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R
ecóllese neste volume unha escolma dos textos que serviron de 

base ás palestras no ciclo de tres congresos que, co gallo do cen-

tenario da fundación das Irmandades da Fala, primeira organiza-

ción que formulou a concepción de Galicia como nación e, xa 

que logo, como suxeito de dereitos políticos colectivos, foron 

realizados polo Consello da Cultura Galega os días 6 e 7 de outubro de 2016, 

18 e 19 de outubro de 2017 e 4 e 5 de outubro de 2018. En cada un deles abor-

dáronse cuestións específicas arredor de tres eixes centrais, que conferiron cohe-

rencia ao conxunto dos relatorios presentados e que tentaron achegarse ao nace-

mento e primeiros pasos das Irmandades e do movemento galeguista dende 

1916, encadrándoos nos seus tres contextos condicionantes. En primeiro lugar, 

o contexto europeo e global. A seguir, o ámbito peninsular, con especial aten-

ción a Portugal, Cataluña e o País Vasco. E, finalmente, a peculiar dimensión 

americana que conferían á experiencia galega a temperá interacción do galeguis-

mo político coa diáspora radicada en Cuba, a Arxentina, o Uruguai, Portugal e 

outros países e a súa proxección nela.

No primeiro congreso (2016), coordinado por X. M. Núñez Seixas, pasouse 

revista, xogando de maneira complementaria coas escalas global, europea e local, 

ao contexto internacional que acompañou e condicionou o xurdimento do 

nacionalismo galego. Aquel estivo marcado pola eclosión da cuestión das nacio-

nalidades durante a Primeira Guerra Mundial, a irrupción do principio de auto-

determinación nacional na política internacional da man dos revolucionarios 

rusos e bolxeviques, primeiro, e da recepción dos principios enunciados polo 

presidente Woodrow Wilson dende 1917, despois, con fitos singulares como a 
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rebelión irlandesa da Pascua de 1916, o xurdimento de varios Estados nacionais 

de nova fasquía sobre as ruínas dos imperios multinacionais europeos e mais a 

extensión da «vaga» wilsoniana a diversos puntos da Europa occidental, que pola 

súa vez foi obxecto de múltiplas lecturas. 

A sección I, «As Irmandades da Fala no seu contexto europeo», nútrese en 

boa medida dalgúns dos resultados daquel congreso, cuxos resultados viron a luz 

en lingua inglesa no 2020, dentro da prestixiosa colección centrada no cultivo 

nacional das culturas dirixida polo profesor Joep Leerssen na editorial Brill (Lei-

den/Boston), co título The First World War and the Nationality Question in 

Europe: Global Impact and Local Dynamics, editado por X. M. Núñez Seixas. 

Dese volume ofrécense aquí en versión galega catro capítulos, incluídos na sec-

ción inicial deste libro. En primeiro lugar, o adicado por Joep Leerssen (Univer-

sidade de Amsterdam) á circulación transnacional de modelos de renacenza 

cultural e política entre as diversas periferias e nacionalidades de Europa no 

longo século XIX, con cume na Gran Guerra. En segundo lugar, e da autoría de 

X. M. Núñez Seixas (Universidade de Santiago de Compostela/Consello da 

Cultura Galega), o relativo á recepción e influxo na evolución dos movementos 

nacionalistas da Europa occidental dos novos principios políticos relativos á 

cuestión das nacionalidades que foron espallados durante o conflito por parte 

dos bandos contendentes, con especial atención á «miraxe wilsoniana» e mais á 

difusión do novo concepto de autodeterminación nacional, fusión da autodeter-

minación liberal como consentimento dos gobernados e do principio das nacio-

nalidades. En terceiro lugar, o adicado por Ramón Villares (Universidade de 

Santiago de Compostela) aos ecos europeos que influíron na transformación do 

galeguismo en Galicia, no que o nacemento das Irmandades da Fala se encadra 

no seu contexto peninsular e europeo, con especial atención ás pegadas que a 

rebelión de Pascua e a evolución do movemento nacionalista irlandés deixaron 

nas nacentes Irmandades da Fala, nos seus principios e na súa evolución. E, en 

cuarto lugar, a contribución de Johannes Kabatek (Universidade de Zürich), na 
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que sitúa a reivindicación lingüística das Irmandades da Fala e a súa demanda 

para o galego dun status de lingua oficial e culta no contexto europeo do seu 

tempo, centrándose de xeito particular nas transferencias culturais e nas influen-

cias do catalanismo contemporáneo. 

Engádense a esa sección primeira dous relatorios, un deles presentado en 

orixe ao congreso de 2017, obra de Justo Beramendi (Universidade de Santiago 

de Compostela), verbo da cultura política nacente do nacionalismo galego inau-

gurada polas Irmandades da Fala, propondo unha perspectiva anovada sobre a 

transcendencia e legado dese movemento. Pola súa banda, a contribución de 

Ramón Máiz (Universidade de Santiago de Compostela), relativa á vía alterna-

tiva á Europa das nacionalidades, dos Estados e das minorías, ofrecida por inte-

lectuais como o escritor austríaco Robert Musil, cuxa obra literaria é un bo 

exemplo das ambigüidades que moitos intelectuais cosmopolitas e partidarios 

dunha convivencia de diversas culturas e esferas de identificación atoparon no 

apoxeo do principio das nacionalidades e mais a desaparición do vello mundo 

dos imperios multiétnicos europeos no 1918. 

O segundo congreso (2017), coordinado por Ramón Máiz, pasou revista ao 

contexto peninsular, tanto español como portugués, que arrodeou o xurdimento 

das Irmandades da Fala. Ofrécense aquí en forma de capítulos específicos varios 

dos artigos presentados. Isabel Burdiel (Universidade de Valencia), dende unha 

óptica biográfica e literaria, esculca nas opcións identitarias e literarias 

dunha escritora como Emilia Pardo Bazán, achegada a varios dos postulados 

rexionalistas pero reticente á escrita en galego e mais aos novos postulados nacio-

nalistas que naceron pouco denantes da súa morte no 1921. Pola súa banda, 

Borja de Riquer i Permanyer (Universidade Autónoma de Barcelona) debulla as 

estratexias do sobranceiro líder político do catalanismo reformista no tempo das 

Irmandades, Francesc Cambó, quen promoveu unha estratexia de expansión e 

alianza con outras forzas nacionalistas ou rexionalistas ao longo do Estado entre 

1917 e 1919, co fin de reformar e descentralizar asemade o Estado español da 
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Restauración, estratexia na que tamén se incluíron como parceiras nalgúns 

momentos as Irmandades. José Luis de la Granja (Universidade do País Vasco) 

expón a paralela evolución do nacionalismo vasco no período da Primeira Gue-

rra Mundial e da posguerra, caracterizado polo afondamento das divisións entre 

pragmáticos (Comunión Nacionalista Vasca) e radicais aberrianos, que levaría a 

unha escisión do movemento no 1921, ben como a aparición dalgúns gromos 

de heterodoxia liberal e republicana dentro do maioritariamente católico move-

mento nacionalista. 

O terceiro congreso (2018), coordinado por Ramón Villares e X. M. Núñez 

Seixas, esculcou nas dimensións transatlánticas e diaspóricas do emerxente 

nacionalismo galego, que axiña virou os ollos cara ás colectividades de emigran-

tes galaicos que estaban a medrar e artellarse en cidades como A Habana, Bos 

Aires, Montevideo e, nunha medida algo menor, Lisboa, amais de Río de Xanei-

ro, México D. F. e Nova York. X. M. Núñez Seixas analiza así no seu capítulo 

dúas cuestións entretecidas. Por unha banda, a relación entre os nacionalismos 

europeos e as súas comunidades diaspóricas dende mediados do século XIX, pres-

tando especial atención ás modalidades de interacción entre os migrantes e as 

reivindicacións culturais e políticas dos nacionalismos nas súas terras de orixe, e 

incidindo en que a relación non ha verse como unha exportación de ideas e 

modelos dende a «metrópole» ás comunidades da diáspora, senón como unha 

transferencia que opera nas dúas direccións. Nunha segunda parte, aplica esas 

reflexións ao caso concreto da potente comunidade galega na Arxentina, que se 

convertería dende comezos dos anos vinte nun sobranceiro apoio externo, refe-

rente político nalgúns sensos e fornecedor de líderes para o movemento galeguis-

ta no dealbar da Segunda República, grazas en parte ao feito de os galeguistas, a 

diferenza dunha póla arredista que seguiu o seu camiño, conquistaren o liderado 

dunha das máis importantes entidades galegas da diáspora, a Federación de 

Sociedades Gallegas da Arxentina, nada no 1921. 

Ramón Villares, Xosé M. Núñez Seixas, Ramón Máiz
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A seguir, Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela) 

aborda dende o punto de vista da sociolingüística histórica o papel da lingua 

galega nas colectividades de emigrantes, nomeadamente en Bos Aires e na Haba-

na, as súas funcións e as reivindicacións que tiñan entre elas e mais a dialéctica 

entre o modelo de lingua culta exportado polos galeguistas e asumido en parte 

polos seus correlixionarios actuantes na diáspora, por unha banda, e as expre-

sións escritas de lingua popular patentes en obras de teatro, poesías e textos 

políticos producidos fóra do ámbito do galeguismo, adoito máis eficaces por 

seren máis próximas á lingua falada e familiar dos migrantes, pola outra. 

Pola súa vez, Alfonso Iglesias Amorín (Universidade de Santiago de Compos-

tela) ocúpase da recepción inicial e do rápido crecemento e devalo do novo 

galeguismo das Irmandades na colectividade galega da Habana, de onde xurdi-

ran nas décadas anteriores estímulos e apoios para o rexionalismo finisecular e 

para a fundación da Academia Galega. Como reflicte Iglesias, a Xuntanza Nazo-

nalista Galega d’Habana converteuse nunha das principais Irmandades canto ao 

número de afiliados, mais a súa capacidade de actuación política foi limitada 

dentro da comunidade galaicocubana, como tamén o foi a incidencia do mino-

ritario e peculiar grupo arredista xurdido na Habana arredor de Fuco Gómez. 

Dende 1922-23, cadrando coa crise económica que afectou fondamente á illa, a 

diminución da relevancia sociopolítica da comunidade galaicocubana na propia 

Galicia e a actitude condescendente de moitas asociacións galegas de Cuba coa 

ditadura de Primo de Rivera, A Habana deixou de ser un polo de referencia para 

o galeguismo metropolitano. Porén, a súa pegada nas Irmandades foi fundamen-

tal e duradeira, alén das expresións organizativas de carácter político. Fíxose así 

patente na biografía de varios dos seus líderes e expoñentes intelectuais, en pri-

meiro lugar no propio Antón Villar Ponte, mais tamén en Xulio Sigüenza ou 

Roberto Blanco Torres, entre outros tantos, como devagar debulla no seu capí-

tulo Emilio Ínsua (IES A Basella, Vilagarcía de Arousa). 

INTRODUCIÓN



12

Outros núcleos da diáspora galega foron menos numerosos, mais non por iso 

o galeguismo das Irmandades da Fala deixou de ter pegada neles. Pilar Cagiao 

Vila (Universidade de Santiago de Compostela) describe con precisión a evolu-

ción do galeguismo no seo da colectividade galega do Uruguai dende o século 

XIX até os anos trinta, salientando a súa vinculación ao galeguismo porteño, mais 

tamén as peculiaridades da adopción dos postulados galeguistas na beira oriental 

do Río da Prata. Pola súa banda, Carlos Pazos Justo (Universidade do Minho) 

esculca polo miúdo na recepción do galeguismo e, con carácter máis xeral, na 

evolución dos sentimentos identitarios nunha colectividade galega adoito esque-

cida nos estudos migratorios, como foi a de Lisboa, nutrida en boa parte por 

emigrantes do Baixo Miño. O autor salienta ademais as peculiaridades desa 

recepción, a tensión entre adscrición hispánica e iberismo/lusismo e o feito de 

que o contexto fose o dunha República (a única en Europa, xunto con Francia, 

denantes de 1917). En fin, Raúl Soutelo Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela) ofrece nun amplo percorrido unha documentada perspectiva verbo 

da interpretación do fenómeno migratorio por parte do galeguismo, ben como 

da influencia americana na axencia sociopolítica de moitos retornados nas zonas 

agrarias e semiurbanas do país, que contribuíron así a inserir novas formas e 

repertorios de mobilización social e axitación política.

O conxunto dos capítulos deste volume brindan unha perspectiva caleidos-

cópica, por veces con liñas de fuga coincidentes, sobre o tempo das Irmandades, 

pero converxendo nun enfoque compartido coa finalidade de facer dialogar a 

experiencia galega con Europa e con América, como decote propoñían os mem-

bros do Grupo Nós e das Irmandades, que definiron A Nosa Terra como vocei-

ro do «Idearium da Hirmandade da Fala en Galicia e nas colonias gallegas 

d’América e Portugal». Consonte esta orientación, o obxectivo dos congresos 

organizados polo Consello da Cultura Galega non foi centrar o debate unicamen-

te na evolución interna na propia Galicia, nos ámbitos político-ideolóxico, social 

ou cultural, do movemento galeguista nas súas orixes, un eido ben cultivado pola 

Ramón Villares, Xosé M. Núñez Seixas, Ramón Máiz
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historiografía existente, ao que adicaron varios congresos outras institucións 

que sen dúbida descubriron lagoas, abriron camiños e forneceron abondosos 

matices. Pola contra, escolleuse unha perspectiva global, propia das olladas 

cruzadas e transnacionais, na que se enmarcase o nacemento das Irmandades no 

mundo e no espazo que máis influenciaba e condicionaba as escollas e experien-

cias da maioría da sociedade galega naquela altura: o europeo, o ibérico e mais 

o transatlántico. Cremos que os resultados cumpren de xeito satisfactorio coas 

expectativas dos organizadores e dos coordinadores desta publicación. Con todo, 

será o público lector quen poida xulgalo.

Ramón Villares, Xosé M. Núñez Seixas, Ramón Máiz

Editores

Santiago de Compostela, outubro de 2020
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wie es eigentlich gewesen: wahnsinnig kompliziert 

(á maneira de Ranke) 

NACIONALISMO TRANSNACIONAL E NACIONALISMO METODO-
LÓXICO (SOMME, DUBLÍN, A CORUÑA) 

O ano 1916 conmemórase en Irlanda por dous motivos e no seo de dúas comu-

nidades mnemónicas: por unha banda, os protestantes do Ulster lembran a 

batalla da Somme, que inflixiu unha altísima cifra de baixas entre, sobre todo, 

os rexementos daquela provincia irlandesa, e, pola outra, na historia do naciona-

lismo irlandés, a data evoca o Alzamento de Pascua, cando un grupo de activistas 

culturais radicalizados procedentes da Liga Gaélica e dos Voluntarios Irlandeses 

ocupou puntos estratéxicos da capital, Dublín, e proclamou unha República 

Irlandesa independente. Nunha zona de Europa totalmente distinta, A Coruña, 

ese mesmo ano tivo lugar un acto constitutivo: a fundación das Irmandades da 

Fala. 

A simultaneidade e as correlacións que se deron entre estes tres acontecemen-

tos, dispares e disímiles, resultan intrigantes en varios aspectos. Neste sentido, 

ningún de tales sucesos pode entenderse agás en relación inmediata co outro e, 

en consecuencia, en relación intermedia co terceiro. Os voluntarios do Ulster 

que se alistaran no Exército Británico fixérano, en moitos casos, para demostra-

ren o seu unionismo, é dicir, o seu rexeitamento a formaren parte dun plan de 

goberno local para Irlanda que houbo entrar en vigor de non ser polo estoupido 

da Gran Guerra; os insurrectos irlandeses conseguían armas de Alemaña e 

actuaban de acordo co arraigado principio de que «a dificultade de Inglaterra é 
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a oportunidade de Irlanda», e todas as achegas a este volume deixan meridiana-

mente claro ata que punto a Liga Gaélica e o rexurdimento irlandés constituíron 

unha fonte de inspiración e un marco de acción para as Irmandades da Fala. 

Á inversa, a sincronía e as fortes implicacións mutuas que se produciron entre 

o unionismo do Ulster, o nacionalismo irlandés e o rexionalismo galego subliñan 

as disparidades que deben incorporarse a todo tratamento comparativo. Como 

interactúa a guerra, librada por Estados imperiais, co rexurdimento lingüístico 

que se viviu nas periferias provinciais deses imperios? Como interactúa o impe-

rialismo cunha cousa, ou cunhas cousas (sen que, en moitos casos, fique de todo 

claro o significado ideolóxico dos termos), que se poden denominar ben rexio-

nalismo, ben nacionalismo? Por que o activismo lingüístico resulta unha forza 

ou axente de mobilización tan importante para os plans autonomistas ou sepa-

ratistas? E, o máis importante, en que medida gardan relación unhas accións 

locais e circunscritas a un ámbito social concreto coas súas motivacións e efectos 

translocais?, ou, noutras palabras, como se produce esa potente implicación 

mutua? 

Trátase de preguntas que son en parte retóricas e en parte heurísticas. Sen 

afirmar que lles vou dar cumprida resposta a todas elas, nas páxinas seguintes 

confío en poder extraer algunhas das consecuencias que comportan e presentar 

un posible modelo que lle aplicar ao considerable reto que claramente se deriva 

delas: a necesidade de elaborar unha historia debidamente transnacional e com-

parativa dos movementos nacionais (e rexionais). Nesta tarefa recorrerei aos 

datos e apreciacións que reuniron, baixo unha perspectiva comparada, os moitos 

contribuíntes da Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe1.

O obstáculo máis grave co que se atopa tal historia transnacional do naciona-

lismo é a nosa propia estreiteza de miras: a nosa propensión ao nacionalismo 

metodolóxico. Ao darmos conta dos movementos sociopolíticos segundo se 

1 Vid. Leerssen (2018); a versión dixital está dispoñible en liña en https://ernie.uva.nl/. As visualizacións 
das redes que se achegan nas páxinas que seguen están tiradas dese sitio web.
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manifestan nun país dado, de maneira predeterminada tendemos a buscar as 

súas causas e infraestruturas subxacentes no seo dese mesmo país, cunha visión 

limitada –inveterada e comprensible– que se deriva de tres causas: unha, a de que 

os arquivos desde os que traballan os historiadores adoitan estar institucionaliza-

dos, ordenados e repertoriados a escala nacional e, en efecto, a miúdo se encon-

tran baixo o coidado do Estado; outra, a do problema do idioma, que nos fai 

gravitar cara ás fontes que somos quen de entender e leva a deixar de lado as 

escritas en linguas alleas, e a terceira –a menos escusable–, unha arraigada gravi-

tación que se observa nos historiadores cara á explicación dos fenómenos histó-

ricos a partir dunhas causas «subxacentes» (é dicir, infraestruturas, sociedade, 

institucións ou política; noutras palabras, algo propio dun lugar ou dun grupo 

social). Todos estes elementos tenden a marxinar –erroneamente, ao meu ver– 

os factores causais que se comunican a máis longa distancia, desde outros países 

ou noutras linguas: de xeito sistemático, explicamos o crecemento dunha planta 

a partir das súas raíces e raramente a partir da súa polinización. Por iso, precísa-

se unha perspectiva transnacional para dar conta da difusión de ideoloxías e 

movementos a longa distancia, da súa implicación mutua e a súa transferencia, 

e, en consecuencia, haberá que sacar das sombras das actividades (sociopolíticas) 

locais os intercambios comunicativos e intelectuais. 

Para empezar, os imperios achegan o ambiente en que se producen esas impli-

cacións mutuas transnacionais: as que se dan entre as varias dependencias rexio-

nais e coloniais de Madrid son ben coñecidas e non fai falta volver sobre elas no 

marco deste artigo. Máis alá, o Imperio Ruso constituíu un elo entre o Báltico e 

o Cáucaso e, así, o pai da literatura armenia moderna, Khachatur Abovyan, for-

mouse intelectualmente cos seus estudos en Tartu/Dorpat, e o erguemento 

polaco de 1831 inspirou unha conspiración xeorxiana en 1832. As guerras que 

se libraron entre estes imperios son o crisol no que se forxou a estatalidade dos 

movementos nacionais: a Gran Guerra, que comezaron dous imperios multiét-

nicos (Austria-Hungría e Rusia), acabou co desmembramento nacional de 

ambos, e a Somme posibilitou o Alzamento de Pascua. 
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O TRANSNACIONALISMO DIRECTO: REPERCUSIÓNS

Os exemplos anteriores xa son indicativos de distintas modalidades do que pode-

mos denominar nacionalismos «de reacción en cadea» ou «de efecto directo», 

polos cales, nun marco imperial compartido, é posible que un movemento 

nacional que ten lugar nun punto dado provoque outro noutro sitio. Coido que 

podemos distinguir varias modalidades nas que toman forma estas interaccións.

1.  Unha é a da imitación hostil2. Un caso témolo na relación existente entre 

o nacionalismo irlandés e o unionismo do Ulster: os protestantes desta 

provincia percibiron os efectos do sistema de goberno local (o obxectivo 

principal e autonomista do nacionalismo irlandés) e, de resultas disto, 

iniciaron un movemento contrario de seu, reivindicando a idea de que o 

Ulster non era irlandés tanto como os nacionalistas irlandeses reivindica-

ban a de que Irlanda non era británica. Un proceso semellante tivo lugar 

entre os movementos flamengo e valón en Bélxica e entre os nacionalistas 

gregos e turcos en Chipre. 

2.  En segundo lugar, os nacionalismos proliferan mediante a solidariedade 

activista, cando os activistas de diferentes comunidades unen forzas e 

estratexias. Este modelo fundaméntase na mobilidade transnacional dal-

gúns membros importantes deses colectivos, que se viron forzados a esa 

mobilidade por medio do exilio ou da emigración, entre os que se contan 

Giuseppe Mazzini, Adam Mickiewicz, Fan Noli etc. Este modelo de «acti-

vistas itinerantes» ten particular relevancia para os nacionalismos da diás-

pora no Novo Mundo e para os activistas anticoloniais de distintas perife-

rias coloniais dos imperios europeos3. 

2 Teño visto que algúns colegas lle atribúen a noción de «imitación hostil» a Ernest Gellner, pero non dei 
localizado esa expresión nos seus escritos.
3 Cf. Anderson (2005), así como Stutje (2019).
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3.  En terceiro lugar, uns «padróns organizativos» xenéricos poden resultar 

unha fonte de inspiración para outros movementos nacionais distintos: 

desde o formato das sociedades secretas de primeiros do século XIX 

(Tugendbund, filaretes e filomates, carbonarios, Filiki Etairia, Frăţia) ata 

a adopción, a finais do século XX, do padrón da «fronte de liberación» 

(Organización para a Liberación de Palestina, Euskadi Ta Askatasuna, 

Exército Republicano Irlandés…). 

4.  En cuarto lugar, pode haber cooperación entre distintas minorías que 

comparten un sentimento de agravio contra un centro imperial repudiado 

conxuntamente (como ocorre nas periferias provinciais de España e nas 

zonas eslavas fronteirizas do Imperio Habsburgo). En efecto, o esfarela-

mento dos Estados imperiais multiétnicos, sobre todo a raíz da perda de 

colonias ou sometidos ás tensións da Primeira Guerra Mundial, ofrece 

unha auténtica cachoeira de nacionalismos de reacción en cadea. 

5.  Neses imperios que se veñen abaixo pódese observar, no seu centro neu-

rálxico, un quinto subtipo de nacionalismo de reacción en cadea fronte á 

separación das periferias subalternas (como ocorre na España castelá, en 

Austria e en Inglaterra). A perda do imperio non é tan só un fenómeno do 

século XVIII, senón que ten lugar, en vagas sucesivas, ata ben entrado o XX, 

e en cada unha desas crises xorde no dito centro neurálxico un tipo de 

«nacionalismo regresivo», un sentido da identidade postimperial nostálxi-

co e virado cara ao rexionalismo (o movemento partidario dunha «peque-

na Inglaterra»; o movemento reformista español que seguiu a 1898, ou 

rexeneracionismo; o culto vienés-tirolés que, nos tempos finais do Imperio 

Habsburgo, se desenvolveu arredor da torta de chocolate vienesa chamada 

Sacher, os valses de Johan Strauss, o sentimento alpino e a ironía de ope-

reta; o nacionalismo introspectivo neerlandés e dinamarqués posterior a 

1839 e 1864), que adoita ter fixación cos monarcas e as tradicións e poida 

que represente unha supervivencia tardía desa extinta ideoloxía espectral 

chamada Reichspatriotismus. 
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Estas categorías idealtípicas poden, por suposto, superpoñerse ou cruzarse: 

así, o unionismo do Ulster e o movemento valón poden constituír tanto unha 

forma de imitación hostil antiirlandesa e antiflamenga como un tipo de nacio-

nalismo regresivo británico e belga, respectivamente; as transferencias vencella-

das a «padróns organizativos» ou «activistas itinerantes» adoitan verse en con-

xunción con outros modelos de transferencia. Porén, paréceme que, entre elas, 

as cinco categorías en cuestión abranguen a maioría de formas de activismo 

nacional de «reacción en cadea». 

O TRANSNACIONALISMO NON DIRIXIDO: DIFUSIÓN, PROFU-
SIÓN, CONDENSACIÓN 

Non obstante o anterior, o aspecto principal que quero sinalar é que estas moda-

lidades de repercusión directa non abarcan a totalidade dos casos de prolifera-

ción historicamente documentada do nacionalismo polo continente europeo. 

En moitas ocasións, o pensamento nacional difúndese –é dicir, esténdese por 

una zona ampla e de límites esluídos– antes de pasar por un proceso de conden-

sación (e producir efectos) noutro contexto; así, moitas novelas de Walter Scott 

difundíronse por Europa, traducidas e exportadas, para que unha pequena cifra 

de autores comezase a aplicar ese xénero literario ao seu propio pasado nacional. 

Polo xeral, tales procesos de difusión non adoptan unha direccionalidade con-

creta, non constitúen unha «campaña dirixida de mercadotecnia» que teña un 

obxectivo definido e os seus efectos non son necesariamente intencionados nin 

premeditados. 

Este feito pode impedir que se perciba con claridade a causalidade que estaba 

a intervir. Con frecuencia é imposible localizar o extremo de condensación dun 

proceso de difusión seguindo un rastro linear unívoco de causa e efecto e, en 
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consecuencia, a influencia que exerce un caso noutro pode non resultarlle evi-

dente ao historiador. Como na parábola bíblica, hai que sementar –e desbaldir– 

moitas presas de gran para que algunhas dean froito, pero só de sementes culti-

vadas vai nacer froito novo. En moitas circunstancias, parecerá que as cousas 

simplemente están «no aire», formando parte dun Zeitgeist ou condición 

ambiental dados: coma se o crecemento dos cogomelos fose tan só o resultado 

do tempo húmido que vén cun cambio de estación, ou coma se a aparición de 

movementos nacionais se debese meramente ao ascenso da clase media ou a 

unha etapa de modernidade. No entanto, os cogomelos medran onde medran 

polo micelio e as esporas que posúen, e a aparición dun movemento nacional 

sempre se debe á intencionalidade dos intervenientes, que «tiveron a idea», e non 

a tiraron do aire: as ideas circulaban con profusión, alén de por difusión. 

En moitos casos, xa que logo, esta difusión e condensación dependen de que 

teña lugar unha profusa comunicación de ideas a maior distancia, e moi a miúdo 

a distancias transnacionais, e moi a miúdo tamén esa comunicación foi tan cul-

tural como política. Polo menos dúas das modalidades antes bosquexadas acha-

ron tamén as súas manifestacións culturais: 

– os «padróns organizativos» que se expanden dun movemento nacional a 

outro relacionado e que non son só modalidades de unión de activistas 

políticos, senón tamén modos de sociabilidade cultural: sociedades e clubs 

de lectura, corais, clubs deportivos, e 

– os «activistas itinerantes», que nalgúns casos destacados foron artistas e 

intelectuais, non organizadores políticos: compositores e intérpretes como 

Franz Liszt e Richard Wagner, ou escritores errantes como Byron, mada-
me de Staël e Washington Irving. 
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Figura 2.1. Xeiras de Franz Liszt

Para alén do anterior, semella haber algunhas modalidades de transferencia 

propias do padrón de difusión e condensación cultural, das que relaciono as 

seguintes: 

1. Intercambios institucionais. As academias de arte, os conservatorios, as uni-

versidades e os salóns de mostras constitúen puntos de encontro de intelectuais 

e artistas que saen do seu lugar de orixe, normalmente nunha etapa temperá e 

formativa da súa carreira profesional. É nestes centros onde as ideas poden pasar 

do seu ambiente orixinario a outro. Así, Saint Sava, a Academia Principesca de 
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Bucarest, precursora da actual universidade desa cidade, foi un importante lugar 

de reunión dos intelectuais emerxentes que máis adiante asumirían o liderado 

dos movementos nacionais grego, albanés, romanés etc.; as academias de arte de 

París, Antwerpen e Düsseldorf aprendéronlles pintura histórica nacional a novas 

xeracións de artistas procedentes de lugares que ían de Noruega a Polonia e 

Romanía, por non falar dos círculos de estudo de Roma e das universidades de 

Viena, Vilnius ou San Petersburgo. A biografía de case todos os artistas e inte-

lectuais que desempeñaron un papel influente no artellamento dos ideais nacio-

nalistas amosa que formaron as súas ideas durante estadías no estranxeiro, e a 

partir dos contactos que estableceron neses lugares con xente doutros países que 

tiñan inquedanzas semellantes.. 

Figura 2.2. Mapa de academias de arte confrontadas co lugar de nacemento dos seus 
pupilos (1823-1848) 

2. Reticulación asociativa. Existiron moitas formas de sociabilidade e camara-

daxe que, se ben foran concibidas nun lugar determinado, supuxeron unha fonte 

de inspiración para iniciativas análogas que xurdiron noutras zonas. Un bo 
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exemplo constitúeo a expansión do formato dos «xogos florais» desde Tolosa a 

Barcelona e de aí a Valencia, San Sebastián e distintas cidades de Galicia e da 

Provenza, e outro caso atopámolo na difusión dos clubs deportivos e as socieda-

des corais. Tratábase de iniciativas urbanas que adoitaban atravesar fronteiras 

políticas ou lingüísticas, e acababan por vincular as cidades de que se tratase 

nunha rede ou tecido ad hoc, sen as pecharen no ámbito dunha identidade ou 

territorio compartidos; por exemplo, o formato das corais difundiuse desde a 

sociabilidade alemá ás nacións bálticas emerxentes. Fose cal for o proceso de 

construción comunitaria rexionalista ou nacionalista que resultase disto, semella 

que tivo lugar no hínterland ou rexión circundante de cada cidade en cuestión; 

só nos países de pequeno tamaño que mostran un baixo grao de urbanización 

(Gales, Estonia) o hínterland parece máis ou menos coincidente, no plano terri-

torial, cunha nación incipiente. No caso alemán, o efecto de construción nacio-

nal que exerceron as corais derivouse da súa concatenación federativa, duns 

festivais transrexionais compartidos e dun repertorio común4.

Figura 2.3. Reticulación dos festivais do estilo dos xogos florais 

4 Vid. Leerssen (2015), así como Lajosi e Stynen (2015).
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3. O repertorio común dos produtos e actividades culturais non viña delimita-

do necesariamente pola sociedade ou comunidade cultural individual de que se 

tratase. A música viaxaba lonxe; foron varios os colectivos de diversas partes 

de Europa que tiveron a impresión de que A Marsellesa, o coro Va, pensiero do 

Nabucco de Verdi e a aria Amour sacré de la patrie de A muda de Portici de Auger 

cadraban coas súas tribulacións e aspiracións. Os poemas de lord Byron, as nove-

las de Walter Scott e o Don Carlos e o Guillerme Tell de Friedrich Schiller tive-

ron tanta influencia traducidos –e entre lectores versados no plurilingüismo– 

como na súa propia área lingüística de orixe. As Edda e Beowulf constituíron 

unha fonte de inspiración para o público alemán, o inglés e o escandinavo por 

igual, e Ján Kollár e Vuk Karadžić resoaron por todo o mundo eslavo. 

4. A intensa comunicación de ideas que se produciu entre os intelectuais nacio-

nalistas románticos serviu para divulgar, dun modo viralmente contaxioso, as 

ideas xeradas polas novas modalidades de produción de coñecemento nun marco 

nacional, sobre todo entre filólogos e historiadores. Aínda que, cada vez máis, 

vían a súa tarefa desde esa perspectiva nacional (e, neste sentido, Jacob Grimm 

era un fervente patriota alemán na mesma medida en que Michelet o era fran-

cés), mantiñan correspondencia uns con outros, facían recensións das obras dos 

demais e alistábanse mutuamente nas súas respectivas sociedades eruditas nacio-

nais, creando unha rede de notable densidade. Tomando como base unha mos-

tra de arredor de 40 000 cartas entre figuras «nodais» de capital importancia, 

como foron, entre outros, Jacob Grimm e Walter Scott, podemos afirmar, sen 

temor a equivocármonos, que non houbo dous intelectuais románticos, desde 

Reiquiavik a Odessa, entre os que existisen máis de dous «graos de separación». 

Así, abondan dous correspondentes intermedios para vencellar a Théodore Her-

sart de La Villamarqué, coleccionista de baladas bretón, con Anders Sjögren, 

presidente finés da Academia Imperial das Ciencias rusa, sita en San Petersbur-

go. Ao mesmo tempo, con todo, estas redes presentan unha distribución concre-

ta que indica as simpatías e antipatías dos protagonistas do ámbito cultural: a 
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Figs. 2.4 e 2.5. Redes de correspondencia de Jacob Grimm e, xustapostos, E. M. Arndt e 
Prosper Mérimée
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fenda que dividía a rede non francesa de Ernst Moritz Arndt e a rede non alemá 

de Prosper Mérimée –ambos os dous case contemporáneos, situados nunha 

posición cultural máis ou menos equiparable e cunha cantidade máis ou menos 

igual de cartas repertoriadas, con cerca de 4000 cada un– ilustra, dun xeito 

rechamante, o crecente distanciamento franco-alemán e, trasladada a un mapa 

espacial, esta «zona morta» comunicativa constitúe un desacougante anticipo das 

primeiras liñas da Gran Guerra. 

A ACEPTACIÓN DA COMPLEXIDADE 

O estudo destes intercambios implica o necesario rastrexo de múltiplas pistas en 

papel e probas documentais difusas en moitas direccións, case como trazando a 

estrutura do micelio que vencella os distintos cogomelos dun bosque, ou a difu-

sión das súas innumerables esporas cos ventos cambiantes. Os procesos en cues-

tión non son senón complexos e calquera relato linear do estilo «desde unha 

causa aquí ata un efecto alí» vai poñer no primeiro plano unha febra dada e 

deixar desatendidas moitas outras na embrolla da madeixa. As dinámicas dos 

movementos nacionais, unha vez liberados da simplificación artificial que 

impón unha estreiteza de miras mononacional e monodisciplinaria, constitúen 

a definición mesma de «non-linearidade», e deben trazarse e visualizarse co 

medio axeitado para esa súa condición: o estudo dos sistemas complexos, que 

comporta instrumentos de redución da complexidade tales que o levantamento 

de matrices multidimensionais e mais a análise de redes. A Encyclopedia of 
Romantic Nationalism in Europe concibiuse como un «estudo de viabilidade» de 

tal achegamento, co emprego dunha matriz tridimensional que dá lugar a distin-

tos eidos e medios de produción cultural (filoloxía, artes visuais, folclore, música 

etc.) contrastados cunhas comunidades culturais autodefinidas (desde os albane-

ses aos galeses) e, nunha terceira dimensión, coa cronoloxía dos acontecementos 
culturais observados de 1780 a 1920. 
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É este último aspecto, a insistencia na diacronía e na databilidade das prácti-

cas culturais –pois, como expresou Hugo von Hoffmannsthal, «Jedes Wort ist 

doch auch ein Ereignis»–, o que distingue este achegamento das formas socio-

científicas de trazado de matrices e análise de redes. A diacronicidade é tanto 

máis importante canto que os movementos rexionalistas e nacionalistas de Euro-

pa, se ben adoitaban seguir unha secuencialidade parecida no seu desenvolve-

mento, basicamente dentro do «moi longo século XIX» (de acordo, por exemplo, 

co modelo de fases de Miroslav Hroch, ao que volverei máis adiante), comezaron 

uns antes que outros, e uns pasaron por determinadas etapas máis rápido que 

outros; porén, todos compartiron as mesmas datas constitutivas críticas, como 

1813-1815, 1848 ou a guerra de Crimea. 

