción, ademais da vixencia do compromiso que mantiñan os au-
sentes coa sociedade de orixe, posto que a casa os facía visibles 
durante todo o ano ao tempo que funcionaba, para eles, como 
unha áncora emocional para manter os vencellos familiares e a 
propia identidade ata que acadaban a xubilación e retornaban 
aos espazos e actividades preemigratorias (Herrera Erazo 2006: 
43-44/48-49).

Finalmente, as consecuencias da emigración a América é 
un dos asuntos máis contaminados por tópicos e estereotipos 
literarios, a maior parte deles con escasa ou nula fundamen-
tación empírica nas fontes documentais. Resulta evidente que 
a sangría demográfica provocada polos máis de dous millóns 
de saídas rexistradas entre 1835 e 1970, con só 870.000 re-
tornos, acelerou o avellentamento da pirámide de poboación. 
Supuxo unha perda demográfica neta superior a 1.130.000 ha-
bitantes nunha poboación que pasou de 1,6 a 2,7 millóns entre 
1826 e 1975 (Vázquez González 2005). Fóronse, ademais, as 
persoas que posuían unha mellor formación, por limitada que 
esta fose, de xeito que Galicia perdeu o mellor capital humano 
do que dispuña naquela altura (Martínez Domínguez 2008).                 

locais do Banco de Comercio Hispano-Argentino en 1904, segundo a listaxe publi-
cada en decembro dese ano en El Eco de Galicia de Bos Aires (Villares/Fernández 
1996: 52). Dous anos antes, o segundo deles era un dos propietarios agrícolas máis 
importantes de Gondomar e dirixía unha ferraxaría e tenda de tecidos (anuarios 
Bailly-Baillière de 1902), que serían a tapadeira legal perfecta para dedicarse ao em-
barque de emigrantes e á recepción dos seus aforros. Localizar xeograficamente a área 
de recrutamento de emigrantes dos axentes dun armador, como fixo Alexandre Váz-
quez para as comarcas costeiras desde 1850, permitiríanos coñecer mellor as causas 
das pautas migratorias dos galegos a escala microterritorial e relacionalas coas áreas 
limítrofes de Portugal e Asturias (Vázquez González 1996: 169).
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O resultado foi, no medio prazo, que as aldeas do interior do 
país esmorecesen paseniñamente ata a catastrófica situación de-
mográfica do rural galego actual (López Iglesias 2000; Pérez 
Alberti 2008). 

O tráfico de persoas e divisas enriqueceu a burguesía co-
mercial das cidades portuarias e os representantes de banca e 
axencias de embarque que foron xurdindo nas vilas do interior 
de Galicia. As remesas colectivas das sociedades microterrito-
riais financiaron a construción e o funcionamento de medio 
milleiro de centros escolares nas parroquias e concellos de orixe 
deses emigrantes (Peña Saavedra 1991). E moitos dos que vol-
veron contaxiados das ideas republicanas, anarcosindicalistas 
ou, simplemente, liberais e anticlericais, e do espírito indivi-
dualista e emprendedor que coñeceran nas cidades americanas 
convertéronse en competidores das vellas elites locais e mesmo 
se integraron nelas, como fixo, por exemplo, Constantino Añel 
en Ourense. 

A descoordinación do esforzo dos emigrados e o destino de 
boa parte das remesas, investidas en casas, terras e gandos para 
demostrar o ascenso social das familias con emigrantes, aumen-
tou os prezos e a especulación nos mercados locais de terras 
e gando. Mais as pescudas recentes demostran a presenza de 
capitais da emigración ou de retornados na maior parte dos 
emprendementos industriais innovadores que se sucederon en 
Galicia antes da Guerra Civil (Carmona Badía 2006 e 2009). 
Inzou unha emprendedora burguesía emigracionista nas cida-
des portuarias e nas vilas de Galicia, fortemente vencellada con 
América a través do comercio colonial, primeiro, e do envío 
de emigrantes e a xestión das súas remesas dende mediados do 
século xix ata polo menos 1930 (Carmona Badía/Nadal 2005; 
Vázquez González 2015).

