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Cómo se llega a millonario, novela «de ambiente aresán» 
publicada na Habana no 1925 polo emigrante Miguel 
Bendamio Montero (1873-1938), é un exemplo de 
vindicación ficcionada da obra dos ausentes. O autor, un 
aresán residente en Cuba dende finais da década de 1880, 
comerciante de éxito, xornalista amador comprometido coa 
democracia, co rexionalismo e coa loita anticaciquil, foi 
tamén un dos iniciadores da Alianza Aresana fundada na 
Habana no ano 1904, da que foi directivo. Na obra, 
Bendamio recrea o ascenso social dun emigrante de Ares, un 
fillo de artesáns con certa instrución que parte para Cuba a 
finais do século XIX, trasládase a México e remata como 
potentado do petróleo nos Estados Unidos. Logo de trinta 
anos de ausencia, o indiano retorna a Ares no seu iate e 
enxerga marabillado a obra da Alianza Aresana, á que doa 
parte da súa herdanza. Con iso, Bendamio elaboraba unha 
imaxe idealizada do bo retornado da emigración, que 
redescubría a súa patria de orixe grazas ao labor das 
sociedades de instrución; e enxalzaba así mesmo o papel 
rexenerador que correspondería aos ausentes na 
modernización das súas vilas e bisbarras de orixe.
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CÓMO SE LLEGA A MILLONARIO (1925) OU A VINDI-
CACIÓN DO BO INDIANO GALEGO (E ARESÁN)

I.
As imaxes iconográficas e literarias do americano, indiano, haba-
neiro, che ou brasileiro retornado da América durante o período 
1890-1936, en plena época da emigración masiva ás Américas, 
poucas veces salientaban a faceta máis cruel da emigración. Iso 
manifestouse nidiamente nas imaxes pictóricas e na caricatura 
xornalística, onde sobrancearon as debidas á pluma de Alfonso 
R. Castelao, quen incidía nos fracasados, nas nais que termaban 
dos seus fillos retornados e doentes, nos «americanos» fracos e 
avellentados, ou nos retornados que voltaban para «non morrer 
alá».  Con todo, as imaxes do «americano» que ofrecían os teste-
muños contemporáneos e a literatura galega do primeiro terzo 
do século xx non se reducían a un só estereotipo. 

De entrada, salientaba na literatura de aquén mar unha valo-
ración negativa da imaxe do emigrante retornado. Como lem-
braba o xornalista Xulio Sigüenza no 1930, «todos conocemos 
al indiano. Desgraciadamente, todos nos hemos burlado de él». 
O único que podería devolver o indiano a Galicia era a súa 
avaricia. O retornado podente deviña ademais nun «foco de 
corrupción» que incitaba os máis novos a emigrar. Fachendoso 
e barallán, o retornado adoptaba os atributos externos da mo-
dernidade urbana e falaba un cómico castrapo con modismos 
latinoamericanos. Emporiso, sería un personaxe fondamente 
negativo para o país.

Nese argumento incidían os máis conservadores, coma o 
crego lugués Ramón Castro López, para quen a perda dos cos-
tumes e tradicións inducida pola emigración implicaba unha 
perturbación social. Os retornados non só inserían usos «exó-
ticos», senón que salientaban pola súa fachenda, ben como 
polo seu desprezo das tradicións dos lugares onde naceran. Esa 
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imaxe, se cadra cunha ironía aínda máis aguda, áchase tamén 
nos relatos dun escritor formado na emigración, o ourensán 
Eduardo Blanco-Amor, ou no teatro de Xavier Prado Lameiro. 
Pola contra, a valoración do emigrante fracasado adoitaba ser 
moito máis amábel na literatura e na publicística galegas ante-
riores á Guerra Civil. Un exemplo son algunhas obras do exe-
migrante coruñés na Habana Xosé Lesta Meis, como Manecho 
o da Rúa (1926) ou Abellas de ouro (1930). 