Con estas tres dimensións (campos, comunidades e cronoloxía), o sistema 

europeo pode trazarse máis ou menos coma se fose un cubo de Rubik e, malia 

que as varias voltas e reviravoltas dun cubo tan articulado chegan a resultar des-

concertantes, polo complicadas –igual que é, e era, a vida real–, o sistema en si 

reduce esas complicacións a complexidade: algo que non é nin linear nin caótico, 

unha cifra ilimitada de permutacións que se encadran nunha cifra limitada de 

parámetros descritivos. 

Na liña da teoría do actor-rede de Bruno Latour5, nesa visión dos movemen-

tos nacionais vanse analizar non só as personalidades humanas intervenientes 

–ou ese primum movens metafísico do século XX, «a sociedade»–, senón tamén 

produtos culturais como libros, composicións musicais, estatuas e asociacións, 

pois tamén teñen poder conectivo e axencia causal. Ao mesmo tempo, a perspec-

tiva non é sociolóxica, senón histórico-cultural, hermenéutica e non cibernética, 

no sentido de que a importancia de cada actor vén determinada non pola súa 

mera presenza, senón pola importancia que lle atribúen os demais, tendo en 

conta que os actores humanos constitúen elos indispensables na arbitraxe da 

5 Vid. Latour (2005).
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dita relevancia. Xa que logo, a ausencia ou presenza da diferenza lingüística 

non é, como tal, decisiva en por si: hai idiomas moi «distintos» entre si, como 

as linguas sami, que non se instrumentalizaron na toma de conciencia nacional 

máis que dun xeito tardío e dubitativo, mentres que as diferenzas, relativamente 

 Rescate, recuperación   Produción cultural  Propagación e proclamación
 e inventario  nova  na esfera pública

Lingua dicionarios  ortografía  activismo lingüístico
 gramáticas  debates sobre a estandarización planificación lingüística
   e os dialectos  ensino da lingua
   purismo lingüístico
  [L1]  [L2]  [L3]

Discurso edición de  a) traducións e adaptacións: a   ensino da historia
 – textos literarios   Biblia, clásicos universais  festividades históricas
 – documentos históricos  b) teatro, novela e poesía  conmemoracións
 – fontes xurídicas  nacionais e históricos  actos, festivais e premios literarios
 de períodos anteriores  c) historiografía nacional
   d) historia literaria, crítica
   literaria e cultural
  [D1]  [D2]  [D3]

Artefactos e  arqueografía  política de protección  monumentos, dedicatoria de
cultura material restos monumentais  monumental, restauracións  espazos públicos
 lugares revestidos de   deseño, artes decorativas  uso oficial da arquitectura
 significado simbólico  pintura historicista, museos  historicista, as artes decorativas
     e o deseño
  [A1]  [A2]  [A3]

Actuacións  edicións de literatura oral  literatura rústico-realista  reactivación ou invención de
e prácticas  proverbios, supersticións,   deportes e pasatempos tradicionais,  tradicións
culturais pasatempos  composición de música nacional  actos, festivais e premios: 
 maneiras e costumes, folclore    folclore, deporte, música
 bailes populares, música popular
  [C1]  [C2]  [C3]

Ambiente social a) asociacións, academias urbanas, sociedades de lectura
 b) publicacións periódicas, operacións de edición

[S]

Infraestrutura institucional a) academias estatais, universidades, cátedras
 b) librarías, arquivos
 c) museos, Administracións públicas

[I]

Fig. 2.6
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secundarias, que existen entre o ucraíno e o ruso, ou entre o búlgaro e o mace-

donio, se tomaron certamente moi en serio. Pola contra, o que importa é a 

relevancia que a xente daquel tempo lle atribuía á diferenza lingüística, e de aí 

que a noción de «cultura», tal e como se usa aquí, se refira sempre a algo que se 

experimenta e sobre o que se reflexiona (a experiencia da cultura, a reflexión 

cultural) e se incorpore á reiterativa noción do «cultivo da cultura». Non é a cul-

tura, senón o seu cultivo e valoración, o que marca a transición do comporta-

mento antropolóxico á ideoloxía política, e tamén o que nos permite facer un 

trazado da «cultura» (en canto conxunto de prácticas e campos) comparándoa 

con diversas modalidades de cultivo e indicando graos de intensidade nese pro-

ceso, o que nos dá a matriz que vai seguir6:

Non pode afirmarse que a metodoloxía da que aquí se fixo un breve esbozo 

sexa a única maneira de abordar un estudo debidamente transnacional e compa-

rativo dos movementos nacionais e rexionais de Europa. Porén, con ela si se 

tenta encarar o reto fundamental ao que se enfronta todo achegamento propia-

mente transnacional ao nacionalismo e ao rexionalismo: a necesidade de incor-

porar a axencia da comunicación transfronteiriza e o feito de que, nesta, a difu-

sión cultural non sexa menos importante que as repercusións políticas directas. 

DE VOLTA EN DUBLÍN E NA CORUÑA: NACIONALISMO, REXIO-
NALISMO E MULTIPLICIDADE DE ESCALAS 

En todos estes factores culturais e comunicativos enténdese Europa, ao estilo de 

Latour, como rede de intercambios, visión que é contraria ao arraigado hábito de 

a entender como crebacabezas de Estados-nación discretos e pechados, ou como 

sistema gravitacional aniñado de centros e periferias, ateigado de subcentros e 

6 Cf. Leerssen (2006).
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subperiferias. Unha perspectiva en rede comunicativa libera as Irmandades da 

Fala, malia a súa posición (duplamente) periférica en España e Europa, da súa 

percibida marxinalidade, ademais de situar a Galicia como participante na rena-

cenza rexionalista das comunidades subalternas de linguas ibérico-romances e, 

igualmente, como pedra de toque entre Irlanda e Cuba ou a Arxentina (onde a 

influencia que exerceron os colectivos galegos ao longo destes anos é relativa-

mente comparable ás actividades que desempeñaron as diásporas irlandesa, 

polaca, eslovaca e croata nos Estados Unidos). 

Desde o principio, saltan á vista os paralelos e as diverxencias existentes entre 

o caso galego e o irlandés. En ambos, a mobilización sociopolítica se leva a cabo 

baixo a invocación do idioma nativo. Así, o obxectivo principal e ostensible das 

Irmandades dos Amigos da Fala, constituídas na Coruña un mes despois do 

Alzamento de Pascua, foi o de preservación do idioma e rexurdimento lingüísti-

co, de nos atermos ao seu nome. (E, mesmo se esa denominación fose un código 

«encuberto» e eufemístico para reivindicar un maior autonomismo político, ao 

estilo das asociacións Tugendbund ou Filiki Eteria, a escolla do eufemismo non 

deixa de resultar significativa.) Dun xeito semellante, en Dublín a metade dos 

asinantes da Declaración de Independencia de 1916 chegaran ao separatismo 

armado por medio dunha asociación promotora do rexurdimento lingüístico 

que fora fundada en 1893: a Liga Gaélica. Este colectivo, que dedicaba os seus 

esforzos a un programa de renacenza cultural nativista que recibía o nome de 

«desanglización», organizara concursos de música e baile, obras de teatro ama-

dor, excursións turísticas á Irlanda occidental, de fala gaélica, e, por riba de todo, 

aulas de lingua nas que o pobo irlandés podía reconectar cun idioma, o seu, que 

ía desaparecendo con rapidez. No que constituíu unha confirmación típica do 

modelo de fases de Miroslav Hroch7, esas actividades de toma de conciencia 

cultural logo deron lugar a un choque de demandas sociais, principalmente 

7 Dos moitos escritos, mencionarei a Hroch (2005).
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verbo do ensino do gaélico e o seu emprego nos enderezos postais e nos letreiros 

comerciais. Entre 1905 e 1910 a organización radicalizouse, ata o punto de 

converxer con partidos políticos separatistas como o Sinn Féin e ser obxecto de 

infiltración por parte de activistas terroristas da Irmandade Republicana Irlande-

sa, que contaba cunha rama americana. Neste proceso de radicalización, o 

obxectivo do rexurdimento lingüístico converteuse en mera política simbólica e 

o núcleo do plan de acción nacionalista virou da renacenza cultural ao separatis-

mo sociopolítico8.

A conexión Dublín-A Coruña foi unha transferencia directa por reacción en 

cadea ou un caso de difusión cultural? O meu coñecemento das fontes (limitado, 

hai que admitir) lévame a sospeitar o segundo. Estes dous movementos non tiñan 

metas comúns, sentimentos compartidos de aldraxe nin intermediarios directos, 

e entre as respectivas linguas que se enarboraban como bandeiras de campaña en 

Dublín e na Coruña non había nin familiaridade nin rivalidade. En cambio, 

existe unha historia ben documentada de intelectuais galegos que internalizaron 

ese inspirador paralelo que se establecía coas demais periferias atlánticas e deron 

en empregar a denominación común de «celtas» para invocaren un ambiente 

compartido de chuvia e gaitas. O celtismo galego remóntase nada menos que a 

mediados do século XIX, cando unha serie de historiadores, como Benito Vicetto 

e Manuel Murguía, escribiron sobre as primeiras épocas da historia do país á luz 

dos mitos migratorios gaélicos, e chegaron mesmo a apelar á figura mitolóxica 

gaélico-irlandesa de Breogán como devanceiro nacional. Máis aínda, en 1935 

Antón Villar Ponte, pai fundador das Irmandades da Fala, traduciu para o gale-

go, xunto con Plácido R. Castro, as obras teatrais de W. B. Yeats Cathleen Ni 
Houlihan e The Land of Heart’s Desire, ambas de sentimento nacional irlandés9. 

8 En Leerssen (2016a) poden consultarse máis pormenores e fontes.
9 Antón Villar Ponte xa traducira Cathleen Ni Houlihan para o galego en 1921 (Nós, 8, 5 de decembro de 
1921). Vid. tamén http://www.fundacionplacidocastro.com/reflexions-arredor/irene-romero-iturralde/
historia-dunha-traducion-placido-castro-anton-villar-ponte-e-dous-folc-dramas-de-w-b-yeats, así como 
Leerssen (2016b), por cuxa parte galega estou en débeda con Fernando Pereira e o seu traballo. 
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Entre a mitografía e a historia do decenio de 1880 e as traducións de Villar 

Ponte, a documentación apunta a que os nacionalistas galegos se fixaron en 

Irlanda, efectivamente, como punto cultural de referencia. Os contactos entre 

ambos os dous países foron de natureza cultural, máis que de activismo social, e, 

como adoita ocorrer coas conexións culturais, tamén indirectos. Neste sentido, 

son dúas as pedras de toque intermedias que vencellan os intelectuais galegos coa 

mitoloxía irlandesa: unha é o filólogo celta Henri d’Arbois de Jubainville, cate-

drático do Collège de France, cuxos estudos mitolóxicos consultou Murguía, e 

a outra é Joaquín de Villanueva (1757-1837), crego liberal exiliado e exdeputa-

do das Cortes de Cádiz que se refuxiara en Dublín, onde empezara a interesarse 

pola pescuda anticuaria gaélico-irlandesa (aos escritos que lle dedicou ao tema 

gaélico recorreu Vicetto con frecuencia). 

Non obstante, tanto a Liga Gaélica como as Irmandades da Fala presentan 

unha instrumentalización da cultura para uns fins de activismo sociopolítico. 

Posúen unha inspiración cultural común difusa e paneuropea, mais unha esfera 

de acción estritamente local, dirixida ao seu propio país. Esa é, en si mesma, unha 

conclusión para termos presente: o cultivo da cultura adoita comunicarse a escala 

transnacional, mentres que a acción política é principalmente intranacional. 

Porén, hai outra inferencia que querería derivar da comparación entre a Liga 

e as Irmandades, que é a de que o activismo lingüístico en Irlanda nunca foi 

rexionalista, mentres que en Galicia tivo dúbidas en chamarse nacionalista. 

A diferenza do que ocorreu co desenvolvemento do activismo lingüístico gaélico, 

o cultivo do idioma galego non conduciu a ningunha rebelión separatista arma-

da nas rúas da Coruña ou de Santiago de Compostela, nin a proclamacións 

temporais dunha república galega independente. 

Onde acaba o rexionalismo e comeza o nacionalismo? A pregunta resulta 

incómoda e ten sido obxecto de moito debate, e enceréllaa o feito de que a pala-

bra posúa connotacións bastante distintas nas distintas linguas e nas diverxentes 

autopercepcións ideolóxicas dos varios movementos que se chamaban a si mes-

mos «rexionalistas». Un punto de partida que é de sentido común podería estar 
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en que o rexionalismo comporta o cultivo de diferenzas culturais que non se 

consideran tan esenciais como para excluíren a participación dunha comunidade 

cultural no Estado-nación; noutras palabras, o rexionalismo é o autoposiciona-

mento dun «grupo étnico autodiferenciado» –por citar a definición de nación de 

Walker Connor10–, que non implica separatismo. Se o rexionalismo leva consi-

go algunha reivindicación de «autonomía», esa autonomía concíbese como auto-

goberno subsidiario dentro do Estado e suxeito á soberanía deste. 

Tal distinción ten sona de resultar problemática. Para empezar, non é estable 

no tempo: o que nun momento dado pode ser rexionalismo evoluciona cara ao 

separatismo máis adiante e, á inversa, é posible que o que nunha época concreta 

pasa por diferenciación nacional sufra unha erosión que, co tempo, o deixe en 

mera variación rexional. Máis aínda: dado que, na vida cultural, a existencia que 

ten o pasado tras a súa morte pode superpoñerse á aparición do futuro (a Glei-
chzeitigkeit des Ungleichzeitigen de Reinhart Koselleck), cabe a posibilidade de 

que vexamos ambas as dúas tendencias representadas nunha única sociedade, 

unha a carón da outra, nun momento dado. O espectro político normalmente 

abrangue diversas gradacións de rexionalismo de baixa intensidade á beira dun 

nacionalismo radical; a este respecto, o caso de Valencia constitúe un exemplo 

ilustrativo, coa complicación engadida de que o Outro contra o que se posiciona 

o rexionalismo valenciano pode ser, dun xeito fluído, quer Madrid ou Barcelo-

na, quer ambos. 

Estas anomalías –porque iso é o que deben de parecer nun marco analítico 

no que o rexionalismo e o nacionalismo constitúen categorías independentes, 

unha máis ou menos representada, en Galicia, polo Consello da Cultura Galega 

e outra, en Irlanda, polo IRA– fican reducidas a un formato máis manexable se 

as consideramos desde unha óptica transnacional. En efecto, esta comporta máis 

que unha serie acumulativa de casos nacionais discretos que pasan a formar parte 

10 Connor (1994). 
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dunha «Liga de Campións» multinacional; significa, ademais, que a índole uni-

taria discreta do plano nacional se pon en dúbida e se percibe nas súas diferen-

ciacións internas tanto como nas súas conexións externas. As implicacións 

mutuas transnacionais e a polinización cruzada demostran que as nacións non 

son, á maneira de callaos, lisos, duros e ben diferenciados; e, do mesmo xeito que 

por fóra non son lisos e impenetrables, por dentro non son homoxéneos, crista-

linos e indiferenciados. Adoitan producirse conexións internacionais entre as 

cidades provinciais e as súas respectivas rexións, como amosa a reticulación dos 

xogos florais. 

A noción de que as implicacións mutuas transculturais se dan entre cidades e 

entre rexións, e tamén entre nacións, todo ao mesmo tempo, coñécese agora 

como «multiescalaridade», o que significa que o autoposicionamento cultural e 

o «cultivo da cultura» poden ter lugar no plano urbano ou municipal, no rexio-

nal ou no nacional, e a miúdo estes interactúan entre si. Desta maneira, Praga 

pode ser bohemia ou checa, habsbúrxica, paneslava ou a contorna urbana de 

(segundo cadre) Franz Kafka, o golem, Bedćich Smetana ou Jaroslav Hašek. 

Canto da Renaixença catalá foi unha cuestión non de rexionalismo, senón de 

cultura urbana barcelonesa? Canto do nacionalismo cultural holandés é unha 

elevación da cultura urbana de Amsterdam a un nivel de importancia nacional? 

En calquera momento, o cultivo da cultura e as autoafirmacións poden ir pasan-

do do municipalismo ao rexionalismo e de aí ao nacionalismo… e logo facer o 

percorrido inverso, como demostra a historia de cidades como Florencia, Múnic 

e Edimburgo. 

Noutras palabras, que un movemento nacional chegue a unha fase C hrochia-

na de axitación das masas depende tanto da intensificación das súas demandas e 

do seu antagonismo antiestatal como da escala da súa zona de captación, ambas 

as cales están supeditadas ás accións e circunstancias que se dean nun momento 

dado. 
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CONCLUSIÓNS: DIRECCIONALIDADE E DIACRONÍA 

Entón, que é o que bosquexei aquí, unha cerellada amorfa? Ata certo punto, si: 

e o encerellamento é a mensaxe. Os movementos nacionais que teñen lugar en 

Europa son transnacionais e moi fluídos, na súa autodefinición cultural, o seu 

autoposicionamento e as súas implicacións mutuas de natureza transnacional, o 

cal, en si mesmo, debería constituír unha saudable chamada de atención para 

calquera que desexe atrapar esta enguedellada complexidade nunha pulcra tipo-

loxía determinista; unha chamada de atención contra un presentismo irreflexivo 

ou un finalismo anacrónico que retroproxecte o panorama etnolingüístico e 

ideolóxico-nacional contemporáneo de Europa no pasado, valéndose inxenua-

mente do mundo que coñecemos como mapa significativo do que o mundo era 

antes; contra un nacionalismo metodolóxico que, de maneira maquinal, faga uso 

do Estado como parámetro fixo mediante o cal se poden sistematizar estas diná-

micas. Talvez o Estado nos ordenase os arquivos e centros de investigación, 

estruturando as condicións nas que nos achegamos ao pasado, pero a organiza-

ción dos nosos arquivos non é un reflexo fiable dos acontecementos históricos 

en si mesmos. 

Mesmo así, concluír que o pasado foi unha maraña encerellada transnacional 

non ten por obxecto resolver a cuestión. Unha vez que se recoñeceu e, en certa 

medida, se esquematizou esa complexidade, podemos dicir algo verbo de posi-

bles padróns, trazos estruturais ou secuencias de desenvolvemento nela? 

Historicamente, vanse visibilizando unhas poucas liñas evolutivas xerais que 

xorden das complexas análises de datos e esquematizacións que presenta a 

Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, entre as que vou perfilar algu-

nhas tendencias que se observan a grande escala en diversos campos e medios 

culturais e en distintas comunidades nacionais de Europa. 
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•  Unha viraxe «do pasado ao campesiñado»: nas súas etapas iniciais, o culti-

vo nacional da cultura adopta un cariz moi historicista, gravitando sobre 

todo cara a unha Idade Media cabaleiresca; máis adiante, vólvese a mirada 

ao campesiñado contemporáneo e á xente que mora no rural, que son 

considerados os auténticos depositarios da identidade da nación. Isto ten 

o seu reflexo nas artes visuais, desde a pintura de xénero monumental á 

rústica e ao ascenso das artes decorativas (adoito de inspiración vernácula); 

na literatura e na ópera, vemos a viraxe desde a temática historicista aos 

idilios rústicos e os dramas campesiños; na arquitectura, hai unha prefe-

rencia variable, que se move dos neoestilos historicistas ou o eclecticismo 

aos elementos vernáculos. 

•  Na produción de coñecemento (historia, filoloxía, folclore), apreciamos 

un xiro que nos leva do interese amador á profesionalización e o factualis-

mo, vencellados aos avances institucionais que teñen lugar arredor das 

universidades e ao ascenso do positivismo. Ao mesmo tempo, a tradición 

romántica amadora das primeiras xeracións conserva a súa influencia na 

cultura popular e na produción cultural. 

•  A aparición, a finais de século, do nacionalismo de vangarda, do que a 

miúdo foron portadores os progresistas utópicos que se inspiraban no 

movemento Arts and Crafts (Artes e Oficios), e que tiña por obxecto rei-

vindicar a nación como parte integrante, de pleno dereito, dunha moder-

nidade europea progresista. Esta onda adoita estar enfrontada coa persis-

tencia dun nacionalismo anterior, nostálxico e nativista. 

•  Á vez, endurecemento do discurso sobre a etnicidade, segundo o cal as 

nocións de sangue e ascendencia se empregan cada vez menos como metá-

foras da herdanza transxeracional da cultura, e máis como invocacións 

literais e físicas dun racismo biolóxico. 

•  Unha diseminación comunicativa que, no transcorrer do século, ascende 

do plano local (solitario, privado ou de sociabilidade) ao colectivo ou 

público. Nos medios literarios, comporta unha viraxe desde a poesía á 

MOBILIDADE CULTURAL E MOBILIZACIÓN POLÍTICA: DINÁMICAS TRANSNACIONAIS, ACCIÓN NACIONAL



46

novela e as publicacións periódicas, a ópera e o teatro; na cultura asocia-

cionista, un xiro desde os entretementos privados e os salóns e as redes da 

familia extensa ata as asociacións urbanas, os museos, os teatros e óperas e 

a sociabilidade de clase media, con actividades translocais. 

Estas correntes de grande escala permiten abordar algunhas interrogantes 

máis concretas da pescuda comparatista. Por que o renacer da vestimenta tradi-

cional, e a súa adopción polas clases medias urbanas, tivo máis importancia ou 

éxito nuns países (o Tirol, Escocia, Letonia, Noruega) que noutros? Cales foron 

os efectos mobilizadores dos clubs deportivos (Turnverein, Sokol), ou das acti-

vidades de tipo excursionista (Cataluña, terras eslovacas), ou do teatro amador 

(Noruega, Irlanda, Islandia), nos distintos países? Como damos conta das dife-

renzas existentes entre a cultura musical nacional de Gales (onde tivo relevancia 

o canto coral) e a de Irlanda (onde foron máis importantes o canto informal en 

contextos de sociabilidade, a música instrumental e o baile)? Que función 

desempeñaron os cancioneiros clásicos no repertorio nacional de Alemaña, 

Dinamarca e outros países? Que escolas, estilos e liñas de difusión seguiu a 

expansión dos estilos nacionais arquitectónicos por Europa, e por medio de que 

redes de ensino profesional? 

O máis importante, por suposto, dado tamén o tema que nos ocupa, é que 

papel desempeñou a mobilización lingüística nos diversos países. En case todos 

os movementos nacionais observamos unha tensión entre os cultivos historicistas 

da lingua e os demóticos: entre quen prefiren unha lingua formal continuadora 

da prestixiosa tradición literaria dun pasado glorioso e os que optan por un idio-

ma menos formal que se dirixa ao conxunto da comunidade popular de falantes 

actuais. Polo xeral, a tendencia europea amosa certo ascendente das formas 

populares modernas a medida que transcorre o século. Ata que punto foi o acti-

vismo lingüístico unha cuestión importante por dereito propio ou, pola contra, 

unha plataforma de lanzamento doutros obxectivos e problemáticas nacionalis-

tas? Como influíu a intolerancia estatal (posta de manifesto, en distintos graos, 
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11 Neste contexto, vou pasar por riba da cuestión, intrigante pero moi complexa, de en que medida o 
rexionalismo garda relación co nacionalismo igual que un «dialecto» garda relación cunha lingua. No plano 
ideolóxico faise, abofé, esa correlación: moitos movementos nacionais do século XIX trataron de demostrar, 
por todos os medios, que se comunicaban nunha linguaxe que podía considerarse un «idioma», non un 
mero patois; porén, á hora de articular esa distinción fluída e moi debatible, pero categórica, tiveron peso 
un gran número de consideracións vagas e heteroxéneas: o lugar filoxenético ou cladístico que ocupan as 
maneiras de expresión locais fronte ao idioma oficial do Estado (onde o esloveno xoga a baza do dual como 
trazo distintivo), a historia da alfabetización ou da literatura de expresión local (onde o ucraíno e o mace-
donio amosan unha ascendencia de seu correspondente ao antigo eslavo eclesiástico e, no caso do catalán 
e o occitano, ao latín) e a súa utilización na esfera pública moderna (medios impresos, produción cultural).

en diversos países europeos, indo da indiferenza á represión activa) na mobiliza-

ción das linguas minoritarias11?

En varios momentos desta contribución, referinme aos procesos de intensifi-

cación, radicalización e instrumentalización, a miúdo no contexto do modelo de 

fases de Miroslav Hroch. Gustaríame que se entendese que estes vectores non se 

poden trazar sen ambigüidades no tempo, nin se lles poden asignar unhas data-

cións concretas nuns períodos determinados: hai movementos que son máis 

temperáns que outros, e non se pode determinar con uniformidade cando ou 

despois de canto tempo se fai a transición desta fase a estoutra nun caso dado. 

Para alén diso, o cultivo da cultura actúa en calquera das fases hrochianas, que 

coido que non deberían verse como unidades sucesivas e ben diferenciadas, igual 

que vagóns dun tren, senón, pola contra, como as precipitacións e a velocidade 

do vento segundo cobran intensidade nun sistema meteorolóxico. Se, dentro 

dese «cultivo da cultura», se fai o trazado dun proceso de intensificación que vai 

do rescate á produtividade e de aí á instrumentalización propagandística, isto 

tamén debería entenderse como as gradacións dun proceso fluído que se inten-

sifica, e non como unha sucesión trifásica claramente demarcada.

Poden ir e vir vagas dalgún tipo de afirmación cultural máis intensa ao tempo que 

continúa con toda a súa forza algunha forma máis anódina de preocupación cul-

tural, pero, aínda que o proceso de intensificación non resulta irreversible, a súa 

nacente direccionalidade é invariante: os movementos emerxentes tenden a 
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superpoñerlle á fase inicial, insulsamente cultural, outra máis decididamente polí-

tica. Nunca xorden por intensificación duns comezos políticos insulsos mediante 

unha decidida radicalización cultural. Eu manteño que esa lóxica direccional en 

estadios ten un carácter fundamental, ubicuo e moi significativo na Europa do 

XIX, e tamén quere dicir que as transferencias que se fan por medio da cultura 

revisten, en comparación, máis importancia na fase A culturalista dos movementos 

nacionais, ou certamente no rexionalismo, e que ese nacionalismo de reacción en 

cadea e a difusión dos seus efectos se tornan máis relevantes nas etapas de maior 

activismo (fases B e C). O anterior pode contribuír a explicar a diverxencia gradual 

que se produciu entre os movementos catalán e provenzal logo dunha simultanei-

dade inicial na que ambos se entrecruzaban, ademais de servir para situar a funda-

ción das Irmandades da Fala dentro da dinámica do rexionalismo e naciona-

lismo galegos e na cronoloxía do desenvolvemento do rexionalismo e o 

nacionalismo en Europa12.

Fig. 2.7

12 O meu agradecemento aos estudantes auxiliares da Study Platform on Interlocking Nationalisms («Pla-
taforma de Estudo dos Nacionalismos Entrelazados» [SPIN], https://spinnet.eu/), cuxo laborioso rexistro 
de datos deu como resultado todas as liñas dos mapas que se reproducen aquí e en http://romanticnatio-
nalism.net.
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Neste ensaio ofrécese unha panorámica transnacional das posicións que manti-

veron unha serie de movementos etnonacionalistas da Europa occidental a res-

pecto da autonomía, o autogoberno, a soberanía e a independencia durante a 

Grande Guerra de 1914-1918 e o período inmediatamente posterior. Argumén-

tase que existiu unha maior semellanza entre a Europa occidental e a centroo-

riental da que polo xeral se afirma; en efecto, dende mediados do século XIX, de 

Finlandia a Galicia e de Irlanda a Macedonia, produciuse unha intensa circula-

ción de modelos, doutrinas e estímulos entre diferentes movementos nacionalis-

tas, de maneira que a historia destes movementos constitúe tamén un bo caso de 

historia «cruzada». Malia todo nacionalismo ser o resultado concreto dunhas 

circunstancias endóxenas, o seu marco e o seu desenvolvemento responden 

tamén a estímulos foráneos e internacionais, ben como a transferencias culturais 

e mais á apropiación e resignificación de conceptos referidos á nación como 

novo ente político. De maneira paradoxal, o nacionalismo é en si mesmo un 

fenómeno fondamente transnacional1.

Todos os activistas nacionalistas, quer estatais, quer subestatais, adoitan estar 

convencidos de que a súa doutrina e a súa narrativa son expresións auténticas, 

arraizadas na propia historia de seu. Porén, un feito certo é que, canto máis 

persuadidos están da súa singularidade en comparanza con outros, máis se pare-

cen entre si. Isto non só ocorre porque os instrumentos discursivos e as estra-

texias narrativas que empregan sexan comparables, senón tamén de resultas da 

circulación dun corpo de escritos teóricos concibidos inicialmente como pedras 

1 Werner e Zimmermann (2006). Vid. tamén Thiesse (2011: 11).
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angulares da teoría dunha nación en concreto, que constitúen, pola súa vez, 

unha fonte de inspiración para activistas doutros territorios. 

De maneira explícita, as doutrinas liberais que se difundiron dende finais do 

século XVIII, dos Estados Unidos a Francia, viñeron a engadirse ao proceso ante-

rior de espallamento da Ilustración. Todas elas conxugaron unha preocupación 

polas súas respectivas comunidades políticas, definidas como nacións, co acento 

nun conxunto de valores que habían servir de fundamento para a creación de 

novas comunidades cidadás, cuxa principal base de lexitimidade non se atopaba 

na lealdade dinástica ou na confesión relixiosa, senón na nación. Con todo, 

mesmo a teoría orgánico-obxectiva da nación elaborada pola Aufklärung alemá 

e desenvolvida posteriormente por autores como Johann G. Fichte (Reden an die 
deutsche Nation, 1808) contiña implicitamente elementos que podían aplicarse 

noutros contextos. En primeiro lugar, resultaba tentador adoptar a idea do 

Volksgeist e da historia como elemento fundador da nación para todos aqueles 

nacionalistas que non amosaban entusiasmo polo liberalismo. En segundo lugar, 

esa teorización permitía reivindicar a existencia dunha nación en calquera lugar 

onde a vontade cidadá atopase atrancos á hora de se expresar, ou onde a concien-

cia nacional se reducía a unha presada de patriotas. En terceiro lugar, todos os 

nacionalistas chegaron a crer que era natural que o mundo se dividise en nacións. 

Dese xeito, os modelos utilizados polas nacións veciñas para subliñaren a súa 

autenticidade tamén poderían valer, de xeito especular, para salientar a propia 

singularidade. 

Malia aínda estar por escribirse unha historia transnacional dos procesos de 

transferencia cultural entre historiadores, anticuarios e escritores nacionalistas da 

Europa toda, pódense rastrexar algúns bos exemplos de circulación transnacional 

de modelos nacionais2. Así, os escritos de Mazzini e Mancini, os principais pen-

sadores do nacionalismo liberal do Risorgimento italiano, experimentaron unha 

2 Leerssen (2006).
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notable difusión pola Europa occidental e central nas décadas subseguintes: 

historiadores tanto galegos como escoceses citaron con entusiasmo as obras de 

Mazzini, e algo semellante ocorreu dende Noruega até Romanía. A síntese dos 

criterios obxectivos e subxectivos empregados na definición do que era unha 

nacionalidade considerouse unha achega particularmente interesante á renacen-

za das «pequenas nacións» por toda Europa e mais América. 

Nas décadas anteriores ao estoupido da Grande Guerra observábase xa unha 

intensa circulación transnacional de teorías sobre a nación e o nacionalismo. Ese 

espallamento de imaxes e modelos serviulles de inspiración aos nacionalistas dun 

lugar concreto para reflexionaren sobre a súa propia nación, cambiando tan só 

os ingredientes da receita. Porén, o modelo de difusión non sempre seguiu unha 

única dirección: non se tratou dun modelo imposto dende o «centro», dende as 

nacións «grandes» (Alemaña, Francia ou Italia) ás «pequenas» ou «serodias» 

(como Romanía, Flandres ou Córsega). De certo, a circulación das doutrinas 

nacionalistas sempre estivo moi condicionada polos patróns dominantes de difu-

sión xeográfica das ideas: París constituía o centro da vida intelectual europea; 

os italianos achábanse máis expostos á influencia francesa que os alemáns, os 

cales, pola súa vez, exercían un maior ascendente intelectual na Europa do norte 

e na centrooriental. Emporiso, tamén tiña lugar unha circulación de teorías e 

modelos entre as propias «pequenas nacións» e entre as periferias europeas3. 

Algúns autores salientan a relevancia do «efecto demostración» ou «contaxio 

transnacional» que exerceu o exemplo dos movementos nacionalistas triunfantes 

noutros nacionalismos subestatais menos desenvolvidos (ou aínda non exito-

sos)4. Eses modelos poden referirse ao uso de termos e principios semellantes, 

mais tamén poden incluír a imitación de prácticas simbólico-culturais –como os 

xogos florais de mediados do século XIX, ou os festivais druídicos–, ben como a 

3 Vid. Nygard e Strång (2016).
4 Vid. Conversi (1993). Algúns autores ven ese contaxio como un factor que explica a recorrente correla-
ción entre o nacionalismo e a guerra dende comezos do século XX: vid. Wimmer (2013).
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participación de activistas nacionais na loita pola liberación doutras nacións. 

Non obstante, tales modelos non dan lugar necesariamente á aparición doutras 

afirmacións nacionalistas alí onde non están presentes as condicións sociocultu-

rais axeitadas. As nacións non nacen da nada. 

A circulación de modelos, estímulos ideolóxicos e prácticas culturais entre as 

periferias étnicas ou nacionais con anterioridade a 1914 combinouse coa nacen-

za dun movemento internacionalista liberal, flanqueado polo pacifismo. Nos 

congresos internacionais que celebraron pacifistas, liberais, antiescravistas e 

outros idealistas, os activistas etnonacionalistas encontráronse cos liberais que 

defendían os dereitos das nacionalidades, das minorías étnicas e relixiosas e dos 

pobos colonizados. Aproveitaron así a ocasión que lles ofrecían esas plataformas 

para faceren visible a súa causa5. Paradoxalmente, a aparición do internaciona-

lismo liberal e pacifista a partir de finais do século XIX viuse acompañada polos 

primeiros tentos de conxugar esa corrente coas reivindicacións das nacionalida-

des «sometidas» da Europa oriental e occidental, ben como dalgunhas periferias 

imperiais, dende Sudáfrica á India, xunto coa axitación promovida polos comi-

tés antiescravitude ou os colectivos sufraxistas e pacifistas6. Un bo exemplo foron 

os dous Congresos das Nacionalidades e Razas Sometidas que se realizaron en 

Londres en xuño de 1910 e, de novo, en febreiro de 19147.

A Primeira Guerra Mundial representou daquela unha magnífica oportunida-

de para os activistas etnonacionalistas lle daren visibilidade á súa causa. A cuestión 

das nacionalidades foi explotada por ambos os dous bandos contendentes como 

unha útil arma propagandística que, dese xeito, facía gañar á cuestión nacional 

un inesperado eco na opinión pública mundial.