As evidencias dispoñibles desmenten esa visión negativa da 
emigración que aínda é hexemónica no imaxinario social dos 
galegos. Trátase dunha construción literaria, coetánea e poste-
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rior, que reduce os múltiples aspectos dun fenómeno moi com-
plexo, que se centraron no custo persoal e familiar do éxodo 
(pensemos na poesía de Rosalía), nos efectos inhibidores dunha 
posible protesta social derivados da marcha da poboación moza 
(Castelao), no efecto rupturista da sociedade rural galega que 
producían as modas americanas introducidas polos ches e ha-
baneiros retornados (Risco)..., e que noutras ocasións mesmo 
ofrecen unha visión romántica de aventura á desesperada cara 
ao descoñecido que remataba, case sempre, coa rápida perda da 
saúde e da vida para quen emigraba. Son imaxes literarias abon-
do desmentidas pola investigación social das últimas décadas.  
A emigración ultramarina foi, no maioría dos casos, un salto con 
rede dentro dun mesmo espazo social e incluía, case sempre, a 
posibilidade do retorno á explotación agrogandeira da familia. 

En América os emigrantes tomaron contacto coas ideoloxías 
de defensa dos obreiros e participaron nas loitas sindicais. Deca-
táronse, pois, de que outra sociedade máis xusta e democrática 
era posible e axudaron a construíla no país que deixaran atrás. 
As sociedades de instrución financiaron escolas nas que formar 
mellor a que sería, potencialmente, a seguinte xeración de emi-
grantes. As remesas económicas dos ausentes apoiaron as cam-
pañas electorais, a construción de edificios escolares e a compra 
de maquinaria agrícola por parte das sociedades agrarias dos 
seus lugares de orixe. Os retornados da emigración actuaron 
como promotores do asociacionismo campesiño, a carón dos 
profesionais liberais e funcionarios vilegos. Estiveron presentes, 
tamén, nos cadros intermedios do movemento operario galego, 
nomeadamente en zonas rurais e semiurbanas. Así mesmo, lí-
deres sobranceiros do galeguismo tiveron un primeiro período 
de formación na emigración (Alonso Ríos, Suárez Picallo) ou 
estiveron moi influenciados por ela (Castelao). Pode afirmarse, 
pois, que a emigración galega a América proporcionou os recur-
sos materiais e humanos para a mobilización sociopolítica de 
Galicia ata a Guerra Civil. Despois, México e, nomeadamente, 
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o Río da Prata foron o refuxio seguro para a maior parte dos tres 
mil exiliados galegos, os custodios do galeguismo e o destino 
arelado pola nova vaga de emigrantes que fuxiron da España de 
Franco nas décadas centrais do século pasado35.

A reflexión feita por Alexandre Vázquez no remate dun dos 
seus últimos traballos é, quizais, a visión global máis ponderada 
do fenómeno: «mentres que as migracións de temporeiros ten-
deron a equilibrar a precaria situación das economías agrarias 
galegas, as migracións exteriores de predominante tipo definiti-
vo tiveron un efecto de válvula de escape cun claro predominio 
das repercusións negativas para o desenvolvemento da econo-
mía galega. Mais o aumento dos retornos persoais, materiais e 
inmateriais acaecido desde as décadas finais do xix, contribuíu 
a potenciar e modular un longo e revirado camiño cara ao pro-
greso xeral, nomeadamente para mellorar a produtividade agra-
ria, desenvolver a industria e o sector terciario, mellorando, ao 
cabo, os niveis de benestar dos habitantes de Galicia» (Vázquez 
González 2008: 48).