Alén da visión literaria, bambeante entre a caricatura e o 
realismo, a sátira e a compaixón, que seguía a beber de moi-
tos dos esquemas herdados de séculos atrás, durante o primeiro 
terzo do século xx elaboráronse e contrapuxéronse adoito tres 
iconas novas, que ían máis alá da imaxe tradicional do indiano 
decimonónico de leontina de ouro e botíns brancos, e reflec-
tían o novo tipo de retornados creados pola emigración masiva 
en varias bisbarras de Galicia, socialmente heteroxéneos e con 
períodos de estadía alén mar máis curtos. Os novos retornados 
terían ademais moi diversa incidencia sociopolítica nas súas co-
munidades de orixe. Así foi xulgado polos contemporáneos den-
de diferentes perspectivas, aparecendo tres estereotipos novos: o 
indiano revolucionario e perturbador da orde tradicional; o ame-
ricano como novo cacique, que reproducía o comportamento 
das elites sociais tradicionais malia as súas proclamas de mo-
dernidade; e mais a contraimaxe do bo indiano, elaborada sobre 
todo polas elites da emigración ou ben polos partidarios desta. 

Cómo se llega a millonario, como veremos, insírese na ter-
ceira variante. Pois a valoración entre negativa e sarcástica do 
indiano de éxito por parte da intelectualidade galega residente 
aquén mar provocou tamén a reacción dos propios xornalistas 
e intelectuais galegos emigrados. Certamente, na prensa galega 
da América existían relatos moi críticos cos retornados. Mais os 
órganos xornalísticos e os escritores galegos da emigración laiá-
banse tamén da envexa e hostilidade coa que os «americanos» 
eran recibidos polos seus antigos conveciños. 
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A reivindicación da figura dos emigrantes e dos retornados 
polos publicistas galaico-americanos recorría a varios argumen-
tos. Un deles era a consideración do ascenso social dos emigra-
dos en América como unha mostra das capacidades colectivas 
de Galicia no seu conxunto. Os relatos de ficción publicados 
na prensa galega de alén mar adoitaban insistir no sacrifico dos 
emigrantes anónimos, obrigados a satisfacer as expectativas de 
mellora económica neles depositadas polas súas familias. De aí 
o recurso á figura do retornado que é mal recibido na aldea 
natal polos seus, quen non lle perdoan o fracaso. Tamén era un 
tema recorrente o inverso: o retornado adiñeirado que despois 
de moito tempo vai morrer ao seu lugar natal, sen tempo para 
desfrutar dunha fuxidía felicidade material. 

Ambas as dúas imaxes eran complementarias: o ascenso social 
e o triunfo en América eran tan importantes como non esquecer 
a vinculación co lugar de orixe. O indiano bo era aquel que retor-
naba a tempo de desfrutar do benestar adquirido alén mar, e po-
der investilo na mellora da situación da súa familia e da súa terra. 
O colofón era que ese indiano enriquecido fixese doazóns para 
construír unha escola, local ou obra benéfica. Por iso, a narrati-
va verbo do retorno que se elaborou dende a diáspora adoitaba 
ser optimista, aínda que ás veces esaxerase sobre as privacións do 
emigrado. Pola contra, moitas veces atribuíaselles aos retornados 
un papel reavivecedor da terra natal e unha función de comu-
nicador entre dúas culturas, para o que era recorrente a alegoría 
do emigrante ou fillo de emigrante que redescobre Galicia a tra-
vés dos ollos dalgunha fermosa muller do país, converténdose 
así mesmo nun instrumento do achegamento galaico-americano, 
como na zarzuela La galleguita (1914), dos xornalistas emigrados 
en Bos Aires José R. Lence e Ramón Fernández Mato. Un recur-
so semellante atópase na novela do xornalista vigués Jaime Solá 
Ramo Cativo (1918): o emigrante reencontrábase con Galicia a 
través duns mediadores ou «descubridores» que non eran outros 
que os intelectuais, xornalistas e elites concienciadas.
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II.
A novela «de ambiente aresano» que o lector ten nas mans, Cómo 
se llega a millonario. Novela corta del ambiente aresano (A Ha-
bana, Imprenta Fouce y Guerra, 1925), imprentada na Habana 
nun prelo probabelmente propiedade de galegos e pensada para 
ser distribuída entre os aresáns das dúas bandas do Atlántico, 
correspóndese ao modelo de obra reivindicadora do bo nome e 
da obra dos indianos na Galicia do primeiro terzo do século xx. 
Engádelle a iso a gabanza da obra das sociedades de instrución 
asemade, comezando coa que foi decana do movemento asocia-
tivo de carácter microterritorial no seo da colectividade galega 
da Habana, a Alianza Aresana de Instrucción, fundada no 1904 
mais cuxos precedentes viñan de máis atrás. 