5 Vid. Guieu (2008), Cortright (2008) e Davies (2014).
6 Sluga (2013).
7 Vid. Nationalities and Subject Races: Report of Conference Held in Caxton Hall, Westminster, June 28-30, 
1910, London, P. S. King & Son, 1911, ben como Ucelay-Da Cal (2020a: 54-64).
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I. NACIONALIDADES, MINORÍAS, REXIÓNS: UN PANORAMA 
PLURAL 

Como era o panorama transnacional das afirmacións nacionalistas subestatais na 

Europa dos anos anteriores a 1914? En 1913, o historiador francés Charles Seig-

nobos publicou a súa obra Les aspirations autonomistes en Europe, baseada no seu 

interese pola cuestión das nacionalidades na Europa centrooriental e occidental. 

Nela, situaba no mesmo plano os acontecementos vividos en Alsacia-Lorena, 

Cataluña, Bohemia, Irlanda, Lituania e outros lugares8. En febreiro dese ano, a 

revista transnacional Les Annales des Nationalités publicou un informe sobre as 

demandas dos movementos «autonomistas» que estaban a desenvolverse en 

Cataluña, Bohemia, Lituania, Letonia e Ucraína; para a opinión pública france-

sa –que era epítome da europea–, o proxecto de autogoberno catalán de 1907 e 

as posicións da Lliga Regionalista eran equiparables aos postulados defendidos 

por John Redmond e o seu Partido Parlamentario Irlandés, a fracción política 

radical dos Novos Checos e os nacionalistas lituanos no exilio9. Tanto Seignobos 

como os editores de Les Annales des Nationalités diferenciaban entre o que cha-

maban nacionalidades no senso propio do termo (as dos imperios multinacio-

nais da Europa centrooriental) e os «anexos de Estados antigos nos que se [rea-

vivecera] o desexo de autonomía: Irlanda e Cataluña»10. No entanto, e malia eses 

esforzos dalgúns intelectuais e refuxiados políticos por artellaren unha axenda 

transnacional de afirmación nacionalitaria, denantes de 1914 non existiu ningún 

programa común que lles dese cabida a todas as súas aspiracións. De feito, con 

anterioridade á Primeira Guerra Mundial operaban cinco modelos de xestión ou 

resolución da diversidade etnonacional11:

8 Seignobos (1913).
9 Vid. Ucelay-Da Cal (2003).
10 Les Annales des Nationalités, II, 7-10 (1913).
11 Sobre o apartado seguinte, vid. Núñez Seixas (2019). Para ter unha perspectiva integrada, vid. Hroch 
(2000, 2005). Cf. igualmente Ucelay-Da Cal (2020b).
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 1) Autogoberno territorial premoderno dentro das monarquías compostas 

multinacionais do Ancien Régime, mediante a súa constitución nun «corpo» ou 

territorio conxunto máis, situado no seo dunha monarquía multiétnica. Este foi 

o caso paradigmático de Hungría logo do Ausgleich ou Compromiso de 1867, 

xa que a monarquía dos Habsburgo se atopaba, na práctica, dividida en dúas 

partes autónomas. Tal modelo abranguía tamén as aspiracións de moitos nacio-

nalistas irlandeses a comezos do século XX, incluíndo o novo partido Sinn Féin, 

fundado por Arthur Griffith, quen recibira as influencias do nacionalismo dos 

bóers durante a súa estadía en Sudáfrica anos atrás, en 1903. Nunha obra pos-

terior, The Resurrection of Hungary (1904), Griffith utilizaba o espello maxiar 

para postular que Irlanda había constituír outro corpo político que fixese parte 

do Imperio Británico, quer baixo a forma de unión dinástica premoderna, quer 

desfrutando dun réxime de dominio como o vixente en Canadá dende 1867, e 

máis tarde en Australia e Nova Zelandia (1907) e a Unión Sudafricana (1910)12. 

Tamén denantes de 1914 a maioría dos nacionalistas checos aspiraban a acadar 

un obxectivo análogo dentro do Imperio Austrohúngaro, co propósito de cons-

tituírense nun corpo integrante do Imperio semellante a Hungría. Non moi 

diferente era o modelo dos autonomistas islandeses e feroeses dentro do Estado 

composto da dinastía danesa de Oldemburgo, coñecido naquela altura como 

«conglomerado estatal»13. 

2) Constitución dun corpo (orgánico ou non) ou dun estado federado situa-

do dentro dunha federación multinacional. Este enfoque estaba influído polas 

achegas dos teóricos do federalismo, dende os estadounidenses Alexander 

Hamilton e James Madison ao republicano catalán do século XIX Francesc Pi i 

Margall, que ecoaron nos escritos do catalanista republicano Antoni Rovira i 

Virgili a partir de 1905, ben como en varias das amplas formulacións esquerdistas 

12 Vid. Griffith (1904). Unha interpretación en Maume (1995).
13 Vid. Østergård (2015).
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do Félibrige rouge dos occitanistas de finais do XIX. Todos eles invocaban, a 

maiores, o exemplo dunha idealizada Confederación Helvética. 

3) Variantes de descentralización en forma de autogoberno ou autonomía 

rexionais. Estas comprendían a concesión dun estatuto de autonomía política ou 

administrativa, ou de ambos os dous tipos, aos territorios que amosasen as sin-

gularidades culturais, institucionais ou xeográficas o que xustificaren. Ese mode-

lo tivo apoio en diversos segmentos da opinión pública sarda a finais do século 

XIX, así como en Sicilia e nas teorías «meridionalistas» italianas; no caso francés, 

Jean-Charles Brun e a Fédération régionaliste française reclamaron a aplicación 

en todo o territorio de Francia dunha «descentralización dende enriba» xenera-

lizada, cuxa concepción respondía a criterios de racionalización funcional e 

administrativa, mais tamén aberta ás políticas de recoñecemento cultural, grazas 

ao influxo dos rexionalistas (e dalgúns nacionalistas) bretóns e occitanos no seo 

da organización14. 

4) Establecemento dun Estado nacional. Entre 1878 e 1914, en ausencia de 

intervención dunha potencia estranxeira ou de resultas dalgún conflito interna-

cional, foron escasos os exemplos de secesión estatal. Entre eles salienta o caso 

de Noruega, que acadou un Estado propio en 1905, logo dun referendo cunha 

esmagadora maioría de votos afirmativos que embocou na súa separación pací-

fica de Suecia. No canto de constituíren unha república, os noruegueses convi-

daron un príncipe dinamarqués para fundar unha monarquía constitucional. 

Porén, o modelo noruegués exerceu unha considerable fascinación sobre algúns 

movementos nacionalistas republicanos, e tivo tamén certa influencia na evolu-

ción do catalanismo político. No entanto, na Europa occidental houbo varios 

partidos etnonacionalistas de nova formación que decidiron optar pola indepen-

dencia tout court, aínda que con matices. Foi o caso do Partido Nacionalista 

Vasco (PNV), fundado en 1895, e o Parti national breton (1911), esgazado da 

14 Vid. Wright (2003).
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máis moderada Union régionaliste bretonne. As demandas destes partidos bam-

beaban entre o modelo premoderno e pactista do Estado composto do Ancien 
Régime –como o PNV, que de 1903-1905 en diante tentou acadar unha volta ás 

«leis vellas», ou fueros, vixentes denantes de 1833– e o modelo confederal dos 

nacionalistas bretóns. Algúns outros defendían tamén a consecución da indepen-

dencia por medio da violencia: foi o caso do movemento macedonio dende 

1903. 

5) Modelos de autonomía local, non territoriais ou étnico-corporativos. 

Exemplos diso serían as comunidades maxiares e xermanas de diversas áreas de 

Transleitania, como Transilvania, ben como a autonomía corporativa das mino-

rías alemás do Báltico baixo o Imperio tsarista. Común a todos eles era a lealda-

de ao imperio ou Estado ao que pertencían, segundo criterios dinásticos e con-

fesionais15, combinada cun autogoberno administrativo e plena autonomía para 

xestionaren as súas institucións culturais e gozaren dos seus dereitos lingüísticos. 

Até a Grande Guerra, as demandas autonomistas ou nacionais tiñan moita 

maior presenza, e máis visible, na Europa centrooriental. Emporiso, non se 

limitaban a esa zona do continente, e nin sequera a Europa. Outros casos pró-

ximos eran os de Cataluña, o País Vasco, Irlanda e Flandres, xunto coas deman-

das rexionalistas e as nacentes reivindicacións nacionalistas que xurdían en 

Francia e mesmo en Italia. Podería incluso argumentarse de maneira contrafac-

tual que, de non estoupar a guerra, Irlanda tería acadado un estatuto de autono-

mía en 1914-1915 e o Home Rule all around podería terse estendido a Escocia. 

En paralelo, o movemento flamengo experimentara relevantes avanzos, e o 

catalanismo político conquerira en decembro de 1913 unha autonomía limita-

da, a Mancomunitat interprovincial16.

15 Vid. Osterkamp e Schulze Wessel (2017).
16 Vid. Clough (1930) e Balcells, Pujol e Sabater (2006).
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II. EXILIADOS NACIONALISTAS, MEDIADORES E AXENTES TRANS-
NACIONAIS Á PROCURA DE VISIBILIDADE 

A confrontación mundial que comezou en agosto de 1914 comportou a apro-

piación xeoestratéxica do «principio das nacionalidades» por parte de ambos os 

dous bandos contendentes e deu lugar a unha nova vaga de difusión do nacio-

nalismo, que, ao cabo, embocaría na formación de novos Estados nacionais, 

acompañados adoito dunha reorganización forzosa das fronteiras, de conflitos 

armados e de violencia étnica, o cal, na práctica, ampliou a duración da guerra 

ata 192317. Non se trataba, de certo, dun fenómeno totalmente novo: o principio 

das nacionalidades xa fora invocado tamén por algúns dos contendentes na gue-

rra de Independencia grega de 1830, ou nas guerras balcánicas de 1912-1913. 

Porén, agora podía servir aos obxectivos de guerra dos dous bandos; tamén for-

necía unha nova relexitimación da guerra a ollos da esquerda e dos sectores 

liberais europeos, obrigados a prestar o seu apoio a un conflito que en principio 

recusaban. 

En primeiro lugar, a representación das potencias inimigas como opresoras 

das pequenas nacionalidades, nomeadamente nos imperios ruso, austrohúngaro 

e otomán, superpúxose á continuada briga teórica entre a civilisation francesa e 

a Kultur alemá. Despois de 1917, o principio das nacionalidades acadou un eco 

esmagador na esfera pública internacional e converteuse nun lema mobilizador 

para ambos os dous bandos, mais sobre todo para a Entente. Iso exerceu un 

importante efecto demostración no pulo que experimentaron diversos move-

mentos (etno)nacionalistas europeos durante o conflito ou despois del18.

Presentar a guerra como unha cruzada idealista a prol dos dereitos dos pobos 

asoballados fíxose preciso tamén para lexitimar os moitos sacrificios que se lle 

esixían á poboación civil dos países belixerantes e así manter os sectores máis 

17 Vid. Wimmer (2013) e Bianchini (2013). Unha reavaliación recente en Prott (2016: 21-53).
18 Para consultar máis detalles, vid. Núñez Seixas (2001: 33-73).
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liberais e esquerdistas da opinión pública –que se vían atraídos cara a unha causa 

xusta– dentro da union sacrée que alimentaba o esforzo de guerra. Con todo, as 

elites estatais concedían maior importancia á estabilidade internacional e ao 

equilibrio de poder que á adhesión a grandes principios. Denantes do outono de 

1918, poucos homes de Estado europeos ou norteamericanos apoiaban o esfare-

lamento dos Estados multiétnicos contra os que loitaban, pois este feito compli-

caría o mapa xeopolítico europeo e talvez se estendería aos territorios coloniais. 

Do mesmo xeito, dende novembro de 1917 inzou a preocupación perante a 

posibilidade de que a fragmentación política e o malestar social resultasen ser un 

terreo vizoso para a expansión da revolución bolxevique. 

Os Imperios Centrais fixeron uso en menor medida do principio das nacio-

nalidades como arma propagandística, xa que supuña grandes contradicións para 

Austria-Hungría; emporiso, apoiaron as demandas dos nacionalistas poloneses e 

ucraínos de Rusia, ben como as reivindicacións de autodeterminación presenta-

das por varios movementos do Cáucaso. O Goberno de Berlín avalou tamén as 

actividades dunha serie de grupos de exiliados que actuaban en Suíza e noutros 

países neutrais, e promoveu o recoñecemento do neerlandés como lingua coofi-

cial do Flandres ocupado, apoiando as demandas culturais dos nacionalistas que 

optaran pola colaboración (os «activistas»)19. Dun xeito semellante, nos países 

bálticos e nas zonas fronteirizas occidentais do Imperio Ruso, as autoridades 

militares alemás puxeron en práctica unha política de ocupación relativamente 

benévola, que favorecía a autonomía dos grupos étnicos non rusos, comprendi-

das as comunidades xudías. Tamén mantiveron algúns contactos cos nacionalis-

tas irlandeses e brindaron apoio loxístico ao fracasado erguemento de Pascua de 

abril de 191620.

As diplomacias e servizos de información dos bandos contendentes solici-

táronlles asesoramento diplomático a xornalistas, historiadores e xeógrafos 

19 Vid. Zetterberg (1978) e Wils (1974).
20 Vid. Pott (2011).
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familiarizados coa cuestión das nacionalidades na Europa centrooriental. Iso 

constituíu un reflexo da crecente influencia que exercían na política internacio-

nal os «expertos» transnacionais, conectados a unha ampla rede de colegas de 

diversos países21. Varios deles, como o historiador escocés Robert W. Seton-Wat-

son, o historiador inglés Edward H. Carr e o xornalista inglés Wickham Steed, 

convertéronse en útiles intermediarios entre os círculos de nacionalistas cen-

troeuropeos exiliados en Londres, París ou Roma e as chancelarías de Asuntos 

Exteriores dos Estados vitoriosos. Tamén editaron varias revistas, co apoio de 

organizacións pacifistas e internacionalistas tales que a Union of Democratic 

Control, nas que se abriu un debate sobre o principio das nacionalidades e a idea 

da autodeterminación, ben como sobre as súas posibles implicacións para o 

futuro da democracia no continente europeo. Esta cuestión revestiu unha 

importancia sobranceira cando a Entente aceptou, como feito inevitable, a des-

integración do Imperio Austrohúngaro; o que aquela non aceptou, porén, foi 

nada que fose alén da aplicación limitada do principio das nacionalidades cando 

resultase compatible cos seus propios intereses xeopolíticos22.

Aguilloadas polo maior recoñecemento no plano internacional das reivindi-

cacións das nacionalidades da Europa central e oriental, as elites políticas de 

diversos movementos nacionalistas e rexionalistas da Europa occidental acharon 

unha forte motivación para avanzaren nas súas demandas, que parecían agora 

apoiadas e lexitimadas polas grandes potencias. Para moitos daqueles, o estímu-

lo externo que supuña a Grande Guerra, agora representada como un conflito 

bélico que se libraba a prol das nacionalidades sometidas, desempeñou un papel 

significativo na evolución e maduración dos seus proxectos políticos. Foron 

varios os movementos rexionalistas que se tornaron en nacionalistas: dende os 

galegos e corsos ata os frisóns e galeses, que chegaron a adoptar uns programas 

21 Vid., por exemplo, Rodogno, Struck e Vogel (2015).
22 Vid. Calder (1976), Seton-Watson e Seton-Watson (1981) e Sluga (2006: 37-60). Sobre a interacción 
entre diplomáticos angloamericanos e exiliados checos, vid. Hadler (1995).
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«nacionalistas» e imaxinaron os seus territorios como nacionalidades que aspira-

ban a acadar a autodeterminación23. O mesmo ocorreu coa autonomista Ligue 

Valdôtaine, fundada en 1909 co propósito de representar os intereses da minoría 

francofalante do Val de Aosta (Italia)24. Após as declaracións de Wilson, 

mesmo os activistas pola lingua romanche en Suíza adoptaron en febreiro de 

1919 o vocabulario da autodeterminación e catalogaron como «nación retorro-

mánica» aqueles territorios onde se falaban as distintas variedades de romanche 

e ladino25. Mais non se trataba dunha evolución inevitable. Houbo tamén 

importantes movementos etnoterritoriais, como o sardo nado da mobilización 

dos excombatentes da illa logo de 1919, que en grande medida permaneceron 

políticamente dentro dos confíns do rexionalismo26. 

No decurso do conflito, no mundo occidental desenvolveuse tamén a refle-

xión teórica sobre o principio das nacionalidades, malia que non se hibridara 

aínda co concepto de autodeterminación, máis típico da corrente liberal e da 

tradición relixiosa anglófona norteamericana27. O significado deste segundo 

termo vencellábase á liberdade dos gobernados de escolleren o seu goberno por 

medios democráticos e, despois de 1917, foise incorporando a unha maior escala 

ao vocabulario político europeo. O principio das nacionalidades expresaba que as 

comunidades nacionais baseadas en criterios orgánico-obxectivos ou na asocia-

ción voluntaria –ou en ambos os dous– e que existían no seo de monarquías 

multiétnicas ou Estados multinacionais habían aspirar a un autogoberno pleno, 

aínda que non necesariamente a dispoñer con liberdade de si, mediante o exer-

cicio práctico da soberanía. Con todo, os principios fondamente democráticos 

23 Sobre a transición das demandas lingüísticas galesas a un programa nacionalista, vid. Morgan (1981: 
203-208), Davies (1985) e Diekmann (1998). Para o caso dos bretóns, vid. Déniel (1976) e Carney (2015); 
sobre os corsos, Yvia-Croce (1979) e, sobre os frisóns, Zondergeld (1978).
24 Vid. Celi (2017).
25 Vid. Valär (2013: 208-210).
26 Sobre o peculiar caso do movemento sardo, que non definiu Sardeña como unha nación ata a década de 
1960, vid. Sechi (1976) e Cubeddu (1993).
27 Vid., por exemplo, Hauser (1916) e Tchernoff (1918).
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do «consentimento dos gobernados» e das «decisións de autogoberno», é dicir, o 

dereito de todos os cidadáns a colaboraren na dirección dos asuntos públicos da 

sociedade, non se incorporaron máis que de maneira gradual ao principio das 

nacionalidades. Así mesmo, adquiriron un senso pacifista, que achaba o seu 

fundamento no paradigma herderiano das relacións internacionais: se o mundo, 

por natureza, estaba composto de nacións, as causas estruturais dos conflitos non 

desaparecerían até o intre en que todas elas fosen libres28. 

Xa que logo, a paz universal e o progreso da humanidade chegarían a través 

dunha harmonización nacional que adquiriría múltiplas tonalidades. Era un 

principio susceptible de ser adoptado por actores políticos moi diversos, moitos 

deles afastados de calquera veleidade etnonacionalista: pacifistas, internacionalis-

tas liberais e cristiáns, socialistas fabianos e moitos outros. De feito, esta tenden-

cia tivo certo éxito durante a Grande Guerra e xusto despois dela, ao soster que 

a paz do mundo só estaría garantida se se erradicase a «opresión nacional» como 

fonte de conflito29.

Ningún destes empeños teóricos deu resolvido o problema de base: ethnos 
ou polis? Que é e que define unha nación? Quen (que territorio ou colectivo 

humano) é titular do dereito de autodeterminación e pode aspirar a invocar de 

maneira lexítima o principio das nacionalidades? Existía un principio orgánico-

-historicista de orixe principalmente xermana, outro de natureza liberal-volun-

tarista e tamén unha serie de posturas intermedias, con variacións que podían 

adaptarse á situación e aos intereses estratéxicos de actores, potencias, movemen-

tos ou grupos nacionalistas concretos. Durante o conflito, diversos intelectuais 

franceses, italianos e alemáns publicaron achegas sobre o tema, mais as súas inter-
pretacións do principio das nacionalidades respondían, en gran medida, aos 
intereses estratéxicos das grandes potencias. Deste xeito, os expertos franceses, 

28 Vid., por exemplo, Toynbee (1915) e Seton-Watson (1915: 70).
29 Vid. The New Europe, 1 (19 de outubro de 1916); Macartney (1934: 215-217), Organisation Centrale 
por une Paix Durable (1917) e Séailles (1918).
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italianos, alemáns e, despois, checos e poloneses apelaron alternativamente á 
vontade subxectiva da cidadanía ou á tradición histórica, a cultura e o idioma, 
en función de cales fosen os seus dilemas territoriais no curto prazo: dende as 
preguntas para formular nos referendos que se levaron a cabo na Alta Silesia e en 
Schleswig-Holstein após 1918, até a definición das fronteiras en Transilvania, 
Pomerania e o Tirol do Sur na Conferencia de Paz30. 

Emporiso, naquela altura do século XX, as nacionalidades ou pobos «colo-
niais» rara vez figuraban nos programas de reordenación nacionalitaria de Euro-
pa. Aínda non acadaran a condición de «civilizados», mais, mesmo así, comeza-
ban a tomar nota das estratexias e teorías que puñan en marcha os nacionalismos 
europeos irredentos. Entre eses exemplos contáronse o estudante vietnamita Hô 
Chi Minh en París, os nacionalistas indios residentes en Londres que acharon 
unha fonte de inspiración nos revolucionarios irlandeses, ou os indonesios que 
estudaban en Amsterdam e Leiden31.

II.1. O exemplo da Union des Nationalités 

As solucións mundiais á cuestión nacional que ofreceron durante a guerra unha 
serie de organizacións transnacionais, na súa procura duns cimentos sólidos para 
a paz do mundo, foron variadísimas. Así, o pensador pacifista belga Paul Otlet, 
que inspirou a Declaración dos Dereitos das Nacionalidades (1914 e 1916), 
estableceu que o diverso abano de solucións abranguía a independencia plena, a 
autonomía federativa e a descentralización asimétrica (na fraseoloxía actual), ou 
o que el categorizou como «réximes estatutarios persoais», é dicir, unha autono-
mía cultural baseada na adscrición individual32. Malia que en ocasións xurdiron 
propostas innovadoras nas que se apuntaba que as nacionalidades se tornaban 

30 Vid. Wambaugh (1933), Kaltenbach (1938) e Prott (2016: 113-147).
31 Vid. Manela (2007), Goebel (2015), Roberts (2013) e Stutje (2019).
32 Vid. Otlet (1914: 64-70). Sobre Otlet, vid. tamén Laqua (2013: 26-37).
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suxeitos de dereito internacional con independencia de se tiñan Estado ou non, 
acharon pouco eco nas principais chancelarías europeas. 

A evolución da Union des Nationalités (UN) ilustra o ambiguo uso que se 
fixo do principio das nacionalidades durante a Gran Guerra e no período poste-
rior. Esta organización fora fundada en París, en 1912, por representantes de 
entidades nacionalistas de diversos países europeos, intelectuais franceses e líde-
res pacifistas que pretendían que actuase como unha sorte de intermediaria do 
«movemento autonomista europeo» ante a opinión pública francesa e mundial. 
Co estoupido da guerra, a diplomacia francesa comezou a interesarse por asumir 
o control da Union des Nationalités, explotando o principio das nacionalidades 
para o propio beneficio do Goberno de París; así, un dos seus valedores, o xor-
nalista provenzal Jean Pélissier, traballou dous anos nos Balcáns para os servizos 
de información franceses. Porén, a maquinaria propagandística alemá tamén se 
interesou por ela a través do exiliado lituano Jean Gabrys (Juozas Parzaitis), que 
fundara a organización e daquela traballaba para conseguir o apoio de Alemaña 
á independencia de Lituania, subxugada baixo o Imperio tsarista. 

En consonancia co anterior, as dúas primeiras Conferencias das Nacionalida-
des (1913 e 1915) tiveron lugar en París co aval entusiasta da esquerda liberal 
francesa, mentres que a terceira se organizou en Lausana, en xuño de 1916, 
baixo os auspicios da diplomacia xermana; os alemáns tamén financiaran a par-
ticipación de varios delegados nacionalistas do Cáucaso, Polonia, Ucraína, Fin-
landia e os países bálticos, que uns días antes constituíran unha Liga dos Pobos 
Alóxenos de Rusia. Malia a súa notable repercusión mediática, e malia a asisten-
cia dalgúns representantes vascos e cataláns, a terceira Conferencia das Naciona-
lidades foi, en esencia, un acto propagandístico antirruso33.

33 O embaixador español en Suiza observou, con razón, que, «segundo a crenza xeral, a xuntanza […] foi 
promovida polos Imperios Centrais, con fins políticos relativos ás cuestións de Polonia e os países bálticos 
e nela só figuraron, como comparsas para encher o cadro, uns poucos ideólogos ou extraviados». Informe 
da Embaixada de España en Berna, 17 de agosto de 1916 (Arquivos do Ministerio de Asuntos Exteriores 
[Madrid], H-2824).

AGARDANDO POR WILSON: A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E OS MOVEMENTOS NACIONALISTAS 
DA EUROPA OCCIDENTAL



68

Cando Jean Pélissier regresou a Suíza en 1917 tentou resituar a UN dentro 

da esfera de influencia francesa, sobre todo a través da súa relación con Paul 

Painlevé, ministro da Guerra en París dende marzo dese ano (e presidente do 

Consello de Ministros de setembro a novembro). En troco, o Quai d’Orsay 

apoiaría as demandas das nacionalidades non rusas no inestable contexto que se 

creara no Imperio tsarista logo da Revolución de Febreiro, e ante a ameaza de 

que o Goberno de Petrogrado asinase a paz por separado cos Imperios Centrais. 

Iso comportaba o recoñecemento diplomático da Rada –Parlamento– ucraína, 

ben como apoiar os independentistas bálticos, armenios e xeorxianos. Malia os 

esforzos de Pélissier por situar a Union des Nationalités na rede de organizacións 

paraoficiais dependentes do Goberno de París, as ocasións de que dispuxo para 

influír politicamente na delimitación das novas fronteiras europeas mirraron 

dende finais de 1917. O Goberno de Painlevé foi substituído polo de Georges 

Clemenceau, quen avogaba por unha aplicación restritiva do principio das 

nacionalidades; namentres, Gabrys proseguía cun duplo xogo: procuraba o 

apoio alemán mentres mantiña contactos coa diplomacia francesa34. 

A irrupción de Woodrow Wilson no escenario europeo forneceu un novo 

manto ideolóxico que deitar sobre o programa da UN e pareceu tapar todas as 

contradicións internas referendando o principio dunha paz sen vitoria baseada 

nun xeneroso recoñecemento das reivindicacións das nacionalidades por todo o 

continente. Logo da Conferencia de Paz e ata a súa desaparición a finais de 

1919, a organización pasou a defender un estatuto xeral dos dereitos das nacio-

nalidades e minorías na nova Europa35.

34 Vid. Soutou (1995), ben como a edición alemá das memorias de Jean Gabrys en Gabrys (2013).
35 Vid., por exemplo, Jean Pélissier (1917): «Le futur Congrès de la Paix et les idées du Président Wilson», 
Les Annales des Nationalités, VI:5; íd. (1917): «La Question des Nationalités et les messages du Président 
Wilson», Les Annales des Nationalités, VI:11-12.

Xosé M. Núñez Seixas



69

III. A «DOBRE ILUSIÓN» WILSONIANA

Os factores sobranceiros que favoreceron a consecución dos obxectivos dalgúns 

nacionalistas subestatais despois de 1917 foron tres: a) o grande baleiro xeopolí-

tico causado pola inminente fin dos imperios europeos multinacionais; b) os 

intereses xeoestratéxicos das potencias da Entente, e c) a proximidade destes 

territorios ao novo poder soviético. Con todo, a Grande Guerra tamén compor-

tou unha perturbación diplomática mundial e supuxo a aparición de «fiestras de 

oportunidade» para os mediadores internacionais e os representantes oficiosos 

nas chancelarías das potencias contendentes. Así, aproveitándose da incerteza 

internacional, varios activistas e grupos nacionalistas tiveron acceso aos círculos 

diplomáticos e exerceron certa influencia nos diversos ministerios de Asuntos 

Exteriores. Un bo exemplo foron os exiliados checos en Londres: a partir de 

1916, Tomáš G. Masaryk e Edvard Beneš, os cales influíron na Foreign Office 

británica (e despois na diplomacia norteamericana) no que atinxía á conforma-

ción da súa actitude cara ao futuro da Europa central. 

O pulo definitivo á difusión internacional do principio de autodeterminación 

nacional veu dado pola Rusia revolucionaria. Os bolxeviques fixeron un uso 

pragmático dese lema dende comezos de 1917, sempre subordinado ao seu pri-

mordial interese polo espallamento do socialismo. Os revolucionarios rusos 

probablemente mantiveron naquela altura o debate máis amplo e influente sobre 

a autodeterminación, valéndose del como instrumento propagandístico e de 

expansión ideolóxica. Iso pesou na postura que adoptaron sobre a cuestión case 

todas as organizacións da esquerda europea. Nese senso, o primeiro Goberno 

provisional que se estableceu en Petrogrado despois da Revolución de Febreiro 

de 1917 proclamou en abril dese mesmo ano a súa aposta pola autodetermina-

ción nacional, como ningún outro Goberno fixo36. 

36 Vid. Chernev (2011), ben como Throntveit (2011).
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Pouco despois da toma do poder por parte dos bolxeviques en San Petersbur-

go meses máis tarde, o presidente estadounidense Woodrow Wilson entrou no 

escenario mundial do debate sobre o principio das nacionalidades cando se diri-

xiu ao Congreso do seu país e expresou por vez primeira, en decembro de 1917, 

o seu programa dos Catorce Puntos, que se fixo público en xaneiro do ano 

seguinte. Moito máis importante que os puntos en si, en boa medida improvi-

sados e inzados de incertezas, foi a entusiasta acollida que atoparon en todo o 

mundo. En Europa, o chamado «wilsonismo» consistiu nunha ben intencionada 

interpretación europea liberal e esquerdista do programa de Wilson; porén, os 

Catorce Puntos non incluían ningún recoñecemento xeral do principio das 

nacionalidades, nin da autodeterminación nacional. Por razóns estratéxicas, o 

presidente dos EUA garantíalle un territorio a Polonia, demandaba a devolución 

de Alsacia-Lorena a Francia, solicitaba un novo trazado das fronteiras italianas 

ao longo dunhas liñas etnográficas máis ou menos definidas e incorporaba unha 

vaga posibilidade de autogoberno para as nacionalidades austrohúngaras. Wil-

son non apostaba polo principio das nacionalidades, e coñecía pouco a comple-

xidade etnográfica de Europa; seguindo as súas fondas crenzas relixiosas, avoga-

ba por unha interpretación liberal da autodeterminación en canto procura do 

consentimento dos gobernados, pero na acollida que tivo este principio en 

Europa engadíuselle outro elemento: o principio das nacionalidades. A noción 

alemá de Selbstbestimmung contribuíu a transformar a autodeterminación indi-

vidual en colectiva, dándolle a unha comunidade territorial, a unha nacionalida-

de, o dereito a se tornar o seu suxeito37. 

De certo, Woodrow Wilson tamén deixou o seu propio carimbo no concep-

to de autodeterminación, segundo a tradición liberal de J. S. Mill, arredándoo 

das perspectivas revolucionarias. O primeiro ministro británico, o galés Lloyd 

37 Vid. Weitz (2015). Algúns autores contemporáneos, sobre todo expertos en Dereito internacional, teñen 
reflexionado tamén sobre os conceptos wilsonianos de autodeterminación. Velaí o caso de Mandelstam 
(1919) e Gibbons (1918).
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George, que tamén efectuou algunhas declaracións a prol da autodeterminación 

nacional pouco denantes de Wilson o facer, foi outro dos que se adheriron a esa 

noción cívica do consentimento dos gobernados38. Nin sequera os catro puntos, 

menos coñecidos, enunciados no discurso de Wilson perante o Congreso esta-

dounidense o 11 de febreiro de 1918 facían referencia expresa ao recoñecemen-

to da autodeterminación nacional. Pola contra, proclamaban só que «ás aspira-

cións nacionais ben definidas se lles [daría] a maior satisfacción posible sen 

inserir elementos novos de discordia e antagonismo e sen perpetuar os vellos» 

que puidesen supoñer unha ameaza para a paz. A necesidade de satisfacer os 

obxectivos de guerra de Italia –subscritos no Tratado de Londres de 1915– obri-

garon a Wilson e os seus axudantes a se referir explicitamente ás vilas adriáticas 

de Fiume/Rijeka e Trieste, mentres que a alusión ás colonias imperiais se limi-

taba ás alemás. Chegado o mes de setembro de 1918, os catorce puntos orixinais 

convertéranse en vinte e sete39. 

Houbo outras razóns que explicaban a inesperada popularidade de Wilson en 

Europa. Para comezar, o presidente estadounidense ofrecía un programa moral 

reformista que reivindicaba os sacrificios de todos aqueles que contribuíran a 

soster o esforzo bélico e prometía un futuro baseado na cooperación internacio-

nal, amais dunha alternativa ao modelo bolxevique. Iso creou o mito wilsoniano: 

o presidente norteamericano –malia as súas posicións restritivas en política inte-

rior cara aos dereitos da poboación afroamericana– era visto como un defensor 

idealista das causas xustas, nunha «dupla miraxe» de contido pacifista e reformis-

ta asemade40. Máis aínda, as declaracións de Wilson tiveron un efecto non agar-

dado: a difusión do principio de que as nacionalidades definidas en termos 

étnicos debían tornarse en titulares da soberanía, pois pasaban a ser as nacións 

(as comunidades) e non explicitamente os individuos (os cidadáns) os que 

38 Vid. Lloyd George (1928: 1512-1513).
39 Vid. Smith (2002) e Heater (1994).
40 Vid. Miquel (1971: 37-213).
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habían consentir en ser gobernados41. Como resumiu con ironía Basil Thom-

son, membro do Gabinete de Guerra británico, en decembro de 1918: «É digno 

de salientar que, polo que parece, os extremistas de todas as nacións adoptaron 

o presidente Wilson como o seu valedor. Diríase que se vai converter no defen-

sor dos bolxeviques británicos, dos arredistas cataláns, dos socialistas maiorita-

rios franceses, dos irlandeses partidarios do Sinn Féin, dos anarquistas indios… 

En suma, de todo aquel que se sinta vítima dunha aldraxe real ou imaxinaria»42.

Xaora, o presidente Wilson pasou a ser identificado como a máis alta expre-

sión moral da guerra, como apóstolo da restauración dunha paz xusta. As súas 

posturas xenéricas estendéronse e simplificáronse na esfera pública, dende Gran 

Bretaña ás potencias vencidas, para se tornaren nuns principios xerais que apoia-

ría calquera que se adherise aos valores democráticos: a autodeterminación (sig-

nificase o termo o que significar), o desarmamento, a «paz sen vitoria» e a futu-

ra creación dunha sociedade das nacións que garantise a paz43. 

IV. O SOÑO WILSONIANO DENDE ABAIXO: VISIÓNS VASCAS E 
CATALÁS 

Como foi percibida dende a base, dende a perspectiva dos activistas etnonacio-

nais de Europa, a difusión do principio das nacionalidades durante o conflito? 

A meirande parte deses activistas sinxelamente interpretaron que o que acontecía 

na guerra viña a confirmar, máis unha vez, o que eles xa intuían: que as directri-

ces que se establecesen para o futuro inmediato ían estar marcadas pola aplica-

ción xeral do principio das nacionalidades como sinal de modernidade e pola 

constitución dunha Sociedade das Nacións como garante da liberdade das 

41 Vid. Gerson (1956), Mamatey (1957), Brecht (1992) e Sanborn (2014).
42 Citado en Swartz (1971: 219).
43 Vid., por exemplo, Tobia (1974), Martin (1958) e Fraenkel (1960). Tamén Pérez Casanova (2012).
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pequenas nacións e das «nacionalidades oprimidas», ben como pola fin da hexe-

monía imperial en Europa. O anterior non difería moito do que, chegados os 

anos 1917-1918, manifestaban nos seus órganos de expresión os voceiros dos 

movementos nacionalistas da Europa centrooriental44. 