Moitas destas cuestións aparecen nas páxinas do Estudio so-
bre emigración de Eduardo Vincenti, unha obra xa centenaria 
que aínda é interesante para as persoas que desexen coñecer 
máis e mellor aquela Galicia que fixo as Américas co traballo 
silandeiro de milleiros dos seus fillos. Achega parágrafos cer-
tamente útiles, tamén, como recurso didáctico para ensinar 
unha historia das migracións libre de tópicos e centrada nas 
evidencias documentais e nos contextos internacionais. Salien-
ta, dunha banda, as demandas do factor traballo e de produtos 
na economía atlántica dende mediados do século xix. Doutra, 
a importancia dos proxectos reprodutivos das familias da xente 

35 A política favorable á emigración coa restauración da Lei e regulamento de emi-
gración de 1924 en marzo de 1946, xunto coa reactivación das vellas cadeas migra-
torias, explican que Galicia proporcionase o 46% do total de emigrantes españois 
a América entre 1946 e 1960. Foron máis de 290.000 galegos que se dirixiron ás 
repúblicas que citamos arriba, a Brasil e tamén a novos destinos como Porto Rico, 
Venezuela ou Estados Unidos na segunda metade do século pasado.
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común que decidían racionalmente en función da información 
ao seu dispor… Nada moi diferente, ao cabo, do que acontece 
no mundo globalizado actual. Velaquí a grande achega da te-
mática migratoria á educación competencial das cidadás e cida-
dáns máis novos nesta Galicia do presente.
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O Estudio sobre emigración de Eduardo Vincenti foi 
certamente innovador no contexto intelectual e político no 
que se produciu, tanto polos obxectivos que perseguía como 
polas súas características. Elaborou unha pormenorizada guía 
para orientar os emigrantes nunha conxuntura de éxodo 
masivo a América. Apenas entra no debate sobre a natureza 
deste e as súas consecuencias porque asume o dereito das 
persoas a decidir que proxectos desenvolver para mellorar        
as súas vidas. Coidaba, como bo liberal, que a suma desas 
saídas e retornos producía beneficios para a sociedade galega 
ou era, cando menos, un «mal conveniente» porque «vuelven 
trayendo más que llevaron». Esta percepción da emigración 
como un mal necesario que había que orientar en prol da 
sociedade galega foi asumida axiña polos rexionalistas de 
Solidaridad Gallega. Non se deixaron seducir polo discurso 
emigracionista da burguesía que tiraba bo proveito do embar-
que de emigrantes e da xestión das súas remesas e por iso 
financiaba revistas como Vida Gallega de Jaime Solá, mais 
tampouco asumiron as condenas a priori de boa parte da elite 
política e da intelectualidade da época. Consideraban que era 
un andazo antipatriótico e que os gobernos debían prohibila 
e favorecer, pola contra, a repoboación interna para desenvol-
ver os recursos económicos propios. Cómpre dicir, ao respec-
to, que os políticos galegos demostraron unha visión máis 
integral dun fenómeno tan poliédrico como era a emigración, 
salientando os efectos positivos das remesas nas familias dos 
emigrantes e, por extensión, na economía galega da época.

COLECCIÓN CLÁSICOS DA EMIGRACIÓN

Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 

EDUARDO VINCENTI Y REGUERA

Naceu na Coruña un 13 de outubro de 1857. Ingre-
sou no Corpo de Telegrafistas do Estado en 1871 
con quince anos e foi destinado a Madrid en 1875, 
onde se encargou da estación telegráfica do Congre-
so dos Deputados e da de San Ildefonso durante as 
estadías estivais da Corte. Espertou entón a súa 
vocación política e comezou a estudar Dereito.         
A herdanza que recibiu en 1882 permitiulle abando-
nar o servizo activo para rematar esa formación e 
comezar a súa carreira política na órbita de Montero 
Ríos, que xa constituíra unha extensa e poderosa 
rede familiar reforzada cos xenros que foron casando 
coas fillas de Avelina Villegas y Rubiños e do Cuco 
de Lourizán. Eduardo Vincenti casou con Mª Dolo-
res, nacida o 7 de abril de 1865 e finada o 25 de 
marzo de 1896 con apenas 31 anos. Viúvo e sen 
fillos, Vincenti mantivo ata 1923 a acta de deputado 
por Pontevedra, que acadara nas eleccións de 1886 
protexido polo seu sogro e polo marqués de Riestra. 
Coidou a boa avinza coa súa familia política, cuxos 
intereses representou na provincia ata o pasamento 
de Montero Ríos en 1914. Despois, virou cara á 
facción romanonista dos liberais e desempeñou 
importantes responsabilidades políticas no Concello 
de Madrid e no Estado.
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