Quen era o seu autor? Miguel Bendamio Montero (1873- 
-1938), emigrante aresán, debeu chegar a Cuba contra finais da 
década de 1880. Traballou por un tempo na fábrica de tabacos 
La Cruz Roja, propiedade de dous inmigrantes tamén galegos 
(Jesús Vales Leira, de Pontedeume, e Ramón Allones, de Cor-
cubión, ambos os dous directivos do Centro Galego e doutras 
sociedades), e converteuse no representante e home de confian-
za dos donos. Máis tarde estableceuse pola súa conta, como 
propietario da sociedade de importación M. Bendamio y Cía. 
Tivo así tempo e recursos para adicarse á promoción do aso-
ciacionismo galego na Habana e participou no 1904 de xeito 
proactivo na fundación da Alianza Aresana de Instrucción, fa-
cendo parte da súa xunta directiva. No 1918-19 Bendamio era 
vicepresidente da Alianza Aresana, e no 1920 ocupou a súa pre-
sidencia, ademais de ser membro da Asemblea de Apoderados 
do Centro Galego en representación do partido Renovación y 
Defensa Social. Anos despois, no 1936-37, aínda sería vogal da 
directiva da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia. 
Pouco tempo puido exercer, pois faleceu ao ano seguinte.

Bendamio era, ademais, un conspicuo xornalista amador, e 
converteuse nun salientado plumilla da colectividade galega. Xa 
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no 1895 figura a súa sinatura como correspondente da guerra 
hispano-cubana nas páxinas do semanario La Tierra Gallega, 
dirixido polo poeta Manuel Curros Enríquez, e dende 1902 
colaborou tamén no semanario galaico-habaneiro Galicia. Nel 
escribiu sobre diversos temas, entre eles a necesidade da auto-
nomía para Galicia, partindo dun sentimento inequivocamen-
te rexionalista, demócrata e anticaciquil. Aínda nos anos trinta 
enviaría varias colaboracións sobre a historia da colectividade 
galega en Cuba para a revista Galicia en Madrid. Proba daquel 
compromiso rexionalista foi a súa participación dende 1905 
nos labores da comisión xestora da Asociación Iniciadora y Pro-
tectora de la Real Academia Gallega, a partires da cal nacería 
pouco despois a Real Academia Galega na cidade da Coruña. 
Porén, Bendamio non daría xamais o salto ao galeguismo po-
lítico das Irmandades da Fala, ficando á marxe da Xuntanza 
Nazonalista Galega da Habana.