Os etnonacionalistas occidentais invocaban uns principios semellantes e pre-

vían que as súas ideas, lexitimadas polo éxito de checos e poloneses, tamén 

acharían aceptación na esfera pública internacional e na nova orde mundial. Un 

exemplo diso ofrecíao o arquitecto Guillem Forteza, o primeiro presidente da 

pequena asociación catalanista Nostra Parla, quen resumiu en novembro de 

1918 a interconexión percibida entre os estímulos externos e a política interna: 

Pode recibir o noso innegable sentimento rexionalista maiores estímulos exteriores? Eu 

creo que non. Por pouco que nos fixemos nos caracteres que toma a vaga sentimental do 

mundo despois de amainada a tempestade das armas, veremos que nalgúns puntos é 

exorbitante o fluxo social e xa que logo o refluxo revolucionario. Noutros puntos anda 

máis moderado ese espírito de rebelión. Noutros é case imperceptible. Mais prestemos 

fonda atención ao movemento nacionalista que arrastra case toda a humanidade e xa 

non seriamos quen de establecer unha escala de intensidades. En todas as partes, en todas 

as latitudes, en todos os dominios civilizados triunfa o nacionalismo máis radical. Habe-

rá discusións fortes e encirradas verbo doutros extremos políticos cando se reúnan as 

nacións para redactaren os artigos da Paz; mais non a respecto do nacionalismo. 

[...] Dádeo por certo: non se perderá un minuto discutindo que se entende por «nación». 

Sabe o mundo que nación é toda integración de homes que rende culto a un determi-

nado espírito nado lexitimamente da cohabitación […] desa «integración de homes» coa 

«terra» que a Providencia lles deparou45.

44 Vid., por exemplo, J. Banjanin (1918): «Les nationalités opprimées et les Alliés», La Nation Tchèque, 
IV:1-2, ben como Seton-Watson (1991).
45 Guillem Forteza: «Triunfo del nacionalismo» (La Almudaina, 23 de novembro de 1918), reproducido 
en Mir (1990: 318-321).
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O espallamento do novo vocabulario da autodeterminación foi moito máis 

intenso nos territorios nos que existían movementos nacionalistas máis desen-

volvidos, como era o caso do País Vasco e, nomeadamente, de Cataluña, onde 

se convertera nun movemento de masas a partir da primeira década do século 

XX. O período de 1914-1919 constituíu un tempo de convulsión no ámbito 

todo do catalanismo político, que produciu notables transformacións, e durante 

el tiveron lugar novos realiñamentos de forzas, en parte provocados polo influxo 

de acontecementos externos. No marco da inestabilidade política do réxime da 

Restauración na súa fase final (1914-1923), os líderes catalanistas viron a opor-

tunidade para unha ofensiva política na procura dun réxime de meirande auto-

goberno para Cataluña –quer baixo a forma dun estatuto de autonomía, quer 

como Estado membro dunha federación multinacional ibérica–, que ultrapasa-

ría os límites da Mancomunitat obtida en decembro de 191346. 

Mentres que os catalanistas republicanos e radicais amosaron unhas ardentes 

simpatías cara á Entente e manifestaron unha aberta francofilia, os catalanistas 

conservadores optaron pola neutralidade. Porén, algúns dos dirixentes da Lliga 

simpatizaron con Alemaña, ao tempo que moitos outros expresaron a súa prefe-

rencia pola vitoria de Francia. Pola súa banda, os catalanistas de esquerda, radi-

cais e de orientación republicana prevían rachar coa hexemonía da Lliga, apro-

veitando a vitoria da Entente. Con ese fin, iniciaron unha activa campaña 

propagandística a prol dos centos de voluntarios cataláns que se uniran ao 

exército francés e á Lexión Estranxeira, presentándoos como a achega de Cata-

luña á vitoria da democracia e do principio das nacionalidades. Malia só unhas 

ducias de voluntarios seren catalanistas de verdade (moitos eran inmigrantes en 

Francia, aventureiros e idealistas republicanos, canda voluntarios españois e 

mercenarios), alguns grupos catalanistas soñaban con facer deles unha auténtica 

lexión catalá, comparable á polonesa e mais á checa, que atraese as simpatías da 

Entente cara á causa de Cataluña. Así, algúns líderes catalanistas soñaron con 

46 Para consultar máis detalles, vid. Núñez Seixas (2010: 31-90; 2018).
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poñer sobre a mesa as súas reivindicacións de autogoberno no momento en que 
se debatese a paz47. Consonte a guerra se achegaba á súa fin, mesmo a conserva-
dora Lliga enarborou a bandeira do principio das nacionalidades e o soño da 
intervención da Entente na política española. Agardaba, deste xeito, acelerar a 
consecución da autonomía, no que constituíu unha estratexia paralela e comple-
mentaria á ofensiva política da Lliga destinada a reformar e descentralizar o sis-
tema político español. 

Os nacionalistas vascos tamén tentaron sustentar, en 1918, a súa campaña 
pola autonomía con algúns chamamentos wilsonianos que lexitimasen a moder-
nidade das reivindicacións nacionalistas. Porén, a inclinación católico-tradicio-
nalista da maioría dos dirixentes vascos impediulles recibir unha maior influen-
cia wilsoniana, que tiña un carimbo republicano e de esquerda reformista48. 
Máis aínda, os ecos dos Catorce Puntos chegaron, así mesmo, ao movemento 
galeguista, máis feble, no que unha nova xeración de activistas dera o paso de 
adoptar o nacionalismo como doutrina inspiradora a partir de finais de 1916 e 
vía na nova Europa redefinida polo principio das nacionalidades un marco axei-
tado para Galicia desenvolver o seu autogoberno e construción nacional49. Con 
diferentes matices, levantáronse unhas expectativas parellas tamén en Irlanda, 
onde se depositaron moitas esperanzas no influente grupo de presión dos Irish-
-Americans dos EUA; de feito, os dirixentes do Sinn Féin adoptaron o wilsonis-
mo como estratexia de presión externa sobre o Imperio Británico, a cal lexiti-
maba as súas reivindicacións políticas no ámbito internacional e os revestiría 
dunha retórica liberal de esquerda50.

Entre os catalanistas que apoiaban os aliados decorreu outra vaga de entusias-
mo cando os EUA entraron na guerra, en marzo de 1917, e sobre todo despois 

47 Martínez Fiol (1991) e Esculies e Martínez Fiol (2014).
48 Vid., por exemplo, «Al Pueblo Vasco», Euzkadi, 25 de outubro de 1918; «Por qué estamos con Wilson», 
Euzkadi, 31 de outubro de 1918, e José de Villalonga Ybarra (1918): «La Sociedad de las Naciones», Her-
mes, 27 (novembro). Vid. tamén Ugalde (1996: 257-263).
49 Vid. Núñez Seixas (1991), ben como o contributo de Ramón Villares neste volume.
50 Vid. Brindley (1988).
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da publicación dos Catorce Puntos. No seo do catalanismo radical, os principios 

de Wilson interpretáronse como un apoio claro á autodeterminación de Cata-

luña. Nese senso, varios grupos catalanistas, tamén algúns da diáspora america-

na, enviáronlle varias mensaxes ao presidente estadounidense e pediron a inde-

pendencia en diversas publicacións. Dentro do catalanismo de esquerda, do 

republicano e do federalista, Wilson era visto como un adaíl da liberdade das 

persoas e dos pobos. En xullo de 1918, Rovira i Virgili resumiu así esa visión: 

«A esencia do pensamento wilsoniano está contida en dous principios básicos: o 

da democracia e o das nacionalidades. O señor Wilson quere que imperen no 

mundo a liberdade dos homes e a liberdade dos pobos […]. A súa famosa fór-

mula do dereito dos pobos a disporen de si mesmos contén, en efecto, o princi-

pio democrático e o principio das nacionalidades asemade»51.

O impacto da Revolución de Outubro obrigara a esquerda catalá a escoller 

entre Wilson e Lenin. Moitos simpatizaban cos bolxeviques, que eran conside-

rados dende a distancia unha sorte de republicanos radicais; mais a maioría dos 

catalanistas de esquerda e arredistas optaron pola vía do reformismo social de 

pegada humanista, que asociaban co credo de Wilson. Iso parecía encaixar 

mellor coa aspiración dos catalanistas radicais de desataren unha revolución das 

camadas medias que, denantes ou despois, levaría a Cataluña a unha nova fase, 

vagamente definida, de «liberdade nacional». Como manifestou o deputado 

republicano catalanista José M. España en febreiro de 1919, o «dereito wilsonia-

no» consistía no «recoñecemento da liberdade colectiva dos pobos», dando cume 

así ao labor da Revolución Francesa. O que Cataluña esixía agora era «un dereito 

político natural conforme ás teorías wilsonianas», o cal conduciría a unha rees-

truturación xeral de España, en liña coas «novas tendencias» do tempo nos prin-

cipais Estados de Europa e América52. 

51 Antoni Rovira i Virgili (1918): «Mr. Wilson, president de l’Entente», La Veu de Catalunya, 31 de xullo 
de 1918 (edición matutina), 9.
52 Vid. España Sirat (1919: 76-79). Tamén Duarte (2015).
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O armisticio de novembro de 1918 e a subseguinte disolución dos imperios 

austrohúngaro e otomán xeraron outra vaga de optimismo entre os republicanos 

e os nacionalistas radicais cataláns. Predicían un inminente efecto dominó polo 

cal todas as nacionalidades oprimidas de Europa acadarían a liberdade baixo os 

auspicios dunha Sociedade das Nacións. Ese entusiasmo wilsoniano tornouse 

unha vaga tanxible de apoio e homenaxe populares por toda Cataluña. Varios 

concellos celebraron banquetes en honra de Wilson e bautizaron rúas co seu 

nome; o Concello de Barcelona aprobou o nomeamento do presidente nortea-

mericano como cidadán honorario: «escudo de xustiza, defensor do principio 

das nacionalidades e representante das máximas universais do internacionalismo 

pacífico e humano». En decembro de 1918, a Mancomunitat acordou recons-

truír unha aldea destruída nunha zona da fronte francesa onde foran desprega-

dos voluntarios cataláns. Uns días despois, varios deputados cataláns presentaron 

no Parlamento de Madrid un anteproxecto de autonomía: «as circunstancias 

actuais do mundo» esixían que a estruturación de España se acomodase «ao 

concerto dos pobos»53.

Ao cabo, o que degoxaban a meirande parte dos catalanistas en termos realis-

tas era aproveitarse do aval moral que se lles concedese ás súas reivindicacións 

autonomistas inmediatas, que eran ben máis moderadas. Como afirmaba en 

decembro de 1918 o modesto voceiro dos voluntarios catalanistas, o sacrificio 

nas trincheiras dos soldados cataláns produciría a intervención do presidente 

Wilson, cunha viñeta na que se representaba o mandatario estadounidense a 

romper as cadeas de Cataluña na presenza de Alsacia, Bohemia e demais territo-

rios ceibados pola Entente54. Noutra tira, publicada polo semanario satírico 

catalán L’Esquella de la Torratxa (fig. 1), Wilson recollía os froitos das súas dou-

trinas de autodeterminación: canda as espigas de trigo de Bohemia, Alsacia e 

Polonia, outras dúas que portaban unha chapela vasca e unha barretina catalá 

53 Balcells, Pujol e Sabater (2006: 110-111); La Vanguardia, 13 de novembro e 4 de decembro de 1918.
54 «Recorda’t», La Trinxera Catalana, 19 de decembro de 1918.
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agardaban por ser cortadas, mentres el lle daba as grazas ao federalista catalán do 

XIX Francesc Pi i Margall por lle aprender as doutrinas da federación e o princi-

pio das nacionalidades55.

Emporiso, as repercusións do wilsonismo tamén influíron na aparición dou-

tras faccións políticas no seo do movemento catalanista, máis orientadas cara á 

esquerda liberal e cunha inclinación proindependentista. Todas elas acreditaban 

55 «La gran collita democràtica», L’Esquella de la Torratxa, 15 de novembro de 1918.

Figura 1. «A grande colleita democrática», L’Esquella de la Torratxa, 15 de novembro de 
1918. Wilson: «Debémosllo todo a vostede, don Francisco. Vostede sementou ben e en 
abundancia; nós recollemos unha boa anada». 
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no «novo» principio da autodeterminación nacional como alternativa aos «des-

fasados» modelos de autogoberno territorial dentro dunha monarquía composta, 

ben como á autodeterminación bolxevique. O que de verdade fascinaba os 

nacionalistas cataláns era o éxito que tivera a forma republicana de goberno na 

nova Europa da posguerra. Porén, na ausencia de mudanzas de fronteiras e de 

convulsións xeopolíticas, a maioría dos nacionalistas da Europa occidental ten-

taron vencellarse, polo menos dun xeito retórico, co que se consideraba o pri-

meiro paso cara ao éxito do principio das nacionalidades como nova directriz 

que orientase as relacións internacionais de posguerra. 

V. EXPECTATIVAS E REALIDADE DESPOIS DE VERSALLES (1919)

En boa medida, as expectativas que albergaban os nacionalistas subestatais da 

Europa occidental ficaron en nada. Aínda que Wilson, dalgunha maneira, «con-

seguiu por un milagre dotar o concepto de autodeterminación nacional dun 

status internacional», era unha figura que espertaba moitas máis expectativas 

nacionalistas das que satisfacía ou mesmo estaba disposto a satisfacer. En parte 

porque, como lamentou o seu secretario de Estado, Robert Lansing, Wilson non 

tiña unha idea clara de a que se refería cando falaba do suxeito da autodetermi-

nación56. Na Conferencia de Paz de Versalles, o principio das nacionalidades 

aplicouse só dunha forma estratéxica e moi limitada, sempre compatibilizándoo 

cos intereses xeopolíticos máis urxentes das potencias vitoriosas. 

Os novos Estados-nación da Europa centrooriental tentaron levar á práctica 

unha política homoxeneizadora impoñendo, no curto e no medio prazo, unha 

única conciencia nacional e unha cultura homoxénea. De certo, algo semellante 

ocorrera na Europa occidental cincuenta anos denantes, cando os flamengos do 

norte de Francia e os occitanos do Piemonte italiano, entre outros, resultaran 

56 Vid. Hoff (2007: 47) e Lansing (1921: 97-98).
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asimilados nas maiorías étnicas dos seus respectivos Estados nacionais no nome 

do progreso e da civilización. Porén, chegados os anos de 1918 e 1919, a con-

ciencia social de pertencer a unha minoría étnica ou a unha nacionalidade dife-

renciada xa prendera en moitas zonas etnicamente mixtas que se atopaban 

daquela baixo a éxida dos novos Estados nacionalizadores57. Logo deses anos, a 

identificación coas minorías irredentistas e o apoio aos «nosos irmáns oprimidos 

alén das nosas fronteiras» tornouse unha demanda que se asociaba co nacionalis-

mo radical alemán, maxiar ou polonés. A solución ofrecida pola Sociedade das 

Nacións inspirábase, en boa parte, no exemplo británico de gobernanza multiét-

nica, no que se recoñecían os dereitos individuais dos membros dunha minoría a 

non seren discriminados polo Estado en materia de idioma, relixión ou crenzas58. 

O principio das nacionalidades non se converteu no criterio orientador da 

reestruturación do mapa político de Europa, como anunciaran os admiradores 

de Wilson en Cataluña e Flandres. O «momento wilsoniano» consistiu en reali-

dade nunha multiplicidade de adaptacións locais, sen aterse a un patrón, tanto 

nas diversas áreas de Europa como nas periferias imperiais59. Pola contra, a 

filosofía que subxacía ao sistema de protección das minorías que puña en prác-

tica a Sociedade das Nacións acabou por ser un sistema de garantía do respecto 

polos dereitos individuais das persoas pertencentes a minorías de «raza, lingua e 

relixión», cunha perspectiva na que, no longo prazo, se prevía unha asimilación 

pacífica e gradual na maioría étnica. Malia ese concepto básico diferir do que 

inspiraba o principio das nacionalidades, pódese rastrexar certa continuidade 

entre o debate internacional que houbera durante a guerra verbo dos dereitos de 

nacionalidade e a autodeterminación nacional, e o nacente debate transnacional 

que, dende comezos da década de 1920, tivo como obxecto os dereitos e a pro-

tección das minorías nacionais. 

57 Vid. Mayer (1959), ben como a reavaliación de MacMillan (2002).
58 Vid. Brubaker (1996).
59 Vid. Storm e Van Ginderachter (2019); Núñez Seixas (2020).
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Outro legado duradoiro da política das nacionalidades durante o conflito 
radicou no feito de as elites dos movementos nacionalistas europeos chegaren a 
considerar a axitación protodiplomática que se daba en tempos de convulsión 
mundial como elemento importante na consecución dos seus obxectivos políti-
cos60. No entanto, non todos os exiliados desfrutaron das oportunidades que 
tiveron Masaryk e Beneš en tempos de guerra. Así, os nacionalistas irlandeses e 
indios enviaron delegacións a París, mais non se lles permitiu expoñer as súas 
demandas na Conferencia de Paz. Algo semellante lles aconteceu a varios grupos 
procedentes de Cataluña, a Bretaña e Escocia, que tentaron en van presentar 
memorandos perante as diversas delegacións estatais que acudiran a Versalles61. 

Así e todo, o exemplo dos etnonacionalistas que acadaran os seus obxectivos 
despois de 1918 –debido, en parte, á protodiplomacia– pesou nas estratexias 
daqueles que tentaban seguir os seus pasos. Estes últimos percibiron a importan-
cia de estableceren axencias propagandísticas nas grandes capitais europeas, e de 
expor as súas demandas en folletos e revistas plurilingües con miras a influíren 
naquel novo actor que se tornara, en aparencia, decisivo despois de 1918 e da 
fin da «diplomacia secreta»: a opinión pública internacional. Tamén tenciona-
ron gañar o apoio de mediadores intelectuais, xornalistas e elites influentes en 
Londres, Viena, París, Berlín ou Xenebra, para promoveren campañas políticas 
e influíren nos procesos de toma de decisións na Sociedade das Nacións, nomea-

damente no relativo á protección das minorías62. Os exiliados etnonacionalistas 
que desenvolveran unha importante axitación transnacional durante a Gran 
Guerra serviron de espello para os novos actores que, representando a naciona-

lidades ou minorías étnicas, tentaron presionar ante as chancelerías europeas e a 

Sociedade das Nacións nos anos vinte e trinta. 

60 Vid., por exemplo, Antoni Rovira i Virgili (1915): «Necessitat de que tot nacionalisme tingui una polí-
tica internacional», Revista Anyal, reproducida en Martínez Fiol (1988: 79-85).
61 Vid. Macardle (1965: 207-282), Bonsal (1969), Gasquet (1995) e Y. Kerberio, «Les Répresentants de la 
minorité bretonne chez le président Wilson en 1919», Minorité-La Voix des Peuples, 15 de xaneiro de 1938.
62 Vid. Beer e Dyroff (2014), ben como Núñez Seixas (2016) e Ucelay-Da Cal, Núñez Seixas e Gonzàlez 
i Vilalta (2020).
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Avogado, non –dixo Edith, a irmá de O’Brian, hastra entón calada–. 

Non, doce amigo. Vosté [Adrián Soutelo] será poeta, loitador. Faría un bó feniano!

Ramón Otero Pedrayo, Os camiños da vida, 1928

É idea admitida na literatura especializada que as Irmandades da Fala (IF), fun-

dadas na cidade da Coruña en maio de 1916, son o punto de partida do moder-

no nacionalismo político da Galicia contemporánea. Vinculadas explicitamente 

á reivindicación da lingua galega no plano cultural e á procura dunha «autono-

mía integral» no plano político, a súa evolución ideolóxica e política foise decan-

tando desde presupostos rexionalistas cara ao nacionalismo, definición que as 

propias IF adoptan na primeira asemblea política, realizada en Lugo en novem-

bro de 1918. As IF foron o principio dun novo movemento político en Galicia 

que, de forma progresiva, se foi equiparando con iniciativas análogas, aínda que 

anteriores no tempo, desenvolvidas en Cataluña e Euskadi, que foran unha res-

posta aos retos provocados pola crise de 1898, ao gran debate sobre o rexenera-

cionismo en España e, como é natural, ás repercusións que tivo a Gran Guerra 

europea, a partir de agosto de 1914. As IF galegas participan deste contexto 

histórico, por máis que a súa aparición fose relativamente serodia, e só se podería 

considerar circunstancial o feito de que coincidan no tempo cun dos episodios 

máis sobranceiros daquela altura, como foi o levantamento irlandés (Easter 
Rising) na Pascua de 1916. A fundación das IF pode entenderse, por tanto, máis 

como un fenómeno epocal interno que como un acontecemento conectado 

directamente coa aparición de organizacións europeas de «nacionalidades» ou de 

«minorías nacionais», antes e despois de 1914 (por exemplo, a Union des Natio-

nalités, 1912). Alén diso, as IF deben entenderse como unha ruptura xeracional, 
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na medida en que acceden á vida pública novas capas sociais, mesocráticas e 

urbanas, que tratan de axustar contas cos seus devanceiros, axuste ben resumido 

na metáfora de Antón Villar Ponte das «verbas vivas» (por exemplo, nacionalis-

mo) como antídoto fronte ás «verbas mortas» (por exemplo, rexionalismo «sano 

y bien entendido»), que parecen ecos distantes do darwinismo da fin-de-siècle 
aplicados, neste caso, á transición do rexionalismo ao nacionalismo cultural e 

político que as IF protagonizan nos seus primeiros anos de vida. 

O obxectivo deste traballo é analizar a aparición e primeiros pasos das IF, 

entre 1916 e 1923, en canto expresión galega dun proceso que ten explicacións 

endóxenas, pero que tamén forma parte dunha tendencia moito máis ampla, de 

dimensión peninsular e mesmo europea, na que se encontran algúns referentes 

decisivos para entender o xurdimento do nacionalismo galego. O contexto gale-

go no que aparecen as IF está marcado por varios fitos. En primeiro termo, polas 

mudanzas estruturais que se producen no campo e no mar, isto é, na moderni-

zación da agricultura e na aparición dun auténtica «revolución industrial» nas 

actividades marítimas, coa expansión da pesca e a creación dun sector manufac-

tureiro liderado pola industria de conservas, e polos efectos de arrastre que estas 

actividades teñen na construción naval e outras industrias anexas (Carmona e 

Nadal 2005). En segundo termo, pola forte mobilización social representada 

polo agrarismo da Acción Gallega de Basilio Álvarez e por un programa de refor-

mismo técnico do mundo rural elaborado nas Asembleas Agrarias de Monforte 

(1908-1911), que trataba de dar resposta a demandas seculares do campesiñado 

galego coa eliminación das vellas formas de cesión da terra mediante a redención 

de foros e, sobre todo, fomentar un amplo proceso de individualismo posesivo 

mediante o acceso masivo dos campesiños á propiedade plena da terra e a incor-

poración da pequena explotación campesiña ao mercado (Villares 1982; Cabo 

1998). E, en terceiro termo, pola existencia dunha forte corrente migratoria, 

esencialmente con destino ás repúblicas americanas, que transformou de manei-

ra radical a sociedade rural galega, tanto polo éxodo producido como polos 

efectos de retorno, mediante remesas «visibles» de capitais e remesas de natureza 
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«invisible», de carácter cultural, político e simbólico, que mudaron de vez a 

sociedade galega do primeiro terzo do século pasado (Núñez Seixas 1998; Váz-

quez 2015). 

Neste marco tiveron, asemade, unha influencia decisiva algúns feitos ou ecos 

externos que permiten entender tanto a aparición das IF como o proceso previo 

mediante o que tivo lugar a toma de conciencia, por parte dunha elite cultural e 

política galega, que leva á fundación deste movemento. A reflexión rexeneracio-

nista sobre os límites do sistema político español e a necesidade da súa reforma 

alentou alternativas políticas novas, definidas inicialmente como rexionalistas, 

desde a crise de 1898, que a certa altura alcumou Antón Villar Ponte como «el 

batacazo del 98». De feito, o rexionalismo catalán aparece como tal en 1901 e 

algunhas das súas estratexias, como a alianza con diversas forzas políticas (desde 

os republicanos ata os carlistas), permiten abrir as primeiras fendas no sistema 

da Restauración a partir das eleccións de 1905 e 1907 (Riquer 2001: 185 e ss.). 

Este exemplo de «nova política» fóra do turnismo ou alternancia pacífica foi un 

estímulo para as IF galegas e os seus primeiros pasos organizativos, cando tenta-

ron establecer alianzas concretas co nacionalismo catalán representado por Fran-

cesc Cambó. Por outra banda, o conflito bélico desatado en agosto de 1914 tivo 

unha influencia decisiva nas políticas nacionais europeas, como amosa o exem-

plo de Irlanda, pero tamén na proliferación de movementos nacionais en moitas 

pequenas patrias europeas, que tería a súa expresión máis acaída nas propostas 

do presidente americano Woodrow Wilson de converxencia entre feitos lingüís-

ticos e creación de novos Estados-nación. O que tamén poderiamos chamar 

«batacazo de 1914» exerceu efectos profundos non só sobre as políticas estatais, 

senón, alén diso, sobre as posicións ideolóxicas dos grandes partidos tradicionais, 

que a través da Union sacrée viraron rapidamente cara ao nacionalismo, o que foi 

«un feito europeo común en 1914» (O’Brien 1999: 10). 

A evolución da guerra mundial e a preparación dos tratados de paz levantaron 

moitas expectativas sobre o nacemento dunha era histórica na que novas nacións 

substituirían os vellos imperios. Ademais, as políticas nacionais da revolución 
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soviética reforzaron a idea de que parecían compatibles a revolución social e a 

identidade nacional, aparentemente respectada na denominación da URSS 

como unha unión de repúblicas soviéticas. Todo parecía anunciar, de Irlanda a 

Mitteleuropa ou das posicións teóricas de Wilson ás de Lenin, que se abría un 

novo horizonte para a cuestión nacional na inmediata posguerra, o que resultou 

máis problemático do esperado (Núñez Seixas 2001). Como diría un membro 

do Grupo Nós, «cand’a loita [guerra mundial] semellaba acabar, aló na lonxana 

Rusia […] xurdiu c’unha ameaza, a pantasma da revolución social» (López Alon-

so-Cuevillas 1920). A euforia de finais de 1918 alentou claramente os dirixentes 

das IF galegas, que reforzaron a súa definición nacionalista como unha estratexia 

non só de facer fronte á crise de Estado na España de Afonso XIII, senón tamén 

de evitar as consecuencias sociais da revolución bolxevique. E, alén diso, este 

contexto favoreceu as alianzas externas ou, polo menos, os espellos nos que 

mirarse: Irlanda e Portugal, de forma preferente. Estes dous espellos permiten 

analizar de maneira comparada os grandes retos das IF galegas: modelo organi-

zativo e tensión entre prioridades estratéxicas (nacionalismo cultural ou nacio-

nalismo político), e, ademais, confrontar os resultados das primeiras Irmandades 

coa diagnose dun dos seus principais teóricos e dirixentes (Risco 1930) sobre os 

bloqueos que, a xuízo do escritor ourensán, padecían os dous partidos políticos, 

o agrario e o nacionalista, cos que Risco soñaba naquela altura. 

UN MANIFESTO E UN NOME

As IF aparecen en maio de 1916 como un movemento especificamente cultural 

que, no plano político, se define como rexionalista. A organización e a capacida-

de mobilizadora do rexionalismo galego foran moi notables na última década do 

século XIX, baixo o liderado de Manuel Murguía e de Alfredo Brañas, que logra-

ron colocar Galicia no contexto da «España regional», nome tamén dunha revis-

ta editada en Barcelona que marcou o debate político do rexionalismo peninsular 
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ata a crise do 98. No caso de Galicia, organizacións como a Asociación Regio-

nalista Gallega (Santiago) ou a Liga Gallega (A Coruña), así como a promoción 

de poderosos símbolos ou lieux de mémoire, como o Panteón de Galegos Ilustres, 

o monumento aos mártires de Carral ou a creación da Academia Galega, son 

exemplos desta obra rexionalista, que, ademais, contou coa poderosa axuda das 

colectividades da emigración galega en América (Máiz 1984; Villares 2017). No 

entanto, a invocación ao rexionalismo por parte das primeiras IF non era unha 

garantía de continuidade organizativa, porque, a diferenza do acontecido no País 

Vasco e, nomeadamente, en Cataluña, o rexionalismo galego non foi capaz de 

mudar cara ao nacionalismo político logo do profundo impacto político que tivo 

en España a derrota colonial do 98, malia térense ensaiado fórmulas como a de 

Solidaridad Gallega (1907), claramente influída pola experiencia da Solidaritat 

Catalana, pero con resultados políticos moito máis fracos (Cabo 2006). A apa-

rición das IF é, por tanto, un proceso algo diferente do que acontecera no con-

xunto dos rexionalismos peninsulares, tanto por ter lugar de forma serodia como 

pola ausencia en Galicia de organizacións políticas capaces de liderar procesos de 

mobilización de carácter rexionalista fronte ao sistema político da España da 

Restauración, «oligárquico e caciquil», en palabras de Joaquín Costa. 

As IF nacen, pois, nun tempo e nun contexto verdadeiramente singulares. 

Nacen nunha España neutral no conflito bélico europeo, con influencias ideo-

lóxicas e políticas procedentes do rexeneracionismo de Costa e do catolicismo 

social, pero tamén da experiencia interna da Solidaridad Gallega e das Asembleas 

Agrarias de Monforte. Da primeira herdan o nome do seu voceiro xornalístico, 

A Nosa Terra, fundado polos «solidarios» da cidade da Coruña en 1907, e das 

segundas, un programa de reforma técnica do sector rural galego e a experiencia 

de varios líderes, entre os que cómpre salientar a figura de Rodrigo Sanz, ver-

dadeiro mentor daquelas asembleas e, no plano político, ben conectado co 

rexionalismo catalán de Francesc Cambó. A esta tradición rexionalista e «soli-

daria», agrarista e vagamente federal-republicana, habería que engadir o pulo 

procedente dun núcleo de galegos residentes en Madrid e, como é natural, a 
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forza societaria da emigración americana. A persoa que decantou esta variedade 

de influencias foi o xornalista Antón Villar Ponte, coa publicación do seu folle-

to Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional, difundido en abril de 1916, 

que está na base da primeira reunión dunha Irmandade da Fala, un mes máis 

tarde, nos locais da Real Academia Galega, na cidade da Coruña. 

No título, nos contidos e mesmo na dedicatoria deste folleto están resumidas 

as primeiras liñas mestras deste movemento que nace como resultado dunha 

campaña xornalística anterior e que acabaría por alcanzar o carimbo de ser o 

punto de arranque das IF. Era un texto que se pode definir como un manifesto 

político e claramente propagandista, que tivo a virtude de lograr amplas adhe-

sións dentro e fóra de Galicia. A dedicatoria do folleto indica cales eran os refe-

rentes de Villar Ponte naquela altura, aqueles que denomina «cinco gallegos 

ejemplares, siempre despiertos» (Aurelio Ribalta, Rodrigo Sanz, Manuel Lugrís, 

Antonio Valcarce e Constantino Horta). Neses nomes resúmense algunhas ideas 

fortes da prehistoria das Irmandades: anticentralismo, federalismo, galeguismo, 

defensa do idioma e loita pola «emancipación galega» no exterior americano…, 

pero tamén unha evidente ruptura coa tradición rexionalista, patente na omisión 

do nome do presidente da Academia Galega, Manuel Murguía, e doutros refe-

rentes próximos, como os rexionalistas da Cova Céltica (o poeta Eduardo Pon-

dal, o libreiro Euxenio Carré, o publicista Francisco Tettamancy…). 

Este manifesto de Villar Ponte é o resultado dun estado de opinión que se 

advertía desde había dous anos, tanto en Galicia como en Madrid, sobre os dous 

problemas que van centrar o ideario das IF: a defensa da lingua galega e o estudo 

dos problemas económicos de Galicia. O promotor das IF publicara dous anos 

antes un artigo («El gallego no debe morir», La Voz de Galicia, 9.5.1914) no que 

sostiña que a lingua propia era sinónimo de «pensar por sí mismos» e un modo 

de combater o «separatismo» do Estado central, que marxinaba as rexións perifé-

ricas. O contexto político estaba marcado tamén polos debates sobre o rexionalis-

mo político, con feitos como a instauración da Mancomunitat de Catalunya 

(1913), un debate parlamentario sobre a cooficialidade do catalán (1915) ou, para 
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o caso concreto de Galicia, a creación dunha cátedra universitaria de literatura 

galega (1913), atribuída á Universidade de Madrid e non á Minerva compostelá. 

Alén destas reivindicacións culturais, foi decisiva a aparición en Madrid da revista 

Estudios Gallegos como «espoleta do rexurdir do galeguismo en Galicia» (Bera-

mendi 2007: 429). A revista, subtitulada Lenguaje, Finanza y Turismo, publi-

couse durante os anos 1915-1916, baixo a dirección de Aurelio Ribalta. 

Publicación de orientación rexeneracionista e de influencias «solidarias», tivo 

unha ampla nómina de colaboradores, entre os que deben salientarse Amador 

Montenegro, Eloy Luis André, Lois Porteiro ou Rodrigo Sanz, que é o autor 

dunha serie de artigos nos que resume o traballo desenvolvido polo movemento 

«solidario» e polas asembleas agrarias de Monforte. Na realidade, este grupo de 

galegos asentados en Madrid, con presenza habitual no Ateneo, defende unha 

reforma en profundidade do agro galego, a mellora das comunicacións e o aban-

dono do proteccionismo arancelario, o que resume en boa medida o futuro 

programa das IF e, logo, do nacionalismo galego da II República representado 

polo Partido Galeguista. A toma de conciencia sobre a cultura e a lingua galegas, 

así como a vontade de superar mediante a acción política a marxinación de Gali-

cia, están, pois, moi presentes nesta campaña que precede a fundación das IF. 

Con todo, será a cultura e non a política a marca definidora do percurso das 

IF ata os tempos da II República. 

Un manifesto político e un nome pouco convencional. Era previsible que 

adoptase o nome de Liga, dado que, naquela altura, era moi frecuente escoller 

unha palabra diferente da de Partido para designar un novo movemento cultural 

e político: así se denominou no caso catalán (Lliga Regionalista, 1901) e noutras 

rexións europeas (Ligue Valdôtaine, 1909; Ligue nationale pour la défense de la 

langue française, da Valonia belga, 1910). Deste modo opinaba tamén un dos 

primeiros adheridos á proposta de Antón Villar Ponte, o notario monfortino 

Manuel Banet Fontenla, quen soñaba cunha forte «Liga Rexionalista de Gali-

cia», non centrada exclusivamente na «defensa do idioma». A palabra Liga for-

maba parte, pois, do léxico político e societario daquela época, xa que tamén así 
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se denominaron numerosas organizacións agrarias e grupos de interese corpora-

tivo, tanto en España como en toda Europa, desde Irlanda ata Italia ou Alemaña. 