O argumento de Cómo se llega a millonario é sinxelo e 
arquetípico, aínda que con matices salientábeis, como se expo-
rá. Sen grandes dotes literarios e cun estilo sinxelo, o roman-
ce está escrito nun castelán relativamente fluído; o galego só 
é usado para recrear algún diálogos entre personaxes aresáns. 
A temática do relato diríxese sen dúbida a un público local, 
de aresáns e ferrolterráns tanto residentes na América como 
en Galicia. O protagonista da novela é un ficticio emigrante 
que nalgunhas pasaxes podería ser un alter-ego do autor, Juan 
Manuel Piñeiro Montero, fillo dun carpinteiro aresán, que ao 
rematar os seus estudos secundarios emigra a Cuba no 1891, 
aos vinte anos de idade. Da perla das Antillas, e fuxindo dunha 
situación política inestábel durante a guerra de independen-
cia de 1895-98, pasa despois a México, e aséntase finalmente 
nos Estados Unidos (EUA), onde se converte nun magnate 
do petróleo despois de diversas peripecias, moito esforzo, in-
telixencia para os negocios e, non menos importante, un bo 
casamento. 
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Juan Manuel é un emigrante relativamente atípico pola súa 
formación previa: xa é un bacharel. Encaixa ben, porén, nas ca-
racterísticas de moitos emigrantes de Ferrolterra a Cuba nesa al-
tura. Fillo de artesáns e con certa instrución, amais de alfabeti-
zación, Manuel dispón de maiores oportunidades para emigrar 
que moitos outros. Tamén amosa que quen marchaban a Cuba, 
nunha bisbarra de vedraña tradición migratoria cara ao Caribe 
como Ares, non eran os máis necesitados nin pobres, senón os 
que dispuñan de certo caudal de coñecementos e de coñecidos 
(redes sociais nas que apoiárense nos lugares de destino). Iso fa-
cilitáballe a mobilidade e explica, así mesmo, que seguise periplo 
migratorio nos EUA, sen temer o desafío de aprender inglés. 

Aínda que os seus pais agardan del que estude en España para 
converterse en perito mercantil e agrimensor, Juan Manuel emi-
gra por escolla propia e non por necesidade. Segundo recoñece 
a novela, por arela de ver mundo e probar fortuna. Quere pros-
perar na que considera unha terra de oportunidades. Chegado 
á Habana, atopa rapidamente unha colocación e experimen-
ta unha rápida progresión social. Porén, perante o estalido da 
terceira guerra hispano-cubana no 1895, Juan Manuel resolve 
trasladarse a México, onde consegue rapidamente traballo como 
contábel dunha fábrica. O seu talento para os negocios facilíta-
lle ascender con presteza e albiscar a posibilidade de investir na 
emerxente industria do petróleo, na que agoira ter un grande 
futuro nun intre en que comeza a espallarse exponencialmente 
o seu uso como combustíbel. Cun parceiro norteamericano, o 
aresán crea unha compañía petrolífera propia, Piñeiro & Smith; 
despois duns anos aséntase en Filadelfia, onde se fai cidadán es-
tadounidense e casa ao pouco tempo cunha filla dun magnate 
da industria ferroviaria. Máis tarde estabelece a súa residencia en 
Nova York, e amplía e diversifica os seus negocios.

Juan Manuel non volvera en todo ese tempo a Galicia, mais 
xiraba con regularidade recursos aos seus pais, co fin de os auxi-
liar na súa vellez, contribuíndo a mellorar a posición dos seus, 
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que poden mercar varios predios. Porén, pouco despois da fin 
da I Guerra Mundial, recibe a tristeira nova da morte dos seus 
proxenitores por causa da gripe española, un andazo que cobrou 
as vidas de máis de 25 000 habitantes de Galicia entre 1918 e 
1920. O loito esporea nel a saudade e mais o anceio de voltar 
aos lares natais e amosárllelos á súa familia norteamericana. No 
abril de 1921 Mister Piñeiro, acompañado da súa dona e da 
súa filla, e mais varios amigos neoiorquinos, resolve partir cara 
a Europa nun luxoso iate propio, o Aresano. Con el percorren 
boa parte do Mediterráneo, para despois bordearen a Península 
Ibérica, visitar varias cidades e chegaren ás costas de Galicia en 
agosto. Logo de visitaren A Coruña, o moderno iate do indiano 
fondea na praia de Ares.