Liga foi tamén o nome dalgunhas organizacións impulsadas polas colectividades 

da emigración (a Liga Santaballesa foi a promotora en Galicia da primeira esco-

la de emigrantes «americanos») e semellante nome adoptaron movementos de 

reivindicación cultural ou lingüística, como a irlandesa Gaelic League e tantos 

outros exemplos. Mesmo na tradición galega se encontra unha importante Liga 

Gallega nos tempos do rexionalismo finisecular, e «Liga de Acción Gallega» foi 

o nome que tomou o movemento agrarista dirixido por Basilio Álvarez desde 

1907. Os exemplos poderían multiplicarse. Por que se escolleu o nome de 

«Irmandades» non está explicado cabalmente en ningures. De acreditar no tes-

temuño de Ramón Villar Ponte, sería unha solución máis comunicativa que 

conceptual. Dun chamamento a fundar unha «Liga de Amigos del Idioma» (que 

era a proposta inicial do seu irmán Antón) pasouse a unha «Hirmandade dos 

Amigos da Fala», logo «Hirmandades da Fala Gallega» e, «pra ficar o nome mais 

curto», finalmente optouse polo de «Irmandades da Fala» (Villar Ponte e Caba-

nillas 1977: 20).

No entanto, o nome dado polos fundadores ao movemento que estaba a 

nacer en maio de 1916 conecta claramente cunha tradición cultural e asociativa 

moi enraizada na historia de Galicia. Irmandiños ou hermandinos eran os que 

loitaron nas guerras do mesmo nome, a finais do século XV, logo do soerguemen-

to organizado en varias vilas e cidades galegas contra os señores feudais e as 

tropas do Reino de Castela. As guerras irmandiñas e algunhas das súas figuras, 

como o mariscal Pardo de Cela, foron recuperadas e mitificadas pola literatura 

romántica, especialmente polo historiador Benito Vicetto, autor que, a xuízo de 

Antón Villar Ponte, era un «Walter Scott galego». No seu romance de tipo caba-

leiresco Los hidalgos de Monforte (1851), cuxa trama se desenvolve no tempo das 

guerras irmandiñas, Vicetto refírese a «los hermanos de Galicia» cun lema que 

faría fortuna na Galicia contemporánea: Deus fratresque Gallaeciae; isto é, en 

palabras do propio Vicetto, «Dios y los hermanos de Galicia será la divisa de la 
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terrible hermandad», organizada contra a política dos Reis Católicos e da alta 

nobreza galaica. Un referente medieval foi o punto de partida para a construción 

da identidade galega por parte dos románticos, como acontecía en moitos luga-

res de Europa (Thiesse 1999; Villares 2017). Estas resonancias «irmandiñas», 

expresión dun revival medievalizante herdado do rexionalismo pero adoptado 

con forza polos nacionalistas das IF, estaban lonxe do concepto político da «fra-

ternidade revolucionaria» de orixe francesa e moito máis próximas a unha visión 

cristiá, de trazos franciscanos, que tivo no poeta Ramón Cabanillas a súa mellor 

expresión (Agra e Mariño 2017). 

Por outra banda, a escolla do nome parece estar moi influenciada polo apre-

cio que, naquela altura, se lles tiña á natureza, á vida campestre e mesmo ás 

árbores. Desde principios do século XX apareceron en diversas cidades e vilas 

de Galicia manifestacións desta nova visión da natureza, a través das Festas da 

Árbore, prácticas de excursionismo e organizacións de Amigos de los Árboles 

como a fundada na cidade da Coruña, en 1911, por José María Hernansáez, da 

que formaron parte numerosos socios procedentes de familias de profesionais e 

mercantís da mesocracia coruñesa (Fariñas, Martínez Morás, Salorio Rubine, 

Rodríguez Pastor, Bescansa, Wonemburger, Barcia… e o propio Antón Villar 

Ponte). Esta vinculación das Irmandandes co excursionismo non estaba só no 

nome, senón tamén nas prácticas. Así como os amigos das árbores saían de 

forma periódica ao campo, tamén os membros das Irmandades da Fala adopta-

ron desde a súa fundación un modelo de difusión do seu ideario mediante 

excursións dominicais a diferentes vilas de Galicia. A primeira foi a un lugar ben 

próximo á cidade da Coruña, «asiñalando como punto de reunión o gran piñal 

de Elviña, nos arredores da Cruña, piñal que fitado ao lonxe semellaba un gran 

corazón». Esta excursión reunía en si mesma varias mensaxes: amor pola nature-

za, lugar coroado por un castro con forma de corazón concibido como creador 

de afectos e, ademais, presenza do poeta Ramón Cabanillas, considerado xa 

polos primeiros membros das IF como o vate que «[viña] a remover […] a [súa] 

apatía, a esperta[los] do [seu] sono mortal» (Villar e Cabanillas 1977: 20-21).
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Alén desta tradición galega, a aparición das IF está conectada con movemen-

tos producidos fóra de Galicia que acabaron, de modo máis ou menos casual, 

fecundando o proceso galego. Un exemplo evidente era a Irmandade Republica-

na Irlandesa (Irish Republican Brotherhood), que logrou unha importante 

mobilización social e cultural na época «prerrevolucionaria», particularmente a 

través da súa infiltración na Liga Gaélica (Foster 2015: 90; Paseta 1999: 149). 

Un xuízo algo posterior de Risco, nos primeiros números da revista Nós que se 

ocupan da cuestión irlandesa, vén a confirmar este paralelismo, cando observa: 

«A Liga Gaélica formouse en Irlanda moito antes [1893], coa mesma finalidade 

qu’as nosas Irmandades da Fala» (Nós, 8: 20). A idea de irmandade sería máis 

forte que a de fraternidade franciscana, pero tamén que a de partido ou move-

mento político. Porque tiña algo de apostolado social que conectaba cunha 

concepción católica do mundo e porque a irmandade permitía reforzar a soli-

dariedade dos seus membros a través de lazos afectivos máis fortes que as ideas. 

A definición ulterior das IF por parte do grupo ourensán Nós, de tradición 

orientalista e neosófica, insistirá claramente nestes trazos ideolóxicos e organiza-

tivos, nos que un certo secretismo e ocultismo serían prácticas habituais, como 

é patente no diálogo epistolar entre Vicente Risco e Losada Diéguez (Ventura 

2010: 110). 

PROGRAMA E ORGANIZACIÓN

A Irmandade da Fala fundada na Coruña tivo réplicas de inmediato noutras 

cidades e vilas galegas, ata superar o número de vinte núcleos, desde Compos-

tela ata Monforte, Vilalba, Betanzos, Ferrol, Viveiro, A Estrada ou Pontevedra. 

A maior implantación territorial das IF coincide en gran medida cos núcleos da 

anterior Solidaridad Gallega, máis fortes nas provincias setentrionais que meri-

dionais de Galicia. A constitución destas Irmandades locais foi resultado de 

sucesivas campañas de prensa e tamén de xiras ou visitas a cada localidade por 
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parte dos irmandiños coruñeses, que, ao modo dunha misión relixiosa, transmi-

tían a boa nova a grupos mesocráticos locais. En realidade, as IF representan de 

modo cabal a práctica común dos partidos nacionalistas daquela altura en 

España: ser máis un movemento que un partido, fixar unha militancia laxa entre 

os seus membros e defender unha dirección colexiada do movemento, o que, no 

seu conxunto, supuña manter unha actuación descentralizada e un predominio 

da afiliación indirecta, quer de figuras a título persoal, quer de entidades cultu-

rais, que, no ámbito local, son as mellores voceiras do idearium das Irmandades. 

Como sostería Vicente Risco en máis dunha ocasión, tiña maior valor un irman-

diño a título individual (fose o poeta Cabanillas ou o «xenial artista» Castelao) 

que toda unha agrupación local, porque o triunfo do galeguismo dependería 

máis «dunha novela notabre escrita en galego» que de «todol-os progresos mate-

riás» (A Nosa Terra, 10.7.1918).

Durante os dous primeiros anos de existencia do movemento das IF, a rápida 

e sucesiva creación de círculos locais estivo acompañada de dúas tensións que se 

resolveron parcialmente na primeira Asemblea das IF, realizada en Lugo en 

novembro de 1918. A primeira tensión ten que ver co modelo organizativo dos 

irmandiños e coa necesidade de forxar unha estratexia compartida e un progra-

ma común. O degrau de afiliación dos integrantes das IF era baixo e, sobre todo, 

moi desigual. A IF da cidade da Coruña chegou a ter centos de militantes, men-

tres que outros círculos locais non pasaban da media ducia. Un pesimista Vicen-

te Risco confésalle a Losada Diéguez, a finais de 1918, que na cidade de Ouren-

se a Irmandade da Fala non ten máis de tres militantes, o que é «algo motivo de 

curiosidade, cando non de coña», e na visita que fai a Santiago de Compostela, 

dous meses máis tarde, «non [atopou] ningún que [o] levara á Irmandade nin 

que [lle] presentara» militantes xa coñecidos («famosos») como Xesús R. Cule-

bras ou Francisco Vázquez Enríquez (Ventura 2010: 13 e 25). Á marxe destas 

impresións negativas, o certo é que as IF albergaban desde o inicio a vontade de 

ser un movemento e non un partido político, dado o escaso creto que os partidos 

tiñan na vida política daquela época. Un dos dirixentes máis sólidos daquela 
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primeira hora das IF, Lois Porteiro Garea, afirma no verán de 1916 que «non 

[forman] un partido», porque este novo movemento non ten intención de «for-

mar politicadas» e «[corromperse] andando aos votos e xogando a impia comedia 

dos diputados» (Seixas Seoane 2016: 36). A procura de votos foi tentada nas 

eleccións parlamentarias de febreiro de 1918, con catro candidatos presentados 

nos distritos de Pontedeume (Rodrigo Sanz), Noia (Vázquez Enríquez), A Estra-

da (Losada Diéguez) e Celanova (Porteiro Garea), que non lograron saír elixi-

dos, malia o apoio e orientación estratéxica que lles prestou o catalanista Fran-

cesc Cambó para organizaren a campaña electoral e dispoñeren dun medio de 

comunicación como o xornal coruñés El Orzán (Beramendi 2007: 452 e ss.). 

O fracaso electoral das IF acelerou a necesidade de se dotaren dunha mellor 

estrutura organizativa e de fixaren, ao tempo, un programa ideolóxico e político. 

O pulo organizativo foi obra do principal directivo da IF da cidade da Coruña, 

Lois Peña Novo, quen elaborou un regulamento que mudaba os obxectivos do 

movemento (incluíndo a autonomía política de Galicia) e abría o camiño para 

unha acción coordinada das IF. A plasmación desta iniciativa sería a primeira 

asemblea política das IF, realizada na cidade de Lugo os días 17 e 18 de novem-

bro de 1918, na que se reúnen 60 persoas que representan 16 organizacións 

locais e que cambiou de vez o perfil político das IF (Beramendi 2007: 464 e ss.). 

As mudanzas producidas na asemblea de Lugo foron de carácter organizativo e 

político. No plano organizativo, a reunión de Lugo foi a primeira dunha serie de 

asembleas que, con periodicidade anual (Santiago, Vigo, Monforte), se realiza-

ron ata febreiro de 1922, cando ten lugar unha escisión do movemento e un 

intento, comandado por Risco, de crear unha estrutura máis centralizada a través 

da Irmandade Nazonalista Galega, da que o ourensán sería elixido conselleiro 

supremo. A segunda consecuencia foi de carácter ideolóxico e político, ao se 

declarar pública e solemnemente: «[N]ós nomeámonos, de oxe para sempre, 

nazonalistas galegos». Era o final dun período de dous anos de incertezas, nas 

que a orientación ideolóxica das IF estaba entre o rexionalismo político de ins-

piración catalanista, o catolicismo social e o maurismo conservador. No sector 
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máis moderado das IF (Antonio Valcarce, Rodrigo Sanz, Aurelio Ribalta, José 

García Acuña), a decisión tomada na asemblea de Lugo foi recibida con moitas 

críticas: «No asamos y ya pringamos», dille Ribalta a Valcarce unha semana des-

pois da reunión de Lugo. O rexionalismo de tradición «solidaria», que soñaba 

aliarse con algúns sectores dos partidos «dinásticos», ficou cerrado co fracaso 

electoral de 1918 e coa incorporación plena ao movemento irmandiño do grupo 

da revista La Centuria (Ourense, 1917), nomeadamente de Losada Diéguez e, 

algo máis tarde, de Vicente Risco, que foi quen marcou a liña teórica –e mesmo 

organizativa– das Irmandadades da Fala desde 1918 ata a chegada do réxime de 

Primo de Rivera en setembro de 1923.

A laxa militancia que caracteriza as IF non abondou para que o número de 

integrantes das diversas agrupacións locais fose elevado. Na asemblea de Mon-

forte, segundo os cálculos de Vicente Risco, deberían estar representados ao 

redor de seiscentos militantes, dado que se calculaba que a agrupación da 

Coruña, que tiña trescentos, supoñía a metade de todo o movemento irman-

diño. En termos comparados, a militancia irmandiña era realmente baixa, pois 

a Gaelic League, cara a 1908, alcanzou a ter arredor de 47 000 membros (Allegue 

2017: 363), aínda que a poboación total de Irlanda en 1911 apenas duplicaba a 

de Galicia polas mesmas datas. O perfil sociolóxico das IF, con datos coñecidos 

de 433 militantes no período 1918-1924, revela que os sectores máis relevantes 

son os «profesionais liberais» da avogacía, a medicina e a técnica (25,6 %), os 

«propietarios e empresarios/comerciantes» (23,1 %) e os membros de actividades 

intelectuais (profesores, escritores e escritores/xornalistas), cun 22,6 %. Entre 

estes tres sectores suman máis dun setenta por cento, o que explica a baixa mili-

tancia de persoas procedentes das «clases populares», pero tamén da Igrexa, o 

Exército ou a Administración civil. En conxunto, resulta evidente que a base 

sociolóxica das IF ten un «claro predominio de profesionais liberais e intelec-

tuais», sector de onde proceden case todos os seus dirixentes ou «guieiros» (Bera-

mendi 2007: 698 e ss.). En organizacións análogas, como a irlandesa Gaelic 

League, segundo análises de T. McMahon, a composición sociolóxica dos seus 
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líderes cara a 1912 sería aínda máis mesocrática: un 47,2 % de profesionais 

liberais e un 44,6 % de funcionarios, traballadores do comercio e artesáns (Alle-

gue 2017: 364). 

A educación formal da elite das IF era xeralmente universitaria (Dereito, 

Medicina, Letras, Maxisterio), con estadías en centros foráneos (Madrid, Deus-

to), como acontecía con frecuencia no caso irlandés, no que moitos dirixentes da 

«xeración revolucionaria» se formaron en Inglaterra ou en Francia. No entanto, 

a diferenza do exemplo irlandés, no que foi esencial o papel desempeñado polas 

escolas católicas dos Christians Brothers e por centros superiores como o Univer-

sity College de Dublín (1908) –«un microcosmos de sentimento político en 

Irlanda»–, onde se educaron ducias de membros da xeración revolucionaria 

(Paseta 1999: 53 e ss.; Foster 2015: 31 e ss.), nin os estudos secundarios nin 

tampouco os universitarios experimentaron en Galicia un proceso de adquisi-

ción de compromiso coa cultura e a lingua galegas, dado o afastamento da Igre-

xa católica a respecto do movemento rexionalista e, despois, das Irmandades. De 

modo parcial, este déficit formativo das elites das IF foi compensado por unha 

educación informal adquirida no xornalismo e, sobre todo, na emigración ame-

ricana en Cuba e na Arxentina. En suma, foi o resultado dunha educación for-

mal superior e da informal propia de «autodidactas, con formación adequirida 

nas loitas agrarias, societarias e nas aventuras da emigración» (Villar e Cabanillas 

1977: 27). A base social dos militantes e dirixentes das IF galegas non era, pois, 

moi diferente á doutros movementos nacionalistas daquela época, de claro pre-

dominio de clases medias que eran a expresión dunha mobilidade social ascen-

dente e de nivel cultural elevado. «La república de los poetas» é o título dun dos 

artigos sobre Irlanda publicados en El Sol por Ricardo Baeza, quen observa que 

nos primeiros postos da loita política dos Sinn Féiners se atopan poetas, drama-

turgos, escritores e historiadores como Griffith, Rusell, Childers, Fitzgerald ou 

Green, por non mencionar «compañeiros de viaxe» como o insigne poeta Wil-

liam B. Yeats (Baeza 2010: 113 e ss.). En algo semellante debía pensar o roman-

cista galego Otero Pedrayo, cando soña un perfil de «poeta e loitador feniano» 
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–e non de avogado– para o protagonista do romance «O Estudante» (terceira 

parte da novela Os camiños da vida, de 1928), en esporádica viaxe ás terras irlan-

desas desde o seu exilio en París. 

O programa das IF ten trazos claramente debidos aos textos fundacionais e á 

tradición anterior de «solidarios» e de agraristas. Pero tamén experimentou unha 

notable transformación a partir da primeira asemblea política, realizada en 

novembro de 1918, na cal se aproba formalmente a transición do rexionalismo 

ao nacionalismo político. Durante os dous primeiros anos de existencia, as IF 

concentraron os seus esforzos en dous grandes obxectivos, contidos no texto 

editorial do primeiro número de A Nosa Terra (novembro de 1916), «A bandei-

ra ergueita». O primeiro obxectivo é a defensa «agarimosa» do idioma galego, 

consonte coa propia denominación de seren «amigos» e «irmandades da fala». 

Colocando a cuestión da lingua en primeiro termo, as IF estaban a romper con 

toda a tradición cultural galega herdada do Rexurdimento, na que o emprego 

culto da lingua galega estaba reservada para o rexistro poético, mentres que na 

prosa, nas relacións familiares e epistolares ou nos mitins políticos era esporádi-

co o uso do idioma. Esta aposta aspiraba a superar a herdanza, xa denunciada 

polos provincialistas románticos e por poetas como Rosalía de Castro, de ser a 

lingua popular un «marcador social negativo». A estratexia das IF trata de inver-

ter o proceso e esta foi, sen dúbida, a súa principal achega á cultura galega con-

temporánea, dada a importancia que, desde o rexionalismo, se lle prestaba ao 

campo cultural (pero non tanto ao lingüístico). Nunha análise evolutiva dos 

contidos publicados na revista A Nosa Terra, tanto nos tempos da Solidaridad 

Gallega como no das Irmandades, a hexemonía da cultura é constante, cunhas 

taxas de entre o 30 % e o 35 % na «distribución temática» dos artigos publica-

dos, desde 1908 ata 1930 (Beramendi 2007: 353 e 649). 

O programa político das IF experimentou mudanzas ou adaptacións co 

paso do tempo, dentro dunha estrutura estable resumida no «decálogo nazona-

lista», redactado por Vicente Risco a partir dos acordos da asemblea política de 

Lugo e logo publicado con diversos formatos e títulos no voceiro A Nosa Terra. 
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Collendo como punto de partida este decálogo, alén doutros textos doutrinais 

coetáneos, podemos agrupar en tres capítulos os contidos programáticos das IF. 

O primeiro consiste na «regaleguización» de Galicia, entendida nun sentido 

análogo ao que trataron de facer os nacionalistas irlandeses, aínda que modulan-

do a intensidade do proceso. No caso galego, a proposta central foi a recupera-

ción do idioma galego como expresión dunha empresa «palinxenésica, redento-

ra», como diría anos máis tarde Ramón Villar Ponte. Esta recuperación da «fala» 

debería ir acompañada dun programa de reconstrución da cultura galega no seu 

conxunto, pensada e expresada basicamente na lingua propia e a través dos máis 

diversos rexistros: cultivo literario, comunicación social, teatro e música coral e, 

por suposto, no ámbito institucional e político. 

O obxectivo final, tamén análogo ao do proceso irlandés, era «descastelani-

zar» Galicia e, por tanto, «galeguizar» Galicia. Así como se procuraba construír 

unha «Irlanda irlandesa» a través dunha enérxica de-Anglicization, na que «ser 

irlandés significaba non ser inglés» (Paseta 1999: 120), o proxecto global das IF 

era lograr un monolingüismo galego que, en realidade, só foi practicado entre os 

propios militantes e simpatizantes das Irmandades. De feito, no mencionado 

decálogo, a cuestión lingüística só está presente nun dos dez mandatos (o tercei-

ro), no que avogan por unha «cooficialidade dos idiomas galego e castelán», idea 

que continuará vixente ata o Partido Galeguista da II República. Con todo, o 

programa cultural das IF foi alén da propia cuestión lingüística. Os militantes 

irmandiños, tanto os máis liberaldemócratas do grupo coruñés como os máis 

tradicionalista-católicos do ourensán Grupo Nós, concedéronlle moita impor-

tancia á construción dun repertorio simbólico de carácter nacional galego. A este 

fin responden iniciativas como a fixación do 25 de xullo, festa do apóstolo San-

tiago, como Día Nacional de Galicia; a mitificación da figura histórico-lendaria 

do mariscal Pardo de Cela, capturado en 1483 polas tropas de Castela na súa 

torre da Frouseira, ou a resignificación de monumentos como o dedicado polos 

rexionalistas aos mártires de Carral, militares liberais que acaban convertidos en 

heroes das liberdades galegas, para formaren entre estes e aquel, como unha nova 
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Vía Láctea, a «vía roxa que vai do Medulio á Frouseira e da Frouseira a Carral», 
en bela metáfora de Antón Villar Ponte (A Nosa Terra, 10.5.1917).

Un segundo bloque programático está constituído polo obxectivo de lograr 
para Galicia un status de autonomía política, por veces cualificada como inte-
gral, no marco dos debates que se estaban a dar en España nas primeiras décadas 
do século vinte. Este é o primeiro punto do decálogo, que, ademais, se reforza 
con outras reivindicacións, como a autonomía municipal e a igualdade de derei-
tos civís e políticos para homes e mulleres. O programa político das IF tiña, pois, 
dous piares nos que sosterse: converter Galicia nun suxeito político mediante a 
consecución dun réxime de autonomía integral e, en segundo lugar, superar as 
limitacións do liberalismo oligárquico do réxime da Restauración, cun combate 
ao clientelismo político (anticaciquismo) e unha vontade de rexeneración da 
vida política ou de adhesión ao que Ortega y Gasset chamaría naquela altura a 
«nova política», na que a cidadanía tiña un papel central. No entanto, os resul-
tados políticos obtidos polas IF durante esta fase inicial, de 1916 a 1923, foron 
relativamente pobres. A participación na vida política reduciuse a simbólicas 
presenzas no ámbito municipal, con Lois Peña Novo como concelleiro na cidade 
da Coruña en 1920, posición que non era do agrado de militantes moi risquia-
nos como o poeta Manuel Antonio. As tentativas de acceder á vida parlamenta-
ria do Congreso dos Deputados ficaron bloqueadas nas eleccións de febreiro de 
1918, polas razóns que logo veremos. Ata as eleccións constituíntes da II Repú-
blica (xuño 1931), o nacionalismo galego non volveu competir electoralmente, 
aínda que neste caso con mellores resultados ao acadar, en diversas listas electo-
rais, catro deputados dun total de 47 elixidos en Galicia: Alfonso Castelao, 
Ramón Otero Pedrayo, Antón Villar Ponte e Ramón Suárez Picallo. Os propó-
sitos de rexeneración política do sistema, especialmente no combate do cliente-
lismo, que defendía unha parte importante das IF (aquela que procedía da tra-
dición «solidaria» e federal), ficaron adiados ante a resistencia pétrea que tivo a 
estrutura política de Galicia, na que de 1876 a 1923 tan só un deputado, entre 
novecentos corenta e cinco electos, non pertencería aos dous partidos «dinásti-
cos» (Villares 2005: 211). 
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O terceiro bloque do programa das IF foi, sen dúbida, o que tiña un maior 

degrau de elaboración, porque procedía da corrente «solidaria», dos debates das 

asembleas agrarias de Monforte e do grupo da revista Estudios Gallegos. Refírome 

á política arancelaria ou, dito doutra forma, a defensa do librecambismo fronte 

ao proteccionismo propio da política económica de carácter nacionalista que 

comezou en España a partir de 1891, nunha viraxe que o propio Cánovas del 

Castillo se viu na obriga de explicar en varias conferencias pronunciadas no Ate-

neo madrileño (Serrano 1987). No caso galego, máis que un programa para 

solucionar o réxime foral e camiñar cara á propietarización do campesiñado (que 

era a bandeira do agrarismo de Basilio Álvarez), as IF adoptaron unha entusiasta 

adhesión ao ideario librecambista, o que, a determinada altura histórica, provo-

caría un forte desacordo con Francesc Cambó, como ministro de varios Gober-

nos de España en 1918 e 1921. O librecambismo das IF foi defendido por varios 

técnicos e reformistas agrarios (Bartolomé Calderón, Eloy Luis André, Valeriano 

Villanueva), pero, sobre todo, por Rodrigo Sanz nas asembleas agrarias de Mon-

forte. Este librecambismo era especialmente insistente en conseguir a libre 

importación do millo como unha medida necesaria para o consumo alimenticio 

da poboación rural e, ademais, como penso para alimentación animal, o que 

permitiría facer competitivo o sector agropecuario de Galicia na súa estratexia de 

exportación de reses vacúas ás principais prazas de consumo de carne en España. 

Os argumentos librecambistas do nacionalismo galego están ben sintetizados na 

segunda asemblea agraria de Monforte (1910), de acordo co resumo feito anos 

máis tarde por Rodrigo Sanz: «En Galicia hace falta trigo y maíz […], los hom-

bres y el ganado necesitan mucho más maíz del que nosotros producimos» 

(Estudios Gallegos, 2, 1915). Nos seus cálculos estimábase que o sobreprezo des-

tes produtos era de entre un 25 % e un 28 %, isto é, que «unos cuatro millones 

de pesos anuales [pagaba] nuestro aldeano por el derecho de comer a diario su 

pan de centeno o de maíz». 

Esta reivindicación do librecambismo arancelario non tivo percorrido políti-

co e institucional, tanto pola firmeza proteccionista da política económica 
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española, acentuada aínda máis no arancel de 1921 promovido por Francesc 

Cambó, como polas contradicións que entrañaba esta demanda de liberdade 

aduaneira para unha economía agropecuaria que se estaba a inserir no mercado 

interior español, no que vendía milleiros de toneladas de carne producida en 

Galicia (Villares 1982). Pero tratábase dunha demanda que encaixaba perfecta-

mente no ideario nacionalista e só algúns técnicos coetáneos, como Cruz Gallás-

tegui, director da Misión Biolóxica de Galicia, revisaron ou denunciaron o que 

consideraban unha clara contradición, dado que era a agricultura española e non 

a galega a máis deficitaria na produción de millo: «Los españoles nos hacen hablar 

y Galicia habla y pide maíz para que se beneficien otras regiones» (Gallástegui 

1930). O argumento máis acaído foi dado, nun texto técnico, polo economista 

do Banco de España Antonio Flores de Lemus, para quen non sería congruente 

comprar os pensos gandeiros a prezos do mercado exterior, como facían as agri-

culturas de Suíza, Holanda ou Dinamarca (que eran o espello no que se miraban 

os técnicos agronómicos galegos), «para vender sus productos en el mercado 

interior con el margen adicional de la protección arancelaria», ao que podería 

engadirse que a importación de millo estivo liberalizada realmente ata 1926 

(Flores de Lemus 1926; Jiménez Blanco 1986: 255). 

As Irmandades galegas foron fundadas de maneira tardía, en comparanza cos 

modelos coetáneos catalán e vasco, e tamén tardaron en se dotar do instrumen-

to político dun partido, que non chegou ata 1931, cando se funda o Partido 

Galeguista, en pleno réxime republicano. Pero a obra das IF foi esencial para 

configurar o moderno nacionalismo galego, porque foron quen de cuñar un 

proxecto político novo, que rompía non só co vello rexionalismo, senón tamén 

coa «vella política» do liberalismo español. As súas forzas eran limitadas e a capa-

cidade para formular un proxecto político interclasista e de masas non foi posi-

ble ata os tempos da II República. Pero a fase fundacional das Irmandades da 

Fala, de 1916 a 1923, foi importante por dúas razóns. A primeira, porque ela-

boraron os fundamentos ideolóxicos e doutrinais de Galicia como unha nación, 

na que a reivindicación da lingua galega foi esencial, como o seu propio nome 

ECOS EUROPEOS NA FORMACIÓN DO NACIONALISMO GALEGO. AS IRMANDADES DA FALA (1916-1923) 



108

indica. As IF tentaron crear unha conciencia nacional a partir da identidade 

cultural. A segunda achega importante foi a de considerar o caso de Galicia 

dentro do contexto ibérico e mesmo europeo, procurando deste modo alianzas 

externas e complicidades que visibilizasen o feito nacional galego. 

INTERNACIONALIZAR O NACIONALISMO GALEGO

As Irmandades nacen, como expresan textos e artigos de varios dos seus dirixen-

tes (Antón Villar Ponte, Viqueira, Risco), cunha visión «internazonalista», no 

sentido de procurar alianzas con movementos políticos e culturais que se podían 

considerar análogos ou próximos aos de Galicia. Esta conexión co exterior foi 

pensada basicamente en tres direccións: nas relacións dentro do Estado español 

con vascos e, sobre todo, cataláns como unha continuidade da época da «España 

regional»; en segundo lugar, construíndo con Portugal un referente de reintegra-

ción cultural que, de paso, servise de intermediación para entrar nalgúns circuí-

tos culturais europeos, nomeadamente franceses, e, en terceiro lugar, conectando 

co exemplo máis emblemático de loita nacional daquela época, que foi Irlanda. 

Malia que os dirixentes das IF eran plenamente conscientes de que precisaban 

apoios e relacións exteriores que reforzasen a súa acción interior, en especial para 

definiren mellor a súa estratexia política, os resultados conseguidos foron esca-

sos, tanto dentro da Península Ibérica como nas posibles relacións con Irlanda 

ou na incorporación a plataformas europeas como a Union des Nationalités ou 

a organizacións pro Liga das Nacións, como as catalás Amics d’Europa ou a 

revista Messidor (Núñez Seixas 2010: 64 e ss.). 

A demora con que apareceron as IF impediu claramente que o cuestión 

nacional galega se incorporase á euforia wilsoniana de 1918. Un punto esencial 

foi a ausencia de estratexia específica a respecto da guerra europea, da que apenas 

se encontran máis que fuxidías mencións nos textos e nos xornais de orientación 

irmandiña, e tamén respecto da Liga das Nacións, á que algún Concello galego 
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dirixe unha saudación, pero sen que se pense tan sequera en enviar unha delega-

ción á reunión de París que se ocupou dos tratados de paz desde novembro de 

1918. Isto representaba un contraste enorme co que sucedía no caso de Cataluña, 

cun pequeno corpo de voluntarios enviados á fronte bélica e algunha tentativa de 

estar presente nos tratados de paz e poder aproveitar a condición do mariscal 

francés Joseph Joffre como un «catalán do norte» con raíces na cidade de Reus, 

que sería recibido de forma entusiasta en Barcelona ao pouco de acabar a guerra. 

O mesmo se podería dicir de Irlanda, cuxa poboación (nomeadamente, a do 

Ulster) participou nos campos de batalla contra Alemaña, pero tamén, por parte 

dos «fenianos», procurando un apoio dos imperios centrais que logo debilitaría as 

súas aspiracións a estaren presentes nos tratados de paz de Versalles. A guerra foi, 

porén, unha oportunidade para proxectar internacionalmente a cuestión irlan-

desa, a través de figuras como Roger Casement, aliado de Alemaña que acabaría 

sendo fusilado polo Reino Unido, condenado polo delito de traizón. 

Ademais, a guerra europea non só dividiu as sociedades belixerantes, senón 

tamén as neutrais e aquelas que, sendo subestatais, se atopaban en loita pola súa 

independencia. Como lembra o irlandés Cruise O’Brien, dous familiares seus 

morreron case coetaneamente, un na batalla de Somme (Thomas Kettle) loitan-

do cabo dos aliados e outro (Francis Skeffington) loitando pola independencia 

de Irlanda durante o Easter Rising (O’Brien 1999: 14 e ss.). Algo semellante 

acontece en Cataluña, onde a guerra tamén afecta claramente ao campo do 

nacionalismo, con posicións máis xermanófilas, como as de Prat de la Riba, e 

máis aliadófilas, como as do republicano Rovira i Virgili. Este autor defendeu 

sen arrodeos a oportunidade de vincular o principio das nacionalidades coa 

loita pola liberdade e o progreso que representaban as potencias aliadas, de acor-

do co principio de que «todo nacionalismo teña unha política internacional», ou 

sexa, unha diplomacia propia (Núñez Seixas 2010: 34 e ss.). En calquera caso, a 

guerra europea foi tamén unha «guerra de papel» en países que, como España e 

Portugal, incialmente non estaban vinculados a ningunha das grandes alianzas 

europeas. Como é sabido, España mantívose neutral de modo permanente 
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durante toda a guerra, mentres que os republicanos portugueses, representados 

por Afonso Costa e por líderes máis belixerantes como João Chagas, pugnaron 

por entrar na guerra da parte dos aliados para aseguraren o futuro do seu impe-

rio ultramarino, cobizado polo rei español Afonso XIII (Torre Gómez 2002). 

No caso dos nacionalistas galegos, a discusión sobre as súas alianzas exteriores 

non foi formulada abertamente ata despois da asemblea realizada en Lugo, que 

abriu unha porta de «pangaleguismo» cara a Portugal que sería ampliada a outros 

parceiros en asembleas posteriores. Como «temas indispensables a tratar» pro-

puña Vicente Risco en xaneiro de 1921, nunha carta a Losada Diéguez, varios 

puntos que deberían ser discutidos na terceira asemblea das IF, que se ía realizar 

en Vigo no mes seguinte: «Autitude frente a Irlanda», «Relaciós con Portugal», 

«Relaciós con Vasconia e Cataluña» (Ventura 2010: 80). Tal elenco temático 

permite examinar estas relacións para calibrar o degrau de internacionalización do 

nacionalismo galego ata 1923 e avaliar as súas propostas en termos comparados. 

As primeiras relacións externas que tratan de establecer as IF, na etapa de 

orientación propiamente rexionalista, foron co rexionalismo catalán que daque-

la lideraba Francesc Cambó. Eran unhas relacións pensadas no marco dunha 

estratexia política estatal de combate do sistema político da Restauración, na que 

o líder catalán estaba especialmente empeñado a partir da formulación do pro-

xecto da Espanya Gran (1916) e da profunda crise política de 1917. Pero estas 

relacións co rexionalismo de Cambó pasaron en pouco tempo da euforia á desi-

lusión. Certamente, existía en Galicia unha forte corrente de simpatía cara a 

Cataluña, patente nos tempos do rexionalismo finisecular, con viaxes de Brañas 

e Murguía a Barcelona, que aínda mellorou coa aparición de Solidaridad Galle-

ga, que fixo do exemplo catalán un referente político e un modelo que seguir: 

«Hay que imitar a Cataluña», dicíase na Revista Gallega de 1907 (Beramendi 

2007: 403). Esta conexión catalá foi retomada no momento fundacional das IF, 

cando aínda se debatían entre posicións rexionalistas e nacionalistas. No ano 

1917 as IF establecen contacto coa Lliga de Cambó, o que dá lugar a unha viaxe 

de dirixentes galegos a Barcelona en novembro de 1917, como devolución 
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dunha visita previa de Cambó a Galicia. O punto culminante daquelas relacións 

produciuse con ocasión das eleccións de febreiro de 1918, nas que Cambó 

soñaba con ser «Presidente del Consejo con unas Cortes adictas» e máis de «150 

diputados» de sensibilidade rexionalista, pero aquel soño de romper a estrutura 

política da Restauración acabou nun completo fracaso, despois de non se obte-

ren máis que 25 deputados, entre eles ningún procedente de Galicia (Riquer 

2013: 93 e ss.). 

Desde aquel momento, o nacionalismo galego deixou de ter interlocución 

coa Lliga e con Cambó, sen que fosen substituídos de inmediato por outros 

parceiros como Acció Catalana, ata que en setembro de 1923 se organiza de 

modo efémero a «Tripla Alianza», precedente do pacto Galeuzca de 1933 (Esté-

vez 1991). O fracaso electoral de 1918 deixou un panorama de terra queimada. 

A entrada de Cambó en diversos Gobernos da monarquía (1918 e 1921) acele-

rou a oposición ás leis de protección arancelaria que o ministro catalán promo-

veu, o que supuxo unha campaña de desprestixio de Cambó, alcumado por 

Vicente Risco de «roñoso xudío» e de «nefasto ex-catalán» (Ventura 2010: 117), 

campaña que tamén comezou a ser patente no campo do nacionalismo catalán, 

apelando asemade a unha crítica de tons antisemitas (Ucelay 2008: 87-88). 

Incluso por parte do sector rexionalista e moderado das IF, a alianza catalá coló-

case en sordina, como acontece cando pensan, en alianza co «romanonista» 

Leonardo Rodríguez, en concorrer ás eleccións de 1919: o dirixente José García 

Acuña advirte, nunha carta desde Madrid de maio de 1919, ao seu amigo polí-

tico Antonio Valcarce, que o mellor é «que los catalanes apoyen sin ir a Galicia 

para nada [sic]». Das relacións con Vasconia, como suxería a orde do día da 

asemblea das IF de 1921, apenas hai rastros ata a Tripla Alianza de 1923, malia 

a influencia que un «euskarófilo» como Losada Diéguez exercía no movemento 

das Irmandades. 

Máis relevantes foron as relacións tecidas polos nacionalistas galegos con 

Portugal, que se concretaron en dous planos diferentes. O primeiro plano, máis 

claramente político, consistiu na conversión de Portugal nun referente positivo 
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de reintegración, fundado na irmandade cultural e lingüística e tamén na opor-
tunidade que abría o réxime republicano portugués para unha futura república 
federal ibérica. Villar Ponte, que recoñece que «fue en Lisboa y Oporto donde 
[su] pensamiento [o das IF] se robusteció», defendía tanto o «pangaleguismo» 
como un «iberismo integral», que traduciu nun dos acordos máis coñecidos da 
asemblea de Lugo: «Galiza ten que considerar a Portugal, pois elo é axiomático, 
como o baluarte da sua independenza espritoal» (A. Villar Ponte 1971: 211). 
Esta apelación a Portugal, que permitía servir de contrapunto ao referente nega-
tivo que era Castela, foi unha das correntes máis sólidas do nacionalismo galego 
contemporáneo, corrente que acadou na obra de A. R. Castelao Sempre en Gali-
za a manifestación máis acabada, ao considerar Portugal como expresión do que 
puido ser a propia Galicia. Nesta aposta lusitanista, de folgo republicano e fede-
ral, foi moi activo o grupo coruñés das Irmandades, a través da obra xornalística 
e ensaística de Antón Villar Ponte ou de Xohán Vicente Viqueira, que defende-
ron tamén unha aproximación, mesmo ortográfica, da lingua galega á portugue-
sa. Incluso un intelectual algo distante das IF, como Eloy Luis André, defendía 
a vixencia da lingua galega por ser un idioma universal: «Non pode morrere 
unha lingua que empregan trinta millós de persoas» (A Nosa Terra, 25.1.1917). 
Nas páxinas do voceiro A Nosa Terra son moi frecuentes as noticias e alusións 
referidas á cultura e á política portuguesas e algún dirixente, como o ministro 
Leonardo Coimbra, fixo unha visita a Galicia por convite da Irmandade coruñe-
sa. En calquera caso, esta aproximación a Portugal tivo poucos ecos no país 
veciño, onde non se chegou a crear ningún movemento de carácter irredentista 
que reclamase unha unión política galaico-portuguesa, agás en poemas como «A 
Galiza. A modo de velho cantar», do poeta A. Lopes Vieira: «[D]eixa Castela e 
vem a nós!», do cal se fixo eco o voceiro das IF (A Nosa Terra, 10.09.1917). 
Murguía aludira no seu tempo á indecisión portuguesa e, en 1920, unha viñeta 
de Castelao volvía sobre a mesma idea cando un avó non soubo dicirlle ao seu 
neto que falaban os que moraban alén do río Miño. Irredentismo case inexisten-
te en Portugal e reintegracionismo máis cultural que político en Galicia eran as 
caras dunha moeda que apenas puido ter circulación. 
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O reintegracionismo cultural é o segundo plano de relación con Portugal, 

desenvolvido de forma prioritaria polo Grupo Nós e, nomeadamente, por 

Vicente Risco, quen confesa en 1921 a Pascoaes: «Teño prenos poderes da 

Asambreia das Irmandades [realizada en Vigo] pra m’entender cos nosos amigos 

de Portugal» (Cameirão 2010: 465). Esta relación concretouse na forxa dunha 

alianza cultural con autores e revistas portugueses que permitisen unha presenza 

da cultura literaria galega non só en Portugal, senón tamén, pola súa interme-

diación, en publicacións francesas. O principal interlocutor portugués foi o 

poeta Teixeira de Pascoaes, director da revista A Águia e líder do grupo intelec-

tual Renascença Portuguesa (1911), a quen Risco saúda como «confrade e 

amigo» no seu epistolario cruzado. Grazas a esta relación, estableceuse unha 

colaboración regular de autores galegos en revistas portuguesas e á inversa, á que 

contribuíu o propio Pascoaes cun texto poético publicado no primeiro número 

da revista Nós. Pero o más importante foi a conexión co crítico literario francés 

Philéas Lebesgue, colaborador habitual na revista Mercure de France, na que de 

forma periódica foi dando noticia da cultura galega na sección «Lettres portugai-

ses», desde 1920 ata 1936 (Figueroa 1996). Aínda que se trataba de relacións 

mediadas por Portugal, o certo é que as obras de autores galegos, desde Rosalía a 

Noriega Varela, Bouza-Brey, Ramón Cabanillas ou o propio Risco, foron difun-

didas a través desta revista francesa. Tal conexión literaria entre a revista Nós e 

Lebesgue, con Teixeira de Pascoaes de mediador, ilustra este esforzo de interna-

cionalización que leva a cabo o nacionalismo galego, fundado nun común subs-

trato celta que tamén compartía o propio Lebesgue, xustamente considerado por 

Risco como «o valedor da nosa literatura na Francia erudita» (Nós, 30.10.1920). 

O referente exterior máis importante para o nacionalismo galego, no que 

tamén estaba presente unha remota irmandade céltica, foi Irlanda, o espello que 

cativou as olladas da maioría das nacionalidades europeas, como no século XIX o 

fixera Polonia. A presenza da cuestión irlandesa en Galicia tivera certa importan-

cia no rexionalismo galego finisecular, cando algúns autores como o notario 

Diego Pazos ou o dirixente rexionalista Alfredo Brañas seguiron con atención as 
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loitas agrarias irlandesas que levaron á Land Act de 1881, as cales transformaron 

a estrutura da propiedade da terra en favor dos colonos católicos, pero penaliza-

ron o «protestante» Parnell como dirixente político (O’Brien 1994: 52). O moi 

invocado texto poético do rexionalista galego Alfredo Brañas, apelando ao exem-

plo irlandés como modelo para os campesiños galegos («¡Ergue labrego! ¡Érguete 

é anda! […] / ¡Coma en Irlanda! ¡Coma en Irlanda!»), forma parte dunha cone-

xión irlandesa que non tivo continuidade ata moi andado o periplo das Irman-

dades da Fala. Pode dicirse que o espello irlandés, malia o apoxeo do paradigma 

do celtismo na formación da idea de Galicia por Manuel Murguía, entrou nun 

Guadiana do que non saíu claramente ata 1920, catro anos despois de ter lugar 

o Easter Rising de Dublín. As noticias sobre Irlanda en A Nosa Terra durante os 

anos que transcorreron de 1916 a 1923 foron «unha crónica de ausencias, pai-

xón e silencio», como sostén un estudoso do caso (Madriñán 2017: 201), e, 

engadiriamos pola nosa parte, tamén de viraxes inesperadas máis debidas a con-

flitos internos que a unha coherencia ideolóxica coas fraccións do nacionalismo 

irlandés. Ignorancia ou estanquidade de procesos políticos que, en cambio, non 

se rexistra en contextos algo análogos, xa non só en Cataluña, onde a cuestión 

irlandesa estivo moi presente na evolución do nacionalismo catalán, no que o 

Easter Rising tivo «un impact incalculable» (Ucelay 1984: 218), senón mesmo na 

Bretaña, onde algúns dos seus dirixentes (François Debauvais) pasaron noites de 

insomnio naquela Pascua de 1916, á espera de noticias de Irlanda, ou fixeron 

pintadas nalgún muro de Rennes (Carney 2016: 77 e ss.; Le Cloarec 2016: 60). 

No caso galego, non consta que Villar Ponte ou os seus amigos fixesen tal cousa 

en ningunha cidade galega, malia que dispuñan dun «coñecimento suficiente 

dos últimos acontecimentos na Irlanda», dado que estaban a ser publicados na 

prensa galega coetánea (Madriñán 2017: 202). 

No entanto, o interese do nacionalismo das IF pola evolución política de 

Irlanda foi forte a partir de 1920, no contexto da hexemonía política do Sinn 

Féin, os conflitos arredor do tratado de 1921 e a guerra civil posterior. Houbo 

tres aspectos da política irlandesa que cativaron de forma especial os nacionalistas 
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galegos, porque dalgún modo empataban coas divisións internas que estaban a 

experimentar as IF e que se fixeron explícitas na escisión da asemblea de Mon-

forte de 1922: o debate sobre nacionalismo político ou cultural, que se encontra 

na polémica entre Lois Peña Novo e Vicente Risco; o conflito entre «tratadistas» 

e «antitratadistas» ou, dito doutro modo, entre os Home Rulers de Redmond e 

os separatistas do Sinn Féin e, en terceiro lugar, os efectos da violencia política 

e a «mística sacrificial» que comezara cos mortos de Pascua, seguiu coa morte do 

alcalde de Cork e culminou coa guerra civil e os seus devastadores efectos en 

tantas familias, como ao seu modo rexistra o texto que antepón Xosé Filgueira 

Valverde a un dos seus primeiros escritos, Os nenos, adicado aos nenos irlandeses 

que ficaran orfos tras a guerra civil. Sen entrarmos na peripecia seguida pola 

«xeración revolucionaria» irlandesa, importa anotar a recepción que tivo aquel 

proceso e os ecos del que chegan a Galicia. 

Estes ecos irlandeses foron bastante tardíos, malia a irmandade celta que unía 

os dous pobos. Nin os conflitos provocados pola propia guerra europea nin a 

viraxe producida en 1916 co Easter Rising e a posterior eliminación do naciona-

lismo «constitucional» defendido polo Partido Parlamentario Irlandés de Red-

mond, que levou ao esmagador triunfo dos republicanos do Sinn Féin nas pri-

meiras eleccións da posguerra (73 deputados «fenianos» fronte a 6 deputados 

«redmondistas»), tiveron unha repercusión especial en Galicia. Probablemente 

non era por ignorancia, porque na propia prensa galega (La Voz de Galicia, El 
Noroeste) e na de Madrid (El Sol) ou Barcelona (La Vanguardia) apareceron 

noticias e artigos de autor sobre a cuestión irlandesa. Abonde mencionar a pene-

trante serie de artigos de Ricardo Baeza, publicados en El Sol durante os anos 

1920 e 1921, nos que se fai unha irónica alusión aos fillos de Breogán, descubri-

dor de Eirín: «Los gallegos están moralmente obligados a interesarse por el futuro 

de Irlanda, cosa que a pesar de las misas celebradas por el finado alcalde de Cork, 

tememos no hayan hecho lo bastante hasta el presente» (Baeza 2010: 104). 

Foi a partir de 1920 cando as IF, unha vez xa definidas como nacionalistas, 

comezaron a prestar atención á política irlandesa, radicalizada despois do Tratado 
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de Versalles e liderada polos republicanos Sinn Féiners, que rexeitaban a política 

parlamentarista e apostaban pola independencia de Irlanda do Reino Unido. 

Durante os anos 1920-1923, as publicacións nacionalistas galegas (A Nosa Terra 

e Nós) incorporan extensas noticias sobre asuntos irlandeses, quer sobre a súa 

literatura e historia, quer sobre un episodio que alcanzou enorme eco na vida 

pública europea: a folga de fame e ulterior morte no cárcere do alcalde de Cork, 

Terence MacSwiney, acontecida en outubro de 1920, entre un «sorprendente» 

apoio da Igrexa católica –había dúbidas teolóxicas sobre se era realmente un 

suicidio– e reservas sobre a súa actitude por parte de persoas máis próximas, 

como Michael Collins ou a súa muller, Muriel, que non concordaban de todo 

con aquel sacrificio persoal de «morrer por Irlanda» (Baeza 2010: 172 e ss.; Fos-

ter 2015: 273 e ss.). Pero, un ano máis tarde, a revista Nós (núm. 8, decembro 

de 1921) dedicou un número enteiro á memoria do mártir irlandés, con apun-

tamentos biográficos de Losada Diéguez, unha biografía escrita pola irmá de 

MacSwiney que Risco dicía «estar traducindo do inglés» (Ventura 2010: 119) e 

poemas de Cabanillas ou Victoriano Taibo. Con todo, a principal contribución 

foi a tradución, debida a Antón Villar Ponte, da obra de William B. Yeats Cath-
leen Ni Houlihan, expresión literaria, en palabras do seu tradutor, de «las luchas 

de un país hermano del nuestro para independizarse de un imperialismo 

extraño» (Ínsua 2005: 196-197). A aposta da revista Nós era unha auténtica 

homenaxe, despois de anos de indecisión sobre que camiño seguir no enfoque 

da revolución irlandesa, e como unha forma de promocionar a causa galega no 

exterior. Deste número da revista envían cen copias á delegación irlandesa 

en Madrid «para mandar a Irlanda» e tamén se comprometen a vender retratos do 

alcalde de Cork para recadar diñeiro con destino á Cruz Branca irlandesa.

Esta posición de Nós, que en parte se afastaba da mantida por A Nosa Terra, 

conectaba claramente cos debates internos das IF, que, no mes de febreiro de 

1922, realizarían unha decisiva asemblea política que levou á escisión do move-

mento. A escisión podería entenderse, mutatis mutandis, como unha versión 

galega da ruptura entre os partidarios do tratado, cos que simpatizaba o grupo 
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da Irmandade coruñesa, e os republicanos dirixidos por De Valera, aos que se 

sentía máis próximo o Grupo Nós. A atención prestada pola revista á cuestión 

irlandesa era tamén o resultado dun intenso labor de comunicación, mesmo por 

vía diplomática, cos representantes irlandeses en Madrid, nos que actuou de 

eficaz intermediario un mozo galeguista, daquela escolante en Madrid: Fermín 

Penzol (Cabrera 2016: 62 e ss.). Vicente Risco tivo especial coidado en manter 

baixo control as relacións coa delegación irlandesa en Madrid, para evitar a 

intromisión dos defensores do «tratado noxento», informar da situación política 

de Galicia («Mandeille a O’Brien unhas notas longas escritas en francés», dille 

Risco a Losada) e revalidar o apoio ás posicións de Éamon de Valera. Os ecos de 

Irlanda podían ser ouvidos en clave interna galega sen que, en dirección inversa, 

sucedese algo análogo. Alén desta descompensación, cómpre ter en conta un 

feito esencial: que as relacións de «afinidade» (celtismo, opresión externa, emi-

gración…) non abondan para forxar unha alianza política, porque «só se pode 

configurar outra nación como semellante unha vez que se procedeu previamente 
á definición da propia» (Madriñán 2010: 18). 

O esforzo feito polas IF, en especial por Vicente Risco, para colocar a cues-

tión do nacionalismo galego na axenda internacional foi meritorio pero moi 

limitado, o que non lle quita valor á sentenza risquiana de 1921: «Nós, sen apoio 

fóra, nada poderemos endexamais» (Ventura 2010: 94). A conexión exterior 

funcionou mellor a través de contactos persoais, como os mantidos con Teixeira 

de Pascoes ou Philéas Lebesgue, e menos en niveis institucionais, agás a esporá-

dica relación cos cataláns. A súa debilidade organizativa non lles permitía chegar 

aos grandes foros europeos onde se debatían as cuestións das nacionalidades ou 

das minorías nacionais. Non existían medios materiais para logralo (sen figuras 

como o catalán Cambó ou o vasco De la Sota), nin o arraigamento social do 

nacionalismo en Galicia era comparable aos casos de Vasconia e de Cataluña 

nin, por descontado, ao de Irlanda. Esta proxección exterior do nacionalismo 

galego só acadaría unha certa dimensión nos tempos da II República e, logo, 

durante o exilio republicano, con actores procedentes das primeiras Irmandades, 
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como Castelao, e outros, máis novos, como Plácido Castro, que, con todo, non 

chegaron a desempeñar en Galicia un papel análogo ao do mallorquino Joan 

Estelrich.

UN BALANCE: APOSTAS E BLOQUEOS
 

Un balance final sobre tres aspectos clave pode servir de recapitulación destas 

páxinas e tamén de reflexión en clave comparada. En primeiro termo, é preciso 

avaliar en que medida hai continuidade ou ruptura na «xeración galega de 

1916» a respecto dos seus devanceiros; en segundo lugar, as razóns da hexemo-

nía do nacionalismo cultural sobre o político, que separa o caso galego dos 

exemplos próximos de Vasconia ou Cataluña, pero, sobre todo, de Irlanda, e, 

por último, é preciso responder á interrogante de Risco, formulada en 1930, 

sobre a non-confluencia dos que el consideraba os dous partidos propiamente 

galegos, o nacionalista («en germen») e o agrario («malogrado»). Nese punto 

cego resumíase a diagnose do problema político de Galicia, feita no annus mira-
bilis de 1930 por quen era o principal responsable teórico e organizativo do 

nacionalismo cultural de Galicia. 

Ruptura ou continuidade? O protagonismo das primeiras Irmandades foi 

debido a un pequeno grupo de persoas que poderiamos identificar como a xera-

ción de 1916, de acordo co testemuño posterior de Ramón Villar Ponte (1977). 

Os seus principais integrantes eran xente moza, nacidos na súa maioría na déca-

da dos oitenta e, xa menos, dos noventa do século dezanove. Foi unha xeración 

que se podería equiparar, no seu perfil sociolóxico, ás que protagonizaron outras 

viraxes decisivas, como a xeración de 1901 en Cataluña, definida como tal por 

Gaziel, que estaba composta por membros algo máis experimentados que os das 

IF; á xeración española de 1914, marcada polo liderado de Ortega y Gasset, ou, 

no caso irlandés, á xeración de 1916, que foi a protagonista do máis grande xiro 

daquel tempo na Europa occidental, responsable de que all changed, changed 
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utterly, no poderoso verso de William B. Yeats. O que marca todas estas xera-

cións é teren compartido experiencias intensas, como algunha guerra (1898, 

1901, 1914), e propoñérense reaccionar contra os seus predecesores e contra a 

época que lles tocou vivir. Pero este desacougo epocal acadou unha intensidade 

temporal e un significado ideolóxico moi desiguais. 

No caso da guerra europea, a influencia sobre a xeración das Irmandades foi 

case irrelevante, pero, en cambio, son plenamente conscientes de que deben 

diferenciarse dos seus devanceiros, aínda que con matices. Para Antón Villar 

Ponte, compañeiros xeracionais como Porteiro ou Viqueira poderían ser defini-

dos como «continuadores» dos «precursores», daqueles que definira Murguía 

como protagonistas do Rexurdimento cultural e literario galego, pero o patriarca, 

porén, non é citado no manifesto fundacional das IF. Por outra banda, varios 

membros da Xeración Nós que elaboraron un relato da súa formación intelectual, 

como Otero Pedrayo ou Risco, non recoñecen propiamente un maxisterio ante-

rior de autores galegos, aínda que non carezan de mestres, que acabaron encon-

trando na corrente cultural europea que vai do Romanticismo á «revolución 

conservadora» finisecular (Villares 2018: 193 e ss.). En suma, a autoper-

cepción dos protagonistas das IF está máis próxima á ruptura que á continui-

dade. Alén da opinión de Risco, o propio Antón Villar Ponte non deixou de 

subliñar a súa iniciativa de maio de 1916 como «o mais grande e outo [aconte-

cemento] que se fixo na nosa terra», porque «gracias a [eles, os promotores da 

primeira IF], os [seus] fillos terán unha patria» (A Nosa Terra, 30.05.1918). 

A peculiaridade do caso galego está, sen dúbida, na debilidade organizativa e 

mobilizadora do rexionalismo finisecular, que chega á crise do 98 nunha situa-

ción de atonía teórica e programática. Pola contra, a xeración catalá de 1901 

defínese como alternativa a un rexionalismo conservador que estivo implicado 

na dinámica política do sistema da Restauración ata o batacazo de 1898, de 

cuxas consecuencias se afasta, como pon de relevo o coñecido poema de Joan 

Maragall «Oda a Espanya». E a xeración revolucionaria irlandesa foi o resultado 

dunha intensa «radicalización, polarización e colisión» desenvolvida desde 1890 
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ata a explosión de 1916, na que se combinou unha intensa acción política e 

mesmo parlamentaria cunha reconstrución cultural en clave católica e irlandesa 

(Riquer 2001: 185 e ss.; Foster 2015: XV). 

Un nacionalismo con «dúas almas», cultural e política? De certo, nas apostas 

estratéxicas das IF pode advertirse a existencia desde 1918 desas «dúas almas», 

tan frecuentes nos partidos nacionalistas contemporáneos. Inicialmente, advír-

tese unha tendencia cara á acción política e á intervención nos procesos electo-

rais, que defende sobre todo un sector da Irmandade coruñesa, que conectaba 

coa experiencia catalá da Lliga e, doutro modo, coa experiencia irlandesa da 

loita parlamentaria a favor do Home Rule por parte do partido parlamentario de 

Redmond. Eran os que Risco chamaría despectivamente os «redmondistas» 

galegos. Esta aposta pola política saíu perdedora da asemblea de Monforte, 

como se puxo de relevo no debate posterior sobre unha «disparidade funda-

mental»: se o nacionalismo é un «problema de cultura» (Risco) ou un «proble-

ma de libertades» (Peña Novo). A posición de Risco e de moitos outros mem-

bros das IF, de Villar Ponte a Castelao, foi que era prioritario «facer un pobo» 

e crear «unha forte conciencia nacional que [os enxebrizase] totalmente», rene-

gando con claridade do exercicio da política no marco do réxime liberal oligár-

quico da Restauración. Dito con palabras algo altisonantes de Antón Villar 

Ponte, trataríase dunha diverxencia entre os partidarios da «vitoria do ideal» e 

os que preferían o «ideal da vitoria», idea que o propio dirixente irmandiño xa 

expresara uns meses antes (A Nosa Terra, 15.07.1921), cando aludía a «duas 

crases de galeguistas», os de «temperamento apostólico» e os de «temperamento 

político». Neste debate percíbense claramente os ecos de disputas análogas en 

Cataluña ou en Irlanda, pero coa diferenza de que, sobre todo no caso irlandés, 

a vitoria do ideal non estaba separada da loita política e mesmo bélica contra o 

Imperio Británico. A converxencia destas dúas almas do nacionalismo galego 

será a tarefa relevante que fará unha nova xeración política, a que se forma no 

Seminario de Estudos Galegos, que marca as pautas do Partido Galeguista, fun-

dado en decembro de 1931. 
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Confluencia do nacionalismo co agrarismo? Esta aposta remite ao problema 

verbalizado de maneira tardía por Vicente Risco sobre os camiños que poderían 

seguir no futuro –e que, como é obvio, denuncia que non percorreran no pasa-

do– os dous partidos que, na súa perspectiva, poderían chamarse propiamente 

galegos, o agrario e o nacionalista: «Si el agrario es un partido gallego malogrado, 

el nacionalista es un partido gallego en germen. De la integración de ambos debe 

formarse un día –si los labradores gallegos llegan a despertar y darse cuenta de 

sus verdaderos intereses– la fuerza política que defienda los de la región» (Risco 

1930: 212). Dos desexos de Risco e dunha posible historia contrafactual non é 

do caso ocupármonos aquí. O relevante é analizar por que esa integración non 

tivo lugar nos anos fundacionais das Irmandades e que bloqueos produciu esa 

ausencia de entendemento entre un poderoso movemento agrarista e o nacente 

movemento nacionalista. Tamén neste caso, o espello irlandés pode axudar a 

entender o asunto galego, co que se atopan algunhas semellanzas mutuas: unha 

loita pola terra dos colonos católicos contra os grandes terratenentes protestantes 

e unha intensa propietarización campesiña que estivo acompañada dun forte 

éxodo rural. Pero o que resulta evidente é que os ritmos e os logros de ambos os 

procesos foron moi diferentes.

No caso de Irlanda, a «guerra pola terra» (Land War) favoreceu non só unha 

intensa mobilización social, senón tamén a penetración do nacionalismo no 

mundo rural ao se producir unha substitución do partido liberal inglés polo 

partido parlamentario irlandés, a partir das eleccións de 1885. Foi o principio 

dunha loita política polo Home Rule que chegou ata as vésperas da Gran Guerra, 

cando unha segunda viraxe abre o camiño á hexemonía dos «fenianos» e, por 

tanto, á loita pola independencia de Irlanda do Reino Unido. As analoxías do 

caso galego con este panorama son apenas formais. Existe en Galicia, desde a 

crise finisecular, un «malestar agrario» que provoca a aparición das primeiras 

organizacións agraristas (57 «mutuas gandeiras» e «sociedades de agricultores» 

fundadas ata 1900), pero non se produce a conexión entre agrarismo e acción 

política parlamentaria, malia as tentativas de figuras como Portela Valladares 
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(elixido en 1905 como deputado liberal no distrito «agrario» da Fonsagrada) ou 

do abade Basilio Álvarez, promotor das máis importantes organizacións agraris-

tas desde 1907 (Acción Gallega, 1912, e Confederación Regional de Agriculto-

res Gallegos, 1922). 

A retórica rexeneracionista dos dirixentes agraristas e o peso exercido polo 

reformismo técnico da agricultura galega, plasmado nas Asembleas Agrarias de 

Monforte, mantiveron o agrarismo lonxe non só do rexionalismo galego, senón 

mesmo do liberalismo español. A etapa máis madura e intensa do agrarismo 

galego foi a dos anos 1918-1923, cando se rexistra tanto unha densa rede aso-

ciativa, con cerca de mil organizacións (sindicatos, sociedades, ligas…), que 

representan o 15 % das de toda España, como unha forte capacidade mobiliza-

dora, co impago de rendas forais e a loita pola supresión dos foros, pola vía 

abolicionista ou a redencionista (Cabo 1998; Domínguez 2005). Malia esta 

coincidencia temporal, son poucos os contactos entre agrarismo e nacionalismo, 

de modo que non tivo lugar unha permeabilidade entre ambos os movementos, 

nin o agrarismo logrou erosionar a fortaleza electoral dos grandes partidos dinás-

ticos (Conservador e Liberal). Pero o que resulta máis sorprendente é comprobar 

que o programa agrario das IF era tan dependente de asuntos como o librecam-

bismo e a «libre importación de millo» que se esqueceu de afrontar a cuestión 

central, que era a reforma da propiedade da terra e a integración da pequena 

labranza no mercado, aspectos nos que as organizacións agraristas foron especial-

mente eficientes.

Foron, pois, diverxentes os camiños seguidos por nacionalistas e agraristas 

galegos, como apuntaba a diagnose de Vicente Risco en 1930. Pero do que non 

era consciente o antigo «conselleiro supremo» da Irmandade Nazonalista Galega 
era da forte limitación que esta diverxencia supuxo para o nacente nacionalismo, 

polo menos en aspectos esenciais. O nacionalismo perdeu a capacidade mobili-

zadora da poboación rural que posuía o agrarismo, así como o liderado exercido 

no ámbito local por emigrantes «retornados», que os nacionalistas desprezaban 

por seren «chés» ou «filisteos» incultos. Tamén se viu privado do concurso da 
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Igrexa, que, pola contra, era moi forte na dirección do agrarismo, no que con-

trolaba centos de sindicatos católicos, encadrados nas Federacións Católico-

-Agrarias galegas e na Confederación Nacional Católico-Agraria (Martínez 

1995). E, finalmente, unha ausencia moi evidente no campo do nacionalismo: 

a «mística sacrificial» e a capacidade de sufrimento, que tan relevante foi no caso 

irlandés e que só de modo episódico se mostrou no campo do agrarismo galego, 

pero nunca no do nacionalismo. De feito, os conflitos sociais protagonizados 

polo agrarismo acabaron en diversas ocasións con mortes: cinco campesiños en 

Nebra (1916), tres en Guillarei (1922) e algún máis en diferentes localidades 

galegas (Sofán, Antas de Ulla, Chantada), conflitos que, en xeral, eran o resulta-

do non tanto dunha «protesta primitiva» como dunha acción colectiva conscien-

te. Estes sucesos non produciron «viúvas de heroes» como en Dublín ou Cork, 

pero foron feitos que estimularon a militancia agrarista e a súa confluencia co 

republicanismo nas eleccións municipais de 1931, que abriron a porta á Segun-

da República. Fronte ao recurso explícito á violencia, desde o Easter Rising ata a 

guerra con Inglaterra, os incentivos de que dispuxo o nacionalismo galego foron 

débiles, tanto para ampliar a militancia do movemento –claramente inferior á 

mobilización do agrarismo– como para identificar un sacrificio persoal coa 

«vitoria do ideal». Se «morrer por Irlanda», como se propuxeron os «heroes de 

Pascua», o alcalde de Cork e tantos outros, era unha aposta explícita por ese 

ideal, nada análogo se pode encontrar no movemento das Irmandades da Fala. 

Os poucos exemplos de violencia política daquela época están, en Galicia, no 

campo do agrarismo. 

***

Como conclusión xeral, cómpre dicir que os sete anos das IF transcorridos 

entre 1916 e 1923 foron de grande intensidade histórica, dentro e fóra de Gali-

cia. A experiencia das IF pasou por fases moi diversas: un rexionalismo aínda 

indeciso ata febreiro de 1918, cando fracasou na súa primeira experiencia elec-

toral; unha definición claramente nacionalista a partir de novembro de 1918 e 

unha vontade de crear un partido político que, como dicía Risco, estaba «en 
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germen» aínda en 1930, e unha hexemonía do nacionalismo cultural sobre o 

político, certamente desde o propio ano 1918, cando se incorpora o grupo 

ourensán, pero que se fixo máis patente a partir da escisión de 1922. O máis 

rechamante deste percurso das IF é que en poucos anos levaron a cabo un pro-

ceso de decantación máis ideolóxica que propiamente organizativa, sen que 

chegasen a un degrau de mobilización social comparable ao coetáneo movemen-

to agrarista galego. Con este pano de fondo, os tres indicadores que escollemos 

como balance final mostran que as distancias entre o nacionalismo galego e os 

de Cataluña, o País Vasco e, desde logo, Irlanda son enormes, como revela o 

contraste que Otero Pedrayo lle apón ao «poeta e soñador» Adrián Soutelo, que 

na súa viaxe a Irlanda é animado a se converter nun auténtico «feniano», no 

canto de ser un avogado. 

Pero tamén fica patente que o camiño andado polas IF foi cualitativamente 

decisivo: reaccionaron contra os seus devanceiros e foron conscientes de formar 

parte dunha xeración nova, a de 1916; apostaron por crear unha conciencia 

nacional que permitise asentar a «vitoria do ideal» no marco da diagnose pesi-

mista de Risco de considerar o galego como un «pobo suicida», nunha carta 

privada de 1921 (Ventura 2010: 109). Pero tamén desprezaron o exercicio da 

política, por convicción ou por imposibilidade, o que fanou calquera opción de 

converter a causa do nacionalismo galego nun problema político dentro e fóra 

de Galicia. Seguir camiños paralelos aos do agrarismo galego foi, sen dúbida, a 

principal limitación desta fase das Irmandades da Fala. Se a acción de Pascua de 

1916 foi cantada por William B. Yeats no seu poema «Easter, 1916» como unha 

ocasión na que aqueles «fenianos» patriotas e soñadores entregan a vida para 

lograren unha mudanza esencial: «todo cambiou, cambiou completamente: / 

unha terrible beleza naceu» («All changed, changed utterly: / A terrible beauty 

is born»), o principal poeta galego da altura, Ramón Cabanillas, despregou os 

seus mellores dotes poéticos para cantar o agrarismo, máis que o nacionalismo. 

Pero, mentres que no seu poema «¡En pé!» (1917) os irmáns galeguistas son 

invitados a actuar «arredor da bandeira azul e branca, / arredor da bandeira de 
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Galicia», no seu poema dedicado aos «mártires de Sobredo» (Guillarei) ou no 

himno composto para a Acción Gallega de Basilio Álvarez (1915), a invocación 

á violencia é moito máis directa. Tamén na poesía galega o agrarismo vence ao 

nacionalismo. 

¡Irmáns¡ ¡Irmáns gallegos! 

¡Dende Ortegal ó Miño 

a folla do fouciño 

fagamos rebrilar! 

[…]

Antes de ser escravos, 

¡irmáns, irmáns gallegos!

que corra a sangre a regos

dende a montana ó mar.
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As Irmandades da Fala veñen sendo obxecto de estudo dende hai case corenta 

anos e en 2016, co gallo do centenario da súa fundación, multiplicáronse os 

encontros e publicacións na procura de actualizar e completar o que xa se sabía. 

Así que non é doado evitar a enésima repetición do xa dito1. Porén, sempre 

quedan aspectos dos que, por peor coñecidos, paga a pena ocuparse. Un deles, 

o que elixín para este traballo, é o da maior ou menor incidencia das Irmandades 

da Fala sobre o conxunto das identidades e culturas políticas presentes na Galicia 

da época, e naturalmente con especial atención ás identidades nacionais. 

ALGUNHAS PRECISIÓNS PREVIAS 

Antes de entrar en materia, creo conveniente unha breve reflexión sobre os ter-

mos que usamos neste ámbito e os seus significados, non sempre iguais nin 

precisos. Como xa tratei este asunto noutras ocasións, permítaseme o luxo 

dunha extensa autocita (Beramendi 2015: 377-380): 

Abordar el estudio de la cultura política de cualquier supuesto sujeto colectivo sigue 

siendo empresa plagada de trampas, y más si el sujeto en cuestión viene definido por la 

asunción de un referente nacional. Con la laxitud metodológica que nos sigue caracte-

rizando como tribu académica, buena parte de los historiadores usan últimamente ese 

término como un comodín de moda, sin que les preocupe gran cosa precisarse a sí 

mismos y precisar a los demás qué concepto esconde realmente. El resultado, casi siem-

1 Vid. Cochón (2016), Diéguez (2016), Fernández Pérez-Sanjulián (2016), Ínsua (2016) e Beramendi et 
al. (2017).
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pre alegre y vistoso, es en más de una ocasión un mero recubrir el corpus viejo con 

ropaje nuevo, presentar como objeto de estudio innovador (la cultura política) lo que en 

realidad continúa siendo el venerable objeto ideología con más o menos aderezos toma-

dos de otras disciplinas […].

¿Qué pretendemos observar y analizar cuando queremos estudiar una cultura política? 

Pregunta en absoluto ociosa porque, como bien sabemos, el objeto de estudio nunca nos 

viene dado sino que siempre lo construimos nosotros. También, pues, en el caso que nos 

ocupa, caso que, por cierto, ha merecido ya numerosas y saludables reflexiones teóricas2. 

Resumiéndolas podríamos identificar la cultura política con alguno de los siguientes 

conceptos, ora de un modo preciso y excluyente, ora saltando despreocupadamente de 

uno a otro o incluso mezclándolos a conveniencia sin mayor empacho. A lo segundo 

contribuye que todos los conceptos posibles tienen algo en común: se refieren siempre a 

conjuntos complejos de valores, sentimientos, pautas de conducta y representaciones de 

la realidad pasada y presente que son comunes a un número mayor o menor de personas 

y en virtud de los cuales esas personas son partidarias de un determinado tipo de sistema 

político y de sociedad, y no lo son de los otros tipos. O bien creen formar parte de una 

nación y no de otra.

Si nos conformamos con una definición tan laxa, la cultura política servirá tanto para un 

roto como para un descosido. Lo cual siempre es de agradecer porque nos ahorra esfuer-

zos teóricos y nos permite lanzarnos sin más demoras sobre la pitanza de los «hechos», 

que es lo que realmente nos gusta. Pero esta es, en mi opinión, una ventaja engañosa 

porque reduce mucho nuestra capacidad analítica debido a que el universo de conjuntos 

que imaginamos así esconde en su seno correspondencias con clases de realidades sufi-

cientemente diferenciadas como para reclamarnos representaciones conceptuales tam-

bién diferenciadas. 

Las raíces de esas diferencias, a mi juicio cualitativas, entre clases de conjuntos ideales no 

están en la naturaleza política o sociopolítica de lo que se defiende y lo que se rechaza 

2 «Cabrera (2010) hace un excelente repaso de los diferentes conceptos formulados desde el matriz de civic 
culture de Gabriel Almond y Sidney Verba a nuestros días. De gran interés también es el capítulo de Morán 
(2010) en el mismo libro, donde recoge y amplía otras aportaciones suyas anteriores».
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(monarquía absoluta vs. parlamentarismo liberal vs. democracia representativa vs. fascis-

mos vs. socialismos vs. anarquismos), sino en determinadas características generales 

tanto de los propios conjuntos como de los sujetos colectivos que los asumen. 

[…] Por eso hace tiempo que intenté conceptualizar todo eso de modo que los concep-

tos resultantes recogiesen tanto lo común como lo diferente, por entender que eso era lo 

mejor desde el punto de vista del análisis. Distinguía cuatro clases de ideosistemas polí-

ticos en función de tres parámetros: el grado de sistematicidad, coherencia lógica o 

teoricidad del ideosistema, grado que suele ser inversamente proporcional a su capacidad 

de propagación social; la proporción relativa de conciencia crítica y de aceptación emo-

tiva que su asunción implique por término medio en los individuos; y la extensión de su 

presencia social. Esas cuatro clases eran, ordenadas en sentido descendente del primer 

parámetro y ascendente del tercero, las siguientes3: 

1.ª) Las teorías políticas de los ideólogos. Son ideosistemas individuales que pueden 

constituir o no la base de ideosistemas colectivos, según la época histórica y según su 

mayor o menor adecuación a los problemas y aspiraciones de determinados grupos 

sociales.

2.ª) Las ideologías políticas, ideosistemas colectivos pero no socialmente masivos, propios 

de individuos políticamente concienciados que se organizan y actúan alrededor de un 

proyecto político.

3.ª) Las identidades políticas o conjuntos mucho más reducidos y simples de «ideas-fuer-

za», de valores y sentimientos compartidos por grandes masas de individuos que son 

políticamente activos, aunque su actividad es intermitente. Tienen ideas y valores polí-

ticos, pero el grado de sistematicidad, coherencia, asunción crítica y fijeza de esas ideas 

y valores es pequeño y variable, o al menos eso hemos de suponer porque, en realidad, 

nos es muy difícil conocerlo, y hemos de juzgarlo por indicadores externos, por lo que 

podamos observar sobre la intensidad y orientación de su participación en los procesos 

políticos ordinarios y extraordinarios. Las identidades pueden alimentarse de varias 

3 «Una explicación más detallada de estos conceptos en Beramendi (1999: 111-138)».
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ideologías concurrentes y simplificadas o, en épocas precontemporáneas, de ninguna. En 

todo caso, son asumidas por grandes sectores de la sociedad en contraposición a otros 

conjuntos análogos que asumen otras partes igualmente grandes de esa misma sociedad.

4.ª) Las culturas políticas, que, según mi esquema, sólo se dan cuando hay un consenso 

social abrumadoramente mayoritario de aceptación de un determinado sistema político. 

Son, pues, conjuntos de ideas, valores y pautas de conducta concordantes con la natura-

leza de ese sistema que constituyen el campo de encuentro de las identidades e ideologías 

políticas principales de la sociedad en cuestión. Es un concepto directamente derivado 

de la civic culture4, pero se diferencia de esta en que es aplicable a todo tipo de sistema 

que consiga un apoyo social masivo en cualquier época de la historia, y no sólo a las 

actuales democracias representativas.

[…] De lo anterior se deduce que, en mi opinión, no existe en la España contemporánea 

una cultura política propiamente dicha hasta después de 1975-1978. Lo que hay antes 

son identidades políticas que propugnan sistemas incompatibles entre sí. Es decir, unas 

son prosistema y otras antisistema en relación con el vigente. De todos modos, no voy 

a hacer aquí casus belli de la cuestión terminológica. Tanto me da que se llame cultura 

política a lo que yo y otros llamamos identidad como que no. Pero sí me da aclarar a 

qué nos referimos cuando se emplea una u otra palabra.

La cosa se complica aún más si introducimos la cuestión nacional porque, como bien 

sabemos o deberíamos saber, los ideosistemas que tienen como elemento articulador, no 

un tipo de sistema político sino un referente nacional, son conjuntos indeterminados en 

algo tan fundamental para cualquier identidad/cultura política como es justamente el 

tipo de sistema político, de sociedad y de economía que se quiere para la nación propia. 

Por ello, cada nación imaginada, que diría el tan manoseado Benedict Anderson, ha de 

combinarse con uno o varios (normalmente con varios) ideosistemas no nacionalistas 

para completarse. Y esto hace que pueda haber campos de conexión ideológica entre 

nacionalismos diferentes cuando coexisten en la misma sociedad, como es nuestro caso. 

4 «Almond y Verba (1963). Para una justificación completa de este concepto véase Beramendi (1998)».
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Por otra parte, las teorías/ideologías/identidades/culturas nacionalistas siempre utilizan 

como materia prima de su discurso, antes o después, en mayor o menor grado, conteni-

dos propios de las etnicidades o culturas tout court de las sociedades en cuestión, conte-

nidos que, en consecuencia, pueden ser compartidos, en un plano no político, con 

personas que en absoluto profesan ese nacionalismo5. 

Todo esto nos obliga a un esfuerzo adicional a la hora de definir nuestro objeto. En pri-

mer lugar, habremos de tener siempre presente la posibilidad de que las identidades/cul-

turas políticas no sean conjuntos disjuntos, perfectamente separados unos de otros, sino 

conjuntos doblemente conexos, es decir, con campos comunes tanto en lo que se refiere 

a los contenidos políticos y socioeconómicos como a los etnoculturales y «nacionales» 

[…].

Tendo en conta o anterior, vexamos agora cal era o panorama na Galicia das 

Irmandades da Fala. Por suposto, non existía na sociedade un consenso ampla-

mente maioritario sobre que tipo de sistema político debía imperar e, polo tanto, 

nin había civic culture nin cultura política en sentido estrito, senón enfronta-

mentos a cara de can entre diferentes identidades políticas, unhas máis fortes, 

outras máis febles, pero todas cun soporte social significativo. Estaba, en primei-

ro lugar, a identidade concordante co sistema en vigor, da que os trazos defini-

dores son ben coñecidos: monarquía parlamentaria non democrática, clientelis-

mo, Estado confesional, nacionalismo español centralista. E logo estaban as 

identidades antisistema; por certo, todas nacionalmente españolas, coa discutible 

excepción do sector anarquista da obreira. Pola extrema dereita, a identidade 

tradicionalista, coas súas diversas modulacións ideolóxicas e políticas, todas ten-

dentes a reverter a evolución política a formas preliberais e de catolicismo ultra-

montano. No centroesquerda, a liberaldemocrática, tamén diversa no seu interior 

pero partidaria dunha democracia representativa auténtica, preferentemente en 

5 «Sobre la relación entre etnicidad y nacionalismo desde una perspectiva antropológica vid. Eriksen 
(1993) y Fernández de Rota (2005). Vid. también Blancarte (1994)».
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forma de república. E, na extrema esquerda, a identidade obreira, co seu proxec-

to colectivista por construír, previa destrución do capitalismo, pero profunda-

mente escindida entre a súa variante socialista e a súa variante anarquista. Existía 

ademais un importante movemento social, o agrarismo, que non constituía unha 

identidade política, senón un campo de batalla das outras.

 E que dicir do galeguismo político, presente en Galicia dende mediados do 

século XIX en forma de provincialismo primeiro e de rexionalismo despois? 

Aínda que discursivamente moi rico e motor do Rexurdimento, non fora quen 

de dar lugar a unha identidade política pola súa incapacidade para xerar organi-

zacións políticas estables e adquirir unha base social suficiente. Non temos espa-

zo aquí para entrarmos nas causas dese fracaso nin do paralelo éxito relativo da 

nacionalización en clave española das clases medias e superiores da sociedade 

galega no século que precede a Gran Guerra6. Limitémonos a constatar que, á 

altura de 1916-1918, ese rexionalismo galego que muta en nacionalismo coas 

Irmandades da Fala é, de momento, un outsider político no seu propio país.

Naturalmente, o nacente nacionalismo galego das Irmandades intentará 

superar esa marxinalidade procurando que unha parte crecente da sociedade 

asuma a súa oferta até convertela nunha identidade política máis das que conta-

ban en Galicia. Para entendermos por que o resultado dos seus esforzos foi o que 

foi, contemplaremos tres aspectos da natureza e acción das IF: a) que partes da(s) 

ideoloxía(s) galeguista(s) eran compartidas por outras identidades máis asentadas 

socialmente e que partes eran específicas do galeguismo, e en que medida estas 

últimas sintonizaban ou non cos valores e coas expectativas dominantes neste ou 

naquel sector da sociedade galega; b) o grao de eficiencia dos medios empregados 

polas Irmandades para conseguiren ese obxectivo, e c) cal foi a acollida social da 

súa apelación.

6 O estudo sistemático da nacionalización española en Galicia está aínda por facer, igual que no conxunto 
de España. Unhas primeiras aproximacións en Beramendi (2007b, 2013), Iglesias (2008) e Beramendi e 
Taboada (2010).
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CONVERXENCIAS E DIVERXENCIAS DO HETEROXÉNEO DISCUR-
SO IRMANDIÑO RESPECTO DOS DEMAIS
 

De entrada, convén distinguirmos o programa oficial das IF do conxunto de 

ideoloxías e actitudes que están detrás. No programa, aprobado na I Asemblea 

Nacionalista (Lugo, novembro de 1918), predominan os contidos demócratas e 

filorrepublicanos, pero non porque todos os irmandiños asumisen esa tendencia, 

senón polas circunstancias concretas nas que se aprobou, nun momento no que, 

logo da desfeita electoral de febreiro de 1918 e da retirada da maior parte dos 

elementos socialcatólicos e tradicionalistas de primeira hora, a iniciativa estaba 

nas mans da esquerda do nacente movemento. Pero a heteroxeneidade ideolóxi-

ca das IF persistía e non se correspondía punto por punto co teor dese programa, 

agás na afirmación da nación galega e no paquete de reivindicacións que deri-

vaba directamente desa afirmación. E esta discordancia será moi importante para 

o asunto que nos ocupa. Aínda que o programa nunca foi posto en cuestión 

abertamente por ningún sector das IF, que nisto ficaron monolíticas en aparen-

cia, as diverxencias manifestáronse á hora de aplicalo á acción política real, coas 

consecuencias negativas que veremos. Agora imos analizalo na súa relación cos 

competidores.  

O sistema político proposto era unha democracia representativa da que se 

debía erradicar o clientelismo. Nisto as IF coincidían con todos os demócratas 

de referente nacional español, fosen republicanos ou non, que ocuparan ese 

espazo dende había moito tempo, e opoñíanse ás forzas do sistema da Restaura-

ción, ás antisistema de extrema dereita, ás revolucionarias de esquerda e a unha 

parte das súas propias bases. 

No que atinxe á planta territorial do Estado, as IF avogaban por unha des-

centralización radical do Estado español que posibilitase a convivencia en pé de 

igualdade das nacións que, segundo elas, cohabitaban nese Estado plurinacional. 

Nisto limitábanse a copiar o modelo pimargalliano con só dous cambios, que 

non afectaban á distribución territorial do poder: a substitución do individuo 
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pola nación orgánica como suxeito primordial da soberanía orixinaria e a subs-

titución do republicanismo polo accidentalismo no relativo á forma do réxime. 

Xa que logo, nisto tiñan un amplo campo de encontro co federalismo español, 

que en Galicia, como noutras partes, estaba en devalo e con moitos dos seus 

antigos adeptos en transo de conversión a un tépedo autonomismo. E de desen-

contro con todos os centralistas, de dereitas e de esquerdas, que eran a maioría. 

Nos aspectos socioeconómicos, a oferta irmandiña era moi incompleta e con-

fusa abondo por mor tanto da heteroxeneidade ideolóxica das IF como da propia 

definición da nación galega que adoptaban. No programa só estaba presente o 

problema agrario e sen solucións claras, á parte de avogarse polo acceso do labre-

go á propiedade plena, pero sen se dicir como. E fóra de programa afloraban as 

diferenzas entre demócratas e tradicionalistas, aínda que ambos compartían 

as reticencias mesocráticas ante todo modelo de desenvolvemento que levase ao 

predominio da grande industria e do gran capital, polo que coincidían na apos-

ta por unha economía de pequenos produtores tanto no sector primario como 

no secundario, sobre unha base agropecuaria modernizada. Xa que logo, había 

un grande espazo de encontro co agrarismo, pero sen decantárense polo agra-

rismo laico nin polo socialcatólico. Comúns son tamén a indiferenza cara á 

clase obreira, o rexeitamento rotundo de todo tipo de colectivismo e o conse-

guinte distanciamento do movemento obreiro, do que recibirán ataques cando 

corresponda.

Os únicos caracteres exclusivos da oferta irmandiña son os que derivan direc-

tamente da súa definición nacionalista: dereito de autodeterminación máis ou 

menos explícito, federación española ou ibérica plurinacional, cooficialidade da 

lingua galega e galeguización das administracións públicas (funcionariado, 

supresión das deputacións provinciais e dos concellos rurais, institucionalización 

da parroquia) e do sistema de partidos (predominio de partidos de ámbito gale-

go). E nisto hai unha confrontación total con todos os demais, mesmo co 

galeguismo light dos que continuaban ancorados no vello rexionalismo en deva-

lo, fose de orientación liberal ou tradicionalista. 

 

Justo Beramendi 



139

INESTABILIDADE E DEBILIDADE ORGANIZATIVAS

Os froitos dos esforzos destinados ao crecemento organizativo non foron preci-

samente espectaculares, e dende logo resultaron moi desiguais no plano territo-

rial. O tecer e destecer dos grupos locais foi continuo, agás no caso dun pequeno 

número de Irmandades consolidadas entre as que só a da Coruña acadou un 

tamaño e unha regularidade de funcionamento suficientes para servir de base a 

un posible partido político propiamente dito. A evolución da cifra de afiliados 

reflicte esta febleza organizativa. Para o período 1916-1931 teño censadas unhas 

950 persoas que aparecen afiliadas, nun momento ou noutro, en Galicia e 

Madrid. Se engadimos as da emigración, esa cifra ascende a 1155. Comparando 

estas cantidades coa evolución que describo a continuación para cada subperío-

do, obtemos unha primeira estimación do grao de fidelidade ou de deserción e 

incorporación durante eses quince anos. Vemos que, sobre un fondo estable de 

nacionalistas permanentes, hai unha porcentaxe apreciable de saídas e entradas.

O noso punto de partida é exactamente o 18 de maio de 1916, día da funda-

ción da Irmandade da Coruña. As crónicas do acto e algunha outra información 

complementaria permitíronnos identificar 33 persoas do grupo fundacional, que 

non debía ser moito maior. Nos meses restantes dese ano, o continxente medrou 

até unha cota algo inferior a 200 en toda Galicia. Iníciase, pois, un crecemento 

que leva ao máximo absoluto de afiliación de todo o período, a finais de 1918, 

coincidindo coa I Asemblea Nacionalista en Lugo. Estimo ese máximo nuns 675 

afiliados, dos que arredor da metade correspondían á Coruña. A partir deste 

primeiro máximo observamos un descenso que toca fondo en 1920 na cota 500. 

A radicalidade da afirmación nacionalista, iniciada coa Asemblea de Lugo e con-

solidada coa publicación da Teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco en 

1920, provoca a retirada dos sectores tardorrexionalistas que se achegaran en 

1916-1917. E, ademais, a ausencia de resultados electorais, o fracaso na conse-

cución dun funcionamento organizativo estable e eficaz e o crescendo das ten-

sións internas desmoralizan a máis dun. 
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Os esforzos reorganizadores dos dirixentes, que culminan en 1921 coa III 

Asemblea en Vigo, logran frear o descenso da militancia e mesmo inverter a 

tendencia, o que leva a principios de 1922 a un máximo relativo duns 625, 

inferior á cota de 1918, sobre todo se temos en conta que nesa cifra están incluí-

dos os 114 de Cuba e os 44 da Arxentina, o que sitúa a cifra de Galicia por 

debaixo dos 500. A escisión que se produce na IV Asemblea (Monforte, marzo 

de 1922), que separa, por un lado, a IF da Coruña e un par de agrupacións 

menores e, polo outro, o resto, que se agrupa na Irmandade Nazonalista Galega 

(ING), non implica unha crise da afiliación, que só amosa un moi lixeiro des-

censo, para se manter arredor dos 600. En cambio, a chegada da Ditadura trae 

consigo unha verdadeira caída en picado.

A propia inconsistencia organizativa das Irmandades incapacitábaas para 

crear organizacións sectoriais dependentes dun núcleo partidario central, fose de 

tipo sindical ou asociativo agrario. O mesmo cabe dicir da xuventude en xeral e 

dos universitarios en particular. Neste último caso houbo varios intentos, todos 

malogrados, como ese Grupo Autonomista Galego de Estudantes que se ensaia 

en novembro de 1919, encabezado por Valentín Paz-Andrade, ou a posterior 

Xuventude Nazonalista de Santiago, da que só sabemos que asinou e difundiu 

unha folla.

En resumo, parece claro que, deixando á parte o momento inicial de expan-

sión e a grande oscilación provocada en 1923 por feitos alleos á dinámica propia 

do nacionalismo, nos períodos nos que este actúa en situación de normalidade, 

a súa militancia mantense en 1916-1924 entre 500 e 700, que sobe como moito 

a 800 se incluímos no cómputo as afiliadas da sección feminina coruñesa dos 

primeiros anos vinte. Cifras moi modestas, xa que logo. 

No primeiro período, a descompensación a favor da Irmandade da Coruña é 

enorme, pois ten tantos afiliados como todas as demais xuntas. Esta descompen-

sación aumenta en 1920-21 para diminuír despois. Ademais, ningún outro grupo 

ten dimensión dabondo para intentar contrapesala, pois o que lle segue en 

tamaño, a Irmandade de Santiago, é catro ou cinco veces máis pequeno. O breve 

Justo Beramendi 



141

período entre a escisión de Monforte, en marzo de 1922, e o inicio da Ditadura 

amosa unha situación algo máis equilibrada. A IF da Coruña empeza a decrecer 

e, a maiores, ten que competir cunha organización, a ING, que, se ben se des-

compón territorialmente en diversas delegacións, constitúe, no plano organiza-

tivo, unha unidade de tamaño equiparable. Esta tendencia a un maior equilibrio 

territorial acrecentarase en 1930-31.

Por outra parte, o predominio da Galicia urbana é rotundo en todo momen-

to, non obstante o cal hai unha lenta tendencia decrecente en beneficio da Gali-

cia vilega. A presenza da Galicia propiamente rural é insignificante e correspon-

de sempre a uns cantos afiliados illados. Haberá que agardar a 1930-1931 para 

que o grupo de Ourense consiga algúns núcleos organizados en municipios moi 

rurais da provincia.

Pasemos agora á evolución do número de lugares con presenza de nacionalis-

tas. Distinguimos entre os seguintes: a) grupos efectivamente organizados, con 

regulamentos, órganos directivos e funcionamento continuo, e b) afiliados illa-

dos ou pequenos grupos non organizados. Os primeiros, as Irmandades propia-

mente ditas, pasan de 7 en decembro de 1916 a 14 dous anos despois, para 

baixar a 5 en 1920 e remontar a 11 en 1921 e a 15 en 1922-23. O número total 

de localidades con presenza nacionalista vai de 14 en 1916 a 39 en 1918; baixa 

a 24 en 1920 e ascende a 31 en 1922-23. Está clara, pois, a escandalosa inesta-

bilidade organizativa do nacionalismo entre 1916 e 1924, que contrasta coa 

traxectoria dos anos trinta. Hai un vertixinoso aparecer e desaparecer dunhas 

Irmandades que se desfán ao ano, aos dous anos, mesmo aos poucos meses de 

constituídas, para refacérense algo despois ou desapareceren para sempre. De 

1916 a 1922 teñen lugar 29 actos fundacionais, dos que só un –o da Coruña– 

xera unha agrupación capaz de resistir o choque da Ditadura e continuar até 

1931, e dous máis (Santiago e Betanzos) perduran sen interrupción até 1924. 

Estes datos son moi significativos e denuncian problemas intrínsecos do primei-

ro nacionalismo galego.
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A ACCIÓN IRMANDIÑA E A SÚA POTENCIA/IMPOTENCIA PARA 
ALTERAR O ESCENARIO POLÍTICO 
 
Neste aspecto convén distinguirmos tres etapas ben diferenciadas: a) a fase final da 

Restauración, de maio de 1916 a setembro de 1923; b) a ditadura de Primo 

de Rivera, de setembro de 1923 a xaneiro de 1930, e c) a chamada «ditabranda» de 

Dámaso Berenguer e os primeiros meses da Segunda República, de xaneiro 

de 1930 até decembro de 1931, cando desaparecen as Irmandades coa fundación do 

Partido Galeguista.

Na primeira etapa, as discrepancias ideolóxicas entre demócratas e tradicio-

nalistas, nunha sorte de remake do acontecido na fase rexionalista, xunto cun 

modelo organizativo moi ineficiente, desactivan case totalmente a aplicación do 

programa á acción política, pese a que os irmandiños manteñen unha actividade 

pública moi intensa, en proporción ao seu número, por diferentes vías, das que 

as principais son a prensa, as publicacións non periódicas, os mitins, as confe-

rencias e a acción cultural. 

No relativo á prensa, que daquela era o único medio de comunicación de 

masas existente, o peso relativo da mensaxe nacionalista no conxunto dos perió-

dicos de Galicia era, porén, pequeno. A prensa propia reducíase ao decenario A 
Nosa Terra, cun tope de 2000 exemplares de tiraxe; á revista cultural Nós, de 

periodicidade e circulación aínda menores; aos poucos e efémeros boletíns orgá-

nicos (Ferrol, Betanzos, Ourense), de incidencia social mínima, e á prensa 

galeguista da emigración, algo máis vizosa sobre todo en La Habana e Buenos 

Aires. Destaca neste pobre panorama a experiencia do xornal Galicia (Vigo, 

1922-1926), moderno e de gran tiraxe, pero vítima da Ditadura antes de ter un 

efecto notable sobre a opinión pública. Tamén foi importante para a difusión do 

nacionalismo o control, a influencia preferente ou a actitude favorable durante 

cortos períodos de xornais non expresamente nacionalistas, como a Gaceta de 
Galicia e El Noticiario de Santiago en 1917-1918, El Noroeste da Coruña 

en 1918-1919, El Correo Gallego de Ferrol nos últimos meses de 1921, La Zarpa 
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de Ourense en 1922-1923 ou El Pueblo Gallego de Vigo dende a súa fundación 

en 1924. 

En calquera caso, a presenza da mensaxe nacionalista no conxunto da prensa 

galega era moito menor que a das opcións políticas maiores. Das 343 cabeceiras 

que se publicaron durante máis ou menos tempo entre 1916 e 1931 en Galicia, 

só son nacionalistas 26, isto é, un 7,6 %. Se descontamos as que podemos con-

siderar irrelevantes para o noso obxecto (deportivas, taurinas, profesionais, 

comerciais etc.), teriamos un total aproximado de 259 publicacións transmisoras 

de opinión nun ou noutro sentido, das que os periódicos nacionalistas represen-

tarían un 10 %, porcentaxe moi pequena de seu que en realidade oculta unha 

realidade aínda máis cativa se temos en conta a duración e a periodicidade 

mediante os índices de frecuencia simple, tal e como aparece no cadro I. Aquí 

aprécianse mellor as distancias que hai entre as presenzas reais das distintas 

opcións a través da prensa. Podemos comprobar a gran diferenza existente entre 

a capacidade mediática das tres opcións maiores (liberal, conservadora e católico-

-tradicionalista) e o resto, así como os lixeiros cambios de posición mutuos entre 

a fase final da Restauración e o tránsito da Ditadura á República. No pelotón 

das forzas minoritarias, o nacionalismo só se sitúa algo por debaixo do agrarismo 

en 1916-1923 e conserva esa segunda posición, aínda que retrocedendo algo en 

1924-1931. No entanto, isto só é certo respecto da prensa producida en Galicia, 

pero non respecto da lida. Producida e lida unicamente eran iguais nos casos do 

nacionalismo e o agrarismo. Socialistas e anarquistas difundían en Galicia unha 

cantidade de periódicos moi superior á que figura no cadro, pois nutríanse en 

gran medida dos editados fóra do país, dos que descoñecemos o número que se 

distribuía en Galicia. Pero, malia as súas imperfeccións, estes datos permítennos 

ter unha idea aproximada do lugar que ocupaba a prensa nacionalista no con-

xunto da prensa galega.

Por outra parte, do total deses periódicos só eran monolingües en galego 19 

(5,5 %), bastantes menos que as poucas publicacións nacionalistas. Incluían de 

cando en vez algúns textos en galego (case sempre literarios, e preferentemente 
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poesía) outros 60. Por outra parte, o nacionalismo conseguiu que 19 periódicos 

non nacionalistas difundisen as súas ideas ou o apoiasen durante algún tempo, 

que non adoitaba ser moi longo, agás nos casos excepcionais dos xornais La 
Zarpa (uns dous anos) e El Pueblo Gallego (uns sete anos). Digamos, por último, 

que a presenza nacionalista era proporcionalmente moito maior na prensa da 

emigración, pois deuse en 11 das 38 cabeceiras que rexistramos, a maioría de 

Cuba e Buenos Aires7.

Cadro I. Prensa de opinión en Galicia (1916-1931). Índices de frecuencia simple

Noutra liña de actuación, as IF prodigáronse dende o principio en organizar 

mitins e conferencias en cidades e vilas para daren a coñecer o seu programa, 

reivindicaren o autogoberno ou denunciaren actos caciquís. A este tipo de actua-

cións pertencen tamén as celebracións do Día de Galicia, que, a partir de 1920, 

se fixeron todos os 25 de xullo en cumprimento dun acordo da II Asemblea 

Nacionalista (Santiago, 1919). Á parte dos números extras que publicaba A Nosa 
Terra e, de 1922 a 1926, o xornal Galicia de Vigo, as Irmandades procuraron 

7 Para unha descrición máis detallada da relación entre as Irmandades e a prensa galega, vid. Beramendi 
(2007a: 648-652, 685-687, 713-717).

TENDENCIA 1916-23 1924-31

Nacionalista 1,61 1,35

Liberal 6,44 6,93

Conservadora 6,78 4,58

Católico-tradicionalista 5,10 4,05

Republicana 1,16 0,86

Socialista 0,61 0,36

Anarquista 0,23 0,14

Agrarista 1,73 1,97
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sacar ese día o nacionalismo á rúa co maior ruído posible, aínda que case sempre 

o ruído era pouco, como en Ourense en 1921, onde o único que se puido facer 

foi unha reunión no local da Mocedade Galeguista e o izado da bandeira galega 

no balcón da casa. Pola contra, a IF da Coruña tiña efectivos e medios suficien-

tes para que os coruñeses soubesen ben que día era. 

Porén, o teor dalgunha actuación non deixa de causarnos hoxe certa perple-

xidade. Por exemplo, en agosto de 1921 un «fato de rapaces, representando a 

verdadeira aristocracia da intelectualidade galega», convocou e organizou para o 

día 15 en Santiago un acto destinado a «honorar de xeito solene os fillos d’a 

Terra que n-as sanguiñentas campías d’o Riff morren n-a defensa d’os dreitos 

d’Hespaña» e a recadar fondos para que a Cruz Vermella llelos entregase aos 

soldados pobres ou ás súas familias. Até aquí nada anormal. Pero o sorprenden-

te é que só se alude ao «centralismo criminal» desa España non para denunciar 

o imperialismo contra o pobo rifeño, senón para acusalo de «afogar» a «barilida-

de» da raza galega, que, malia isto, é capaz de demostrar ao mundo nesa guerra 

«o seu caráiter indómito»… matando mouros como os demais8. 

O camiño cara ao autogoberno tampouco non avanzou moito. En cumpri-

mento da parte principal do programa de Lugo e secundando a campaña lanza-

da polos cataláns, as Irmandades desenvolveron unha campaña a prol da «auto-

nomía integral», que conseguiu os pronunciamentos favorables dalgúns 

Concellos, entre eles os de Ourense e Santiago. Neste último, cinco concelleiros, 

encabezados polo nacionalista Francisco Vázquez Enríquez, asinaron un telegra-

ma ao Goberno pedindo a autonomía e, para promovérena, proxectaron unha 

Asemblea de Municipios Galegos, que non chegou a realizarse. Pola súa parte, a 

IF da Coruña organizou un mitin o 22 de decembro de 1919 e enviou o consa-

bido telegrama a Romanones, a quen pedían ademais dous postos na Comisión 

8 Vid. Unha Velada Patriótica, asdo.: o Consello Orgaizadore. Santiago, s. d., Tip. La Comercial, 1 páx., 
e a solicitude ao alcalde de Salvador García-Fernández de Bodaño, 4-VIII-1921 (Arquivo Municipal de 
Santiago, Fondo Policía de Imprenta).
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extraparlamentaria que, presidida por Maura, se formaba en Madrid para abor-

dar oficialmente a «cuestión regional» en España. Romanones contestou dicin-

do que o sentía moito, pero que os nacionalistas chegaran tarde coa súa peti-

ción. A culminación desta campaña foi unha entrevista con Romanones á que 

asistiron Aurelio Ribalta, Wenceslao Fernández Flórez, Alfonso Castelao, Vicen-

te Risco e Xan Vicente Viqueira, na que lle entregaron os acordos da Asemblea 

de Lugo, naturalmente sen ningún resultado. En Galicia o único que se conse-

guiu foi que a Comisión Provincial da Coruña decidise promover unha Asemblea 

das Deputacións Galegas para tratar o asunto, proxecto que tampouco callou.

A actividade nos Concellos, ora dos poucos concelleiros propios, ora median-

te outros que concordasen con algúns puntos do programa nacionalista, nunca 

foi gran cousa, dada a escasa presenza institucional do nacionalismo9 e mesmo a 

pouca consistencia das reivindicacións que adoitaban presentar, agás nas inicia-

tivas comentadas a prol da autonomía. E, así, Avelino Rodríguez Elías propuxo 

no de Vigo, en xullo de 1920, que se desen os nomes de Martín Códax, Os 

Irmandiños e Alfredo Brañas a tres rúas da cidade, inofensiva moción que, natu-

ralmente, foi aceptada. Non aconteceu o mesmo no ano seguinte cando, en 

cumprimento dun acordo da III Asemblea Nacionalista, se solicitou que a 

bandeira galega ondease xunto coa española na casa consistorial os días feriados. 

A negativa municipal provocou que o grupo de Vigo distribuíse un indignado 

panfleto, asinado por Xavier Soto e Manoel Antonio10. 

Algo máis substanciosa foi a actividade do concelleiro Lois Peña Novo na 

Coruña. Á parte de introducir o uso do galego coa súa primeira intervención, o 

9 Coñecemos a existencia dos seguintes edís afiliados ás Irmandades entre 1916 e 1923, dos que indicamos 
entre parénteses os anos en que están documentados. Na Coruña, Xosé Iglesias Roura (1917), Fernando 
Martínez Morás (1922, 1930), José Paredes (1922), Constantino Pazos Agra (1922) e Lois Peña Novo 
(1920-?). En Santiago de Compostela, Lois Porteiro (1916) e Francisco Vázquez Enríquez (1916). En 
Ferrol, Ricardo Nores (1918). En Mondoñedo, Dodolino Trigo (1917). En Vigo, Avelino Rodríguez Elías 
(1922). Tamén hai quen accedeu a eses postos de representación despois de saír das Irmandades, como 
Víctor Basanta Silva, de Vilalba (deputado provincial en 1922), e Laureano Gómez Paratcha, alcalde de 
Vilagarcía en 1922.
10 Terra ceibe! Ôs bós galegos, Vigo, Tip. J. Varela, 30 de maio.
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7 de xullo de 1920, feito que A Nosa Terra considerou histórico, e de conseguir 

que a súa moción sobre o izado da bandeira galega fose aprobada por unanimi-

dade en xullo de 1921, adoitaba dar uns contidos máis políticos á súa presenza. 

Por exemplo, no debate que tivo lugar en xullo de 1921 como consecuencia dos 

acontecementos de Marrocos, opúxose á aprobación dunha resolución patriotei-

ra afirmando que a el lle preocupaba moito máis a sorte dos emigrantes galegos 

que o que puidese acontecer por culpa das aventuras militares do Estado español 

en África. E, na Asemblea de Deputacións e Concellos que houbo na Coruña o 

5 e 6 de marzo de 1922, destacou polo seu apoio á petición de desgravación tem-

poral das importacións de millo e centeo asinada polos parlamentarios galegos, 

pero denunciou a inoperancia destes e o caciquismo das deputacións. En calque-

ra caso, vemos que o balance destas accións municipais é máis ben pobre: algúns 

apoios á autonomía e unha aceptación moi localizada dos símbolos galeguistas. 

Outro modo de actuación eran as peticións públicas ás autoridades en rela-

ción con problemas de actualidade ou co propio nacionalismo. Alén das menta-

das xa, sinalemos a título de exemplo as seguintes: en decembro de 1918, a IF 

de Santiago cursou unha denuncia ao ministro de Gobernación, subscrita tamén 

pola Federación Obreira da cidade, contra as irregularidades no recrutamento de 

quintas na provincia inspiradas polo secretario da Deputación, Manuel Vitu-

rro11. En maio de 1919, a Irmandade de Ourense pediu axuda para os viticulto-

res galegos, que perderan gran parte da colleita. En setembro, o directorio das 

Irmandades envioulle ao presidente do Consello de Ministros un telegrama de 

protesta polo atentado con arma de fogo que sufriu en Negreira o nacionalista e 

agrarista Salvador García-Fernández de Bodaño, o que se aproveitou para 

denunciar outra volta o caciquismo. E o 18 de abril de 1921 a III Asemblea 

Nacionalista solicitou dos Concellos das sete cidades galegas que izasen a ban-

deira nas festas, cos resultados que xa coñecemos.

11 Vid. a carta do conselleiro maior da Irmandade da Fala de Santiago a Antonio Maura, 12-XII-1918, e o 
aviso de recibimento deste do 24-XII-1918. Fundación Maura, leg. 40/3. Cortesía de Ramón Villares.
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Pero a liña de actuación máis relevante das IF foron os seus reiterados inten-

tos de facerse coa hexemonía política do agrarismo para implantárense con forza 

no campesiñado. Un obxectivo estratéxico que derivaba tanto da propia ideolo-

xía nacionalista e a conseguinte diagnose da realidade e dos problemas do país, 

diagnose estimulada pola natureza da sociedade galega da época, como do feito 

de que o agrarismo fose o movemento social máis vizoso da Galicia do momen-

to e que ademais estivese ideoloxicamente dividido e non tivese unha orienta-

ción política clara.

Porén, a propia heteroxeneidade ideolóxica do nacionalismo impedíalle ofre-

cer unha solución clara a algúns problemas básicos do labrego, nomeadamente 

á cuestión dos foros, o que lle facía dar bandazos nas súas actitudes ante o agra-

rismo. Pero os nacionalistas non eran conscientes disto e teimaron dende o 

principio en presentarse como o movemento que debía ser o dirixente político 

«natural» do asociacionismo agrario. En calquera caso, o agrarismo e o nacente 

nacionalismo eran dous ámbitos suficientemente heteroxéneos e fluídos como 

para que as conexións fosen frecuentes, sobre todo tendo en conta o previo acti-

vismo agrarista de moitos dos fundadores das Irmandades, fose no agrarismo 

solidario, como no caso de Rodrigo Sanz ou Manuel Lugrís Freire, fose no 

socialcatólico, como no caso de Antonio Losada ou Lois Peña Novo. De aquí a 

frecuencia das dobres «militancias» e a presenza relativamente frecuente de ora-

dores nacionalistas nos mitins agraristas. Despois da I Asemblea aumentou aínda 

máis a frecuencia dos mitins nacionalista-agraristas, que adoitaban organizarse 

en colaboración coas sociedades agrarias locais e cos que se intentaba –sen éxito– 

implantar as IF no campesiñado. 

Todo isto viuse recompensado con algún pequeno froito político, como ese 

pronunciamento a prol da autonomía de Galicia que fixo o 26 de xaneiro de 

1919 a Federación de Sociedades Agrarias do Partido de Padrón. Ou a adhesión, 

en novembro, dalgunhas sociedades á II Asemblea Nacionalista. O activismo dos 

irmandiños neste eido continuou nos anos seguintes cunha tónica similar. Era 

raro o acto agrarista importante, aínda que non fose organizado de maneira 
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conxunta, no que non houbese algún orador nacionalista. Tras a escisión de 

Monforte en marzo de 1922, segue igualmente viva na ING, acabada de nacer, 

a vontade de facerse coa dirección política das organizacións campesiñas. Pero 

cambia de táctica. Consciente da súa febleza organizativa e das dificultades, ás 

veces insuperables, para entrar en relación directa cos labregos, dado o carácter 

eminentemente urbano e «señorito» dos seus afiliados, intenta tender pontes por 

arriba, achegándose aos grandes líderes ou ás direccións das federacións agrarias. 

Por iso failles as beiras a homes como Leonardo Rodríguez, Basilio Álvarez ou 

Manuel Portela Valladares. Esta táctica principiara antes da escisión. Homes do 

grupo de Ourense colaboraran moi activamente en La Zarpa dende o seu pri-

meiro número, do 28 de xullo de 1921. Isto explica que o xornal saudase a IV 

Asemblea cun editorial titulado «La gesta nacionalista». Tres días despois, Basilio 

Álvarez defendeu a amizade cos nacionalistas no pleno dun congreso agrario. 

Este espasmo nacionalista de Basilio Álvarez repetiuse meses despois no Congre-

so Regional Agrario de Tui, onde, segundo o cronista de Galicia (1-VIII-1922), 

no discurso de clausura, «encarándose con el Poder Central dice que puede 

cortar las amarras cuando quiera, porque a Galicia, que es una nación bien acu-

sada, del Bierzo allá nada se le perdió». Vicente Risco, conselleiro supremo da 

ING, remitira ao Congreso un escrito de adhesión no que lles dicía aos asisten-

tes: «[Como labregos,] tendes dereito a poseer a Terra que traballades, como 

galegos tendes dereito a gobernala […]. [S]omentes un Poder galego autónomo, 

que sexa expresión direita da vosa vontade, pode ser capaz de resolvel-os vosos 

probremas». Esta apelación non foi inútil, pois a conclusión 12ª do Congreso 

acordaba «[p]edir la autonomía de Galicia y de los Ayuntamientos». A ING 

parecía no bo camiño, pero o golpe de Estado de setembro de 1923 interrompeu 

este achegamento. Pola súa parte, os coruñeses lanzaron polas bisbarras circun-

dantes, na primeira metade de 1923, unha impresionante campaña de mitins 

que, segundo as crónicas, contaban cunha grande asistencia de labregos e coa 

participación de dirixentes agraristas locais.
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Cal foi o balance de todo este esforzo? Mínimo. Para a gran cantidade de 

enerxías adicadas, os resultados non puideron ser máis escasos: algunhas decla-

racións puramente retóricas de apoio ao nacionalismo por parte de certos líderes 

agrarios, facilidades para publicar en xornais controlados por eles e algunha 

resolución congresual a prol da autonomía de Galicia. Pero o certo é que entre 

1916 e 1923 o nacionalismo galego non conseguiu penetrar directamente nin 

pouco nin moito no campesiñado. Como explicar isto, tendo en conta as privi-

lexiadas relacións persoais de moitos dirixentes nacionalistas coas organizacións 

agrarias, a falta de organización e de orientación política clara destas e a concor-

dancia entre moitos contidos programáticos do nacionalismo e os problemas 

obxectivos dos labregos? Coido que este fracaso ten dúas causas. A primeira e 

principal é o propio modelo organizativo das Irmandades da Fala. Se eran inca-

paces de organizarse ben a si mesmas cunha dirección, unha disciplina e unha 

táctica únicas, mal podían aspirar a encadrar, organizar e dirixir a outros, sobre 

todo no caso dos labregos, especialmente difíciles de levar á política. A segunda 

causa eran as ambigüidades programáticas respecto dalgúns aspectos centrais das 

reivindicacións campesiñas, e moi en particular do foro. Aquí tamén xogaba á 

contra a fonda división ideolóxica do primeiro nacionalismo, como xa acontece-

ra co rexionalismo.

E queda a que debería ser a liña máis importante para calquera movemento 

político con aspiracións a ter certa relevancia: a acción electoral. E aquí o balan-

ce das Irmandades é simplemente desastroso entre 1916 e 1923. Incitadas por 

Francesc Cambó e con certas axudas da Lliga catalá, compiten nas eleccións 

xerais de febreiro de 1918 con máis expectativas que forzas. Ao cabo só poden 

presentar candidatos en catro circunscricións (que daquela eran uninominais): 

A Estrada, Pontedeume, Noia e Celanova. Tamén apoian nuns poucos distritos 

máis a candidatos aliados doutras filiacións «anticaciquís». Para alén de non 

conseguiren que saíse elixido ningún dos propios, degustan algúns froitos das 

prácticas electorais do clientelismo restauracionista, incluída unha malleira en 

Celanova. Este bautismo tan negativo deixa unha ferida moi fonda que será 
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aproveitada polo sector tradicionalista para bloquear a participación nas elec-

cións xerais seguintes, so pretexto de preservar o nacionalismo nacente de con-

taminacións do sistema que o destruirían, aínda que o verdadeiro motivo era 

impedir a deriva á esquerda que produciría a alianza cos republicanos, únicos 

aliados posibles naquelas circunstancias. O resultado foi a irrelevancia política 

total e un atranco máis á súa expansión social.

Na segunda etapa, entre 1923 e 1929, a Ditadura anula toda acción política, 

reduce a publicística ao mínimo, induce a desorganización da ING, atrofia pero 

non destrúe por completo a IF da Coruña, obriga a reconducir todas as enerxías 

a labores teóricos e literarios e, sobre todo, provoca dous cambios de fondo que 

terán consecuencias de grande envergadura na terceira etapa.

Primeiro cambio: a impotencia política e o trauma da escisión de 1922 levan 

a boa parte do sector demócrata ao convencemento de que o nacionalismo ten 

pouco que facer en Galicia se actúa a cara descuberta, polo que sería máis eficaz 

facelo agochado dentro dunha opción republicano-autonomista. De aquí a con-

verxencia, en setembro de 1929, de case toda a IF da Coruña e de persoeiros e 

pequenos grupos nacionalistas doutras localidades cos republicanos exfederalis-

tas encabezados por Santiago Casares Quiroga para formaren a Organización 

Republicana Gallega Autónoma (ORGA), na que algúns permanecerán defini-

tivamente (Lois Peña Novo, Roberto Blanco Torres), mentres que outros, a 

maioría, retornarán ás organizacións nacionalistas antes ou despois da fundación 

do Partido Galeguista en decembro de 1931. En calquera caso, este movemento 

reducirá considerablemente a forza organizada do nacionalismo galego nas pro-

vincias da Coruña e Lugo no decisivo tránsito da monarquía á república. 

Segundo cambio: a experiencia da Ditadura, nomeadamente a represión que 

exerce sobre os nacionalismos subestatais, induce na dereita das IF unha recon-

sideración das súas formulacións tácticas precedentes. E así, cando chegue a 

chamada «ditabranda» a comezos de 1930, abandonará tanto o abstencionismo 

electoral como a negativa en toda circunstancia a establecer alianzas conxuntu-

rais cos partidos españois de centroesquerda, co que desaparecerá o obstáculo 
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maior para, unha vez recuperadas as liberdades políticas, poderen construír 

organizacións nacionalistas integradoras de todas as tendencias con aqueles gale-

guistas que non renunciaran á acción nacionalista expresa. 

A terceira e derradeira etapa da vida das IF, a que vai de xaneiro de 1930 a 

decembro de 1931, trae consigo un rexurdimento, moi vizoso nas provincias de 

Pontevedra e Ourense e moito menor, aínda que tamén notable, nas outras 

dúas por mor do fenómeno ORGA. Na provincia da Coruña, ademais da 

indestrutible Irmandade da capital, que, porén, estaba neutralizada politica-

mente como organización nacionalista pola integración de case todos os seus 

afiliados na ORGA, reapareceron as de Santiago e Betanzos e naceu ex novo a 

de Noia. A maiores, temos constancia da existencia de afiliados soltos en Ponte-

deume, Sada, Ortigueira, Muxía, Melide e Rianxo. Na provincia de Lugo for-

mouse a Irmandade de Ribadeo e refundáronse as de Viveiro e Lugo, alén de 

constatarse a presenza dalgúns afiliados en Chantada. En Madrid creouse en 

abril de 1930 a Acción Galega Radical Autonomista (AGRA). Pero foi nas pro-

vincias de Ourense e Pontevedra onde este fenómeno acadou maior intensidade, 

esporeado sen dúbida polo dinamismo que irradiaban as agrupacións que se 

formaron nas tres cidades principais: en Ourense, a Irmandade Galeguista, que 

no momento oportuno dará lugar ao Partido Nazonalista Repubricán de Ouren-

se (PNRO); en Vigo, o Grupo Autonomista Galego, e en Pontevedra, xa coa 

República proclamada, Labor Galeguista e o Grupo Nazonalista Galego. Arre-

dor das formacións de Vigo e Pontevedra articularanse as agrupacións vilegas 

existentes na provincia dentro do Partido Galeguista de Pontevedra. Entre elas 

destacaban as renacidas da Estrada e Vilagarcía. 

Esta reactivación acelerouse nos primeiros meses de 1931 e sobre todo en 

abril-xuño. A proclamación da Segunda República e a convocatoria de eleccións 

a Cortes Constituíntes estimularon aínda máis a reorganización nacionalista co 

acicate de concorrer aos comicios nas condicións menos desfavorables. Este 

impulso continuou nos meses seguintes, de modo que durante todo o ano 1931 

proliferaron en cidades, vilas e mesmo comarcas rurais os comités, agrupacións, 
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irmandades e pequenos partidos que en decembro confluirán, case todos, na VII 

Asemblea Nacionalista para fundaren o Partido Galeguista. En Santiago, a partir 

da Irmandade, unhas 35 persoas establecen a Asociación Nazonalista de Santia-

go (ANS), e unhas 25 a Esquerda Galeguista (EG), que tiña algúns membros 

con residencia noutros lugares de Galicia. A ANS agrupaba todas as tendencias 

ideolóxicas, así como veteranos e novos adeptos. A Esquerda Galeguista era, 

como o seu mesmo nome indica, un grupo ideoloxicamente máis homoxéneo. 

Algúns estudantes da ANS encadrábanse tamén na EG (Carballo, Tobío, Seoa-

ne). Con vocación de actuar en toda Galicia, máis da metade dos seus magros 

efectivos residían en Santiago. 

Nas eleccións municipais do 12 de abril de 1931, o nacionalismo estaba aínda 

profundamente fragmentado e co proceso de reorganización dando, en moitos 

sitios, os seus primeiros pasos. Era inevitable, por conseguinte, que a súa partici-

pación no acto de demolición do vello sistema fose secundaria nuns lugares e 

claramente marxinal noutros. No norte das provincias da Coruña e Lugo, os 

galeguistas actuaron case todos no seo da ORGA e, polo tanto, o nacionalismo 

estivo politicamente ausente como tal. Os poucos casos de afiliados ás Irmanda-

des que ocuparon cargos municipais12 fixérono grazas á forza electoral da ORGA. 

En Santiago, a presenza da Agrupación Nazonalista e de Esquerda Galeguista nas 

candidaturas foi nula. Como é lóxico, a opción irmandiña só tivo un papel apre-

ciable alí onde contaba xa cun certo grao de organización e presenza política, isto 

é, na provincia de Ourense e nalgúns lugares da de Pontevedra. O grupo de 

Ourense integrouse na coalición antimonárquica, o que lle reportou resultados 

aceptables: 62 concelleiros en toda a provincia e un na capital, o mestre Leuter 
González Salgado, que sería elixido tenente de alcalde e deputado da xestora 

provincial. En Vigo, onde as eleccións acabaron en empate, o Grupo Autonomis-

ta tivo que apoiar dende fóra a coalición antimonárquica, que obtivo 18 conce-

lleiros (9 republicanos, 5 socialistas e 4 agrarios), ningún deles nacionalista.

12 Alfredo Somoza e Luis Mosquera na Coruña ou Ramón Villar Ponte en Viveiro.
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En calquera caso, o conxunto do nacionalismo galego púxose claramente do 

lado da República e, ao contrario do acontecido na década anterior, xa empeza-

ba a ter forza dabondo para incidir algo na dinámica política. Para empezar, a 

súa insistente demanda de autonomía para Galicia non caeu desta vez en saco 

roto. Os exirmandiños encadrados na ORGA, aproveitando que aínda conser-

vaban certo peso na organización e que Casares Quiroga andaba moi ocupado 

en Madrid co seu posto no Goberno provisional, convocaron para o 4 de xuño 

na Coruña unha asemblea proautonomía na que participaron nacionalistas, 

autonomistas e rexionalistas e da que saíron aprobadas unhas bases para o futu-

ro Estatuto, feitas dende o suposto de que a república sería federal. Arrancaba así 

precozmente o proceso autonómico, vinte e catro días antes de que as eleccións 

do día 28 abrisen o proceso constituínte. Eleccións que demostrarían o impulso 

ascendente dun nacionalismo que, malia a súa fragmentación organizativa, con-

seguiría como tal unha acta para Alfonso Rodríguez Castelao coa Candidatura 

Galeguista na provincia de Pontevedra e outra para Ramón Otero Pedrayo co 

PNRO na de Ourense, ademais das dos nacionalistas Antón Villar Ponte e 

Ramón Suárez Picallo nas listas da ORGA na da Coruña. Uns resultados modes-

tos en termos absolutos, pero moi esperanzadores polo que tiñan de gran paso 

adiante respecto dun pasado totalmente baleiro neste eido.

NACIONALISMO E SOCIEDADE
 

Este é un campo deficientemente estudado debido, sobre todo, a que non pode-

mos usar para o pasado as enquisas sociolóxicas, que son as que permiten hoxe 

medir ben a acollida social das diferentes ofertas políticas. Temos que confor-

marnos co que nos din un conxunto de indicadores indirectos para elaborarmos 

unhas hipóteses mellor ou peor fundamentadas. Deses indicadores xa analiza-

mos tres: o tamaño relativo e o ritmo de crecemento das organizacións propias, 

o peso relativo na prensa e os resultados electorais. E os tres apuntan a que as 
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Irmandades tiveron unha entidade sociopolítica ben cativa, por máis que no 

último tramo as cousas empezasen a cambiar para mellor. Algo semellante cabe 

dicir da súa influencia nos movementos sociais máis importantes do momento. 

Xa vimos o que pasou co agrarismo. E co movemento obreiro a cousa foi aínda 

peor, pois, logo duns primeiros conatos de entendemento, as relacións acabaron 

oscilando entre a ignorancia e as reticencias recíprocas, cando non a hostilidade 

obreira a todo nacionalismo inevitablemente «burgués», e isto a pesar dos esfor-

zos individuais dalgúns irmandiños por introducírense entre os traballadores 

(por exemplo, en Viveiro), que mesmo conseguiron que a ING aprobase na súa 

asemblea de 1923 a creación dunha Confederación do Traballo Galego que, 

naturalmente, nunca pasou do papel. 

Vexamos outros indicadores. Por exemplo, a distribución socioprofesional 

dos afiliados, que figura no cadro II. Está moi clara a matriz case exclusivamen-

te mesocrática do nacente nacionalismo galego, idéntica nisto ás do rexionalismo 

e do provincialismo decimonónicos (Cadro II).

Outro indicador que ter moi en conta no caso da Galicia deses anos é a acti-

tude da Igrexa. No que se refire ás súas relacións co nacionalismo, depende de 

que parte das Irmandades consideremos. Os irmandiños laicos e filorrepublica-

nos da Coruña atacarán sen contemplacións as aspiracións clericais a continuar 

tutelando ideoloxicamente a sociedade. En cambio, as relacións do sector tradi-

cionalista, por exemplo dos ourensáns, cos cregos eran excelentes. Porén, todos 

os nacionalistas tiñan algo en común: a arela de galeguizar a Igrexa do país, polo 

que a unión de lingua-Igrexa-patria era desexada tamén pola esquerda do move-

mento. Pero foi inútil. Logo do intento frustrado de 1916-1917 por facer das IF 

un partido confesional, a Igrexa galega mantivo como institución a súa tradicio-

nal indiferenza para coa lingua e a cultura do país e unha indisimulada hostili-

dade respecto do nacionalismo como alternativa política, con independencia de 

que uns poucos, moi poucos, eclesiásticos asumisen o galeguismo político a 

título individual e mantivesen boas relacións co sector ideoloxicamente afín das 

Irmandades. 
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Cadro II. Organizacións nacionalistas (1916-1931). Composición socioprofesional porcentual
Por niveis organizativos

 TOTAL CADROS
PROFESIÓN AFILIADOS MEDIOS DIRIXENT.

1. Propietarios 2,0  2,6

2. Empresarios industriais 1,2 2,0 2,5

3. Empresarios da banca, comercio e servizos 1,8 4,0 

4. Directivos de empresas 1,0  

5. Pequenos empresarios 3,8 2,0 5,1

6. Comerciantes 11,0 11,1 2,6

     A. TOTAL PROPIETARIOS E EMPRESARIOS 20,8 19,2 12,8

7. Profesións xurídicas superiores 10,9 7,1 23,1

8. Médicos e farmacéuticos 9,2 5,0 5,1

9. Técnicos superiores 1,2  

10. Profesionais medios 3,1 5,0 

11. Axentes comerciais 2,4 9,1 5,1

    B. TOTAL PROFESIÓNS LIBERAIS 26,8 26,6 35,9

12. Funcionarios civís superiores 2,2 2,0 

13. Militares 0,6  

14. Clérigos 2,3 1,0 

15. Funcionarios medios 5,3 7,1 10,2

    C. TOTAL FUNCIONARIOS E CLÉRIGOS 10,4 10,1 10,2

16. Profesores de universidade 2,1 3,0 

17. Profesores de ensinanzas medias 6,1 7,1 20,5

18. Mestres 7,0 7,1 2,5

19. Escritores e artistas 4,4 2,0 

20. Periodistas 3,5 3,0 10,2

    D. TOTAL INTELLIGENTSIA 23,2 22,2 33,3

21. Artesáns e autónomos 2,7 4,0 2,6

22. Empregados 4,6 5,0 

23. Dependentes de comercio 1,5 2,0 2,5

24. Funcionarios subalternos   

25. Obreiros 0,8  

26. Asalariados do sector servizos  1,0 

27. Xornaleiros urbanos   

28. Labregos 1,0  

    E. TOTAL CLASES POPULARES  11,1 12,1 5,1

31. Estudantes 7,6 10,1 2,5

        TOTAL PROFESIÓNS COÑECIDAS 100,0 100,0 100,0

        Afiliados computados 816 99 39
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E que dicir da «burguesía», fose rendista, industrial, bancaria ou comercial, e 

das heteroxéneas «clases medias»? As Irmandades, coa vista sempre posta no 

modelo catalán, procuraron atraer cara a si a unha e as outras, co que as conver-

teron dende o principio en destinatarias preferentes da súa apelación. E, así, A 
Nosa Terra (núm. 5, 25-XII-1916) animaba a anunciarse nas súas páxinas a 

«todol-os industriaes, comerciantes e donos d’empresas galegas ou relacionadas 

con Galicia», porque tiña gran circulación en Galicia, Madrid, Cataluña, Amé-

rica e Portugal entre «as persoas de mais significación: médicos, farmacéuticos, 

notarios, rexistradores, cregos, comerciantes, sociedades de Recreio e cultura, 

etc.». No número 7 engadía a esa nómina as «xentes de boa posición» e remata-

ba cun «Lénos tamén xente do pobo» que, dito así, non deixaba de soar algo 

pexorativo.

Por outra parte, o periódico avogou sempre pola nacionalización da econo-

mía galega e da súa burguesía. Nesa liña, aproveitaban calquera pretexto para 

adularen este ou aquel empresario. Tal fixeron en decembro de 1918 co naviei-

ro arousán Wenceslao González Garra por financiar a publicación de Fermosin-
da, de F. Porto Rey, pequeno favor que os leva nada menos que a expresar a 

esperanza de que o benfeitor se converta no De la Sota galaico, esperanza que 

volve manifestarse en agosto de 1920. Pero, ao cabo, a falta de auténticos De la 

Sota, teñen que conformarse coa familia Peinador, propietaria do Balneario e 

Augas de Mondariz, que xa era afecta á causa dende a etapa rexionalista. 

O pobre resultado destes intentos desata un rosario de lamentacións. Pero 

non renuncian. En febreiro de 1923 eloxian a Pedro Barrié de la Maza co gallo 

da homenaxe que se lle fai en Sada pola inauguración do tranvía á Coruña. 

Máis gabanzas merece o feito de que o señor Pastor izase o 25 de xullo de 1923 

a bandeira galega no edificio en construción do seu banco no Cantón coruñés. 

A publicidade que fai este banco nas publicacións nacionalistas levará a ANT, en 

decembro de 1925, a cualificar a súa empresa de «galeguista» e de exemplo para 

o rexurdir da Terra no económico e no demais.
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Pero os casos de Pastor ou dos Peinador seguen a ser excepcionais. A gran 

burguesía galega, especialmente a de Vigo, non fai caso do galeguismo por insig-

nificante. E, cando empece a deixar de selo, xa nos anos trinta, combaterao a 

través dos seus órganos corporativos por potencialmente nocivo para os seus 

intereses. De momento o lamento de Otero Pedrayo resumía a situación á per-

fección: «¡Si tiveramos un vulgar millonario con nôsco!»13.

Coas clases medias a situación era algo diferente, pois non en van foran sem-

pre, e seguían a selo, a matriz social única do galeguismo. Con todo, as cousas 

tampouco non eran moi boiantes, agás nalgún subsector, como o da intelectua-

lidade. Pero non podía dicirse o mesmo de comerciantes e industriais medios e 

pequenos. Un indicador da audiencia conseguida polo nacionalismo nestes 

grupos, non demasiado importante pero digno de consideración, é a publicidade 

que aparece nas publicacións nacionalistas. Por diferentes razóns: por un lado, a 

presenza de marcas de ámbito supragalego que vendían produtos destinados case 

sempre a consumidores medios e altos indica a crenza, no anunciante, de que esa 

publicación chegaba a unha parte non desprezable deses sectores sociais; por 

outro lado, cando se trata de anunciantes galegos pero non afiliados ás Irmanda-

des, cabe pensar que neles podían pesar tanto a motivación puramente económi-

ca como o desexo de prestar certo apoio a esta corrente. Esta última posibilidade 

acentúase polo feito de que os anuncios fosen sempre en galego, práctica comer-

cial absolutamente insólita daquela e que, polo tanto, reflicte polo menos certa 

tolerancia para co galeguismo. Estas consideracións non serven para o caso do 

xornal Galicia, que, pola súa gran tiraxe e por utilizar maioritariamente o cas-

telán, non se diferenciaba, no plano publicitario, dos periódicos non nacionalis-

tas. Tampouco a revista Nós é moi axeitada para isto pola súa reducida tiraxe e 

o seu público escolleito. De feito, case todos os anunciantes de Nós son afiliados 

13 Carta de Ramón Otero Pedrayo a Ramón Villar Ponte (Ourense, 11-II-1930, Fundación Penzol, Fondo 
Otero Pedrayo).
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ou simpatizantes, incluído o que máis contribúe ao sostemento da publicación 

por esta vía: Aguas de Mondariz. Quédanos, polo tanto, A Nosa Terra. A cuan-

tificación dunha serie de mostras tomadas en distintos anos dinos que o 38 % 

dos anunciantes eran afiliados; o 31 %, empresas galegas, e o 31 %, empresas 

non galegas. Entre os primeiros había de todo: librarías, farmacias, xastrarías, 

vidrarías, comercios de viños e licores ou imprentas. Nas segundas destacan os 

casos xa citados do Banco Pastor e Aguas de Mondariz ou o de Calzados Senra, 

estes relacionados coa Irmandade coruñesa a través dalgúns empregados. Pero 

hai tamén algunha compañía de seguros, fábricas de chocolates ou ferretarías. As 

empresas non galegas son maioritariamente multinacionais emerxentes que 

debían aplicar unha política de publicidade indiscriminada, como Nestlé, Com-

pagnie Transatlantique ou o fabricante do analxésico Thermogène. Se compara-

mos isto coa publicidade que aparece noutros medios non galeguistas, a única 

diferenza significativa é a abundante presenza de afiliados ou simpatizantes, co 

que este indicador resulta moi pouco concluínte, agás para ver que non había 

boicot de anunciantes por tratarse de publicacións nacionalistas.

Outro indicador que podemos utilizar é a actitude respecto do nacionalismo 

daquelas organizacións da sociedade civil máis representativas das «forzas vivas», 

como ateneos, ligas etc. Nisto os resultados son claramente negativos. Os nacio-

nalistas non son quen de montar ningunha asociación comparable aos ateneos 

republicanos, ás casas do pobo socialistas ou aos círculos católicos, coa única 

excepción da Coruña, onde a Irmandade, co seu local e as súas múltiples activi-

dades, cumpría moi ben esas funcións. E só coñecemos un caso en que conse-

guise atraer ás súas posicións unha asociación preexistente. E aínda así esa atrac-

ción non aturou o salto do rexionalismo ao nacionalismo. Trátase da Liga de 

Amigos de Ferrol. 

De todo o anterior cabe deducir que nestes anos o nacionalismo facía regos 

na auga coa burguesía galega e que as clases medias, salvo sectores moi minori-

tarios, acollían as súas propostas, no mellor dos casos, con indiferenza. As desa-

nimadas impresións de Risco sobre Ourense probablemente eran aplicables ao 
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conxunto de Galicia14: «Aquí en Ourense polo menos, o galeguismo o mais que 

é, é un motivo de curiosidade, cando non de coña […]. Son españoles de café, 

d’esprito mol, excepticos, desengañados, sen espranzas de nada, españoles afeito».

Non obstante, algo se avanzaba, aínda que fose moi amodiño. Por exemplo, 

na aceptación do símbolo maior da patria galega por parte de institucións repre-

sentativas sobre todo desas clases altas e medias. E, así, o Día de Galicia de 1921 

a bandeira galega ondeou por primeira vez xunto coa española no Concello da 

Coruña grazas á aprobación dunha moción de Lois Peña Novo. No ano seguin-

te sumouse o Círculo de Artesáns. En 1923 son relativamente numerosas xa as 

asociacións e grandes empresas da cidade que seguen o exemplo (Novo Club, 

Sporting Club, Banco Pastor, Hotel Atlantic) e ademais a bandeira aparece 

tamén nos Concellos de Vigo, Santiago e Vilagarcía. Algo semellante acontece 

con outras efemérides, poucas, que van concitando unha adhesión indicativa de 

que a asunción de certos valores da galeguidade empezaba a traspasar os límites 

estritos da militancia nacionalista. Bo exemplo disto son as 4000 persoas que se 

congregan o 12 de marzo de 1922 na homenaxe a Pondal, Curros e Chané, 

organizada conxuntamente pola Irmandade e o Círculo de Artesáns da Coruña 

e á que asisten representacións do Concello, da Universidade, da Academia e de 

moitas outras institucións. A orfandade social do nacionalismo persistía, pero 

algo empezaba a cambiar. 

CONCLUSIÓN
 

De todo o precedente cabe concluírmos que as Irmandades da Fala tiveron 

unha incidencia política moi pequena e unha influencia mínima na sociedade, 

por moi importantes que fosen as súas achegas, que o foron, de cara ao futuro. 

O nacente nacionalismo galego non estaba moi ben situado no escenario político, 

14 Carta a Antonio Losada (6-XI-1918, Arquivo Losada). 
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cousa, por outra parte, inevitable, dada a súa febleza e a imaxe politicamente mal 

definida que ofrecía como conxunto, agás na cuestión nacional. E isto último 

non era algo que lle permitise gañar amigos, pois o españolismo seguía a ter, 

dentro e fóra de Galicia, igual ou maior forza social, política e mediática que na 

fase rexionalista. Neste sentido, os galeguistas debían librar acotío unha dura 

batalla por se faceren respectar e mesmo escoitar fronte a un nacionalismo 

español que daquela nin sequera aceptaba a moi real pluralidade lingüística do 

Estado, pluralidade que para moitos levaba en si a semente da desmembración 

da nación. Por exemplo, Blanco y Negro, onde Antón del Olmet afirmaba que as 

IF empezaran dun modo lírico para acabaren «enseñando la oreja como los cata-

lanes y vascos». E, para cortar tanta orella desviada, ABC propuxo en xaneiro de 

1919 a moi democrática medida de que se privase de dereitos políticos aos adul-

tos que non dominasen o castelán. En calquera caso, a insignificancia política do 

nacionalismo galego nestes anos non esixía moita atención nin demasiadas ener-

xías para combatelo. De aquí que as reaccións en contra non tivesen, nin de 

lonxe, a frecuencia e contundencia das provocadas polo ascenso dos seus homó-

nimos catalán e vasco. 

Nestas circunstancias as Irmandades, como todo movemento sociopolítico 

que dá os seus primeiros pasos, non foron quen de avanzar significativamente na 

creación dunha identidade nacional alternativa e apenas contribuíron a cambiar 

a dinámica do conxunto das identidades e culturas políticas presentes en Galicia. 
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1. INTRODUCIÓN 

Coas reflexións que van a seguir sobre as Irmandades da Fala, movemento inte-

lectual fundado en 1916 e favorable á emancipación do idioma rexional subes-

tatal falado no noroeste de Iberia, preténdese contextualizar este movemento ao 

longo de dous eixes: o primeiro, o contexto contemporáneo do pensamento 

lingüístico e os debates sobre a diversidade das linguas a comezos do século XX; 

o segundo, a evolución sociodiacrónica do galego. Cen anos despois, esta lingua 

converteuse en idioma cooficial dunha rexión politicamente autónoma e, xunto 

co español, é a lingua de uso oficial, do ensino, dos medios de comunicación de 

masas e dun amplo abano de tradicións discursivas escritas que chegan ata a 

prosa científica. Trátase dun idioma «normalizado» no sentido de que, desde a 

década de 1980, existe un estándar escrito oficial e de que pode empregarse para 

calquera fin social, malia que o español goza, en xeral, dun fortísimo prestixio 

que fai que a miúdo o galego adopte o papel de lingua secundaria nunha situa-

ción diglósica. 

A evolución histórica que desembocou na conxuntura actual tense considera-

do, con frecuencia, desde unha perspectiva un tanto idiosincrática, por veces 

acompañada duns puntos de vista anacrónicos ou teleolóxicos, segundo os cales 

se describe o galego como unha sorte de vítima histórica que por fin, logo de 

centos de anos de opresión, acadou o status que merecía. O anterior podería 

explicarse pola intención dos investigadores de xustificar a emancipación lingüís-

tica, mais tamén debería ser contextualizado mediante a adopción duns puntos 

de vista comparativos máis amplos. 

Galicia é un dos numerosos territorios europeos onde, despois do declive do 

Imperio Romano, xurdiu do latín unha lingua vernácula rexional que, como 
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outras, se espallou por motivos políticos na época medieval. O «galaicoportu-

gués» converteuse en idioma escrito tanto de Galicia como de Portugal, pero 

Galicia logo se separou da súa extensión territorial portuguesa meridional, que 

tiña o seu novo centro en Lisboa, e ficou baixo a influencia política de León e 

Castela. Cando, a partir do século XV, outras linguas vernáculas europeas (com-

prendido o veciño portugués, ligado moi estreitamente ao galego) viviron un 

proceso de estandarización, o galego, como moitos idiomas europeos máis, non 

participou de tales procesos e dialectalizouse baixo o influxo da lingua dominan-

te, o castelán/español. Ficou como lingua vernácula falada e a maioría rexional, 

monolingüe, quedou desconectada lingüisticamente da potencia hispanofalante, 

feito que critican durante a Ilustración unha serie de intelectuais que postulaban, 

como noutras rexións europeas, o acceso das clases populares á lingua e á cultu-

ra de prestixio. Igual que aconteceu en toda Europa, o século XIX trouxo consigo 

o que se deu en chamar «Rexurdimento» do idioma do lugar, expresado sobre 

todo na poesía popular, nalgúns textos en prosa e en varias reflexións metalin-

güísticas sobre o léxico, a gramática e a orixe da lingua, e, chegada a fin do 

século, como noutras rexións, distintos intelectuais desta zona vinculan o idioma 

á identidade do pobo e a determinados intereses político-económicos rexionais. 

Malia que xeograficamente distante de moitas outras rexións europeas, e malia 

que singular nas súas particularidades, a evolución do caso galego pode verse, xa 

que logo, no contexto doutros movementos rexionalistas europeos. Neste senti-

do, o meu relatorio céntrase principalmente nun momento clave desa evolución, 

os comezos do século XX, momento en que as tendencias do século anterior se 

integran nun programa sociolingüístico concreto sen o cal o posterior desenvol-

vemento do proceso sería apenas imaxinable. O resto do texto estrutúrase como 

se indica a seguir: primeiro contextualizarei o programa lingüístico xeral das 

Irmandades e amosarei como contradí as suposicións de conxunto do pensamen-

to lingüístico contemporáneo; o apartado 3 está dedicado a dous principios 

xerais, que son, por unha banda, a transversalidade discursiva e, pola outra, o 

antagonismo existente entre o universalismo e o particularismo; no apartado 4 
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vólvese ao particular caso galego para mostrar como a transversalidade co catalán 

resulta crucial para o entender, e o apartado 5 abre o contexto a outros casos 

europeos que se deron no mesmo período. 

2. AS IRMANDADES DA FALA E A CRENZA NO CAMBIO 

A fundación das Irmandades da Fala en 1916 coincidiu co ano de publicación, 

en Lausana e París, do Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, 

obra que comunmente se considera o documento fundacional da lingüística 

moderna. A xuízo de Saussure, a lingüística debería ser –seguindo a tradición dos 

«neogramáticos» do XIX (e o mesmo Saussure era, nun principio, neogramático)– 

unha ciencia