A súa chegada a Ares é motivo de grande expectación e cu-
riosidade na vila. Ninguén se lembra del, e do seu éxito como 
magnate petrolífero pouco se sabe. Recíbeno as forzas vivas do 
concello, encabezadas polo alcalde, o médico e outros notábeis, 
e despois de visitar a tumba dos seus pais no cemiterio local 
chama poderosamente a súa atención o edificio das escolas da 
Alianza Aresana, ergueitas anos denantes mercé aos recursos re-
mitidos pola sociedade de instrución homónima na Habana.  
O indiano pode así constatar que a súa vila de orixe experimen-
tara un notábel progreso, en parte grazas aos esforzos dos emi-
grantes do común que se asociaran en Cuba, Florida e outros 
lugares e seguiran vencellados á súa terra de orixe, fenómeno 
ao que el non puidera asistir por ter deixado Cuba anos denan-
tes da fundación da Alianza Aresana. Unha vez que o misterio 
da identidade do misterioso millonario indiano é desvelado, os 
«demócratas del Casino Aresano» convídano a visitar a súa casa 
social e sociedade de recreo, e obséquiano cunha festa na súa 
honra. Alí, os acompañantes norteamericanos de Mr. Piñeiro 
poden constatar ademais que eran varios os asistentes que po-
den expresarse de xeito fluído en inglés, pois na festa son sobe-
xos os emigrantes retornados non só de Cuba, senón tamén de 
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Florida e da costa leste dos EUA, algo igualmente característico 
da emigración de Ferrolterra. 

O indiano dos petrodólares, Juan Manuel Piñeiro, favora-
belmente influído pola obra da Alianza Aresana na súa vila na-
tal, decide daquela, denantes de partir de novo para Nova York, 
legar a herdanza que lle correspondía polos seus pais como au-
xilio ao sostemento das escolas. Fai así doazón á Alianza dun 
conxunto de predios rústicos e urbanos. Con iso ofrece tamén 
un exemplo de xenerosidade e patriotismo, amais de sentar 
un precedente «para que otros magnates más en relación con 
la villa, le imitasen en desinterés y filantropía», amosando un 
compromiso cívico moi superior á «espiritual modorra» da 
«burguesía aresana». Juan Manuel tracexaría así o camiño para 
seguir por outros «elementos pudientes» forxados na emigra-
ción, alentándoos a soster financeiramente o labor da Alianza 
Aresana na súa vila natal.

III.
Miguel Bendamio concluía así unha novela que —presumi-
belmente— contiña algún elemento autobiográfico. Recreaba 
como un indiano de tempos pasados e de fasquía case deci-
monónica, un millonario, triunfaba na modernidade, nun dos 
rubros máis vangardistas naquela altura, a industria petrolífera, 
nun destino difícil coma os EUA. Fixérao grazas ao seu duro 
traballo, pero tamén mercé á súa formación e intelixencia. Non 
era, por tanto, un indiano típico. Por iso, non era un desleiga-
do, nin esquecera de todo as necesidades da súa vila natal. 

Porén, era o labor organizado dos emigrantes aresáns no Ca-
ribe o que esporeara a consciencia comunitaria de Juan Manuel. 
O exemplo de xenerosidade individual do indiano engarzábase 
dese xeito co apoio a unha obra comunitaria e apolítica, con 
contornas comunitarias, pero comprometida cos ideais da de-
mocracia e do neutralismo en materia relixiosa, como era o 
labor da Alianza Aresana. Na novela de Bendamio, amais das 
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alusións aos «demócratas» do Casino (entre os que se supón hai 
máis dun retornado de Cuba), inclúese así mesmo unha refe-
rencia ás desavinzas da Alianza cun párroco local. Na súa críti-
ca, en fin, á pasividade e falla de contributo das clases medias 
locais e de moitos emigrantes enriquecidos, Bendamio tamén 
sinalaba cal era o propósito desta sinxela novela: vindicar a fi-
gura do bo indiano, pero facelo dentro duns novos marcos de 
referencia políticos e culturais, o das sociedades de instrución e 
mais o movemento anticaciquil da terceira década do século xx. 
Esta obra, publicada en tempos da ditadura de Primo de Rivera 
en España, é un bo exemplo desa conxunción. 

Xosé M. Núñez Seixas
Vicepresidente do Consello da Cultura Galega
Universidade de Santiago de Compostela

Os Ánxeles (Brión), xullo de 2020
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Este libro foi publicado con motivo 
do Ares Indiano en agosto de 2020 como homenaxe 
ás persoas emigrantes que fixeron posible a creación

das escolas da Alianza Aresana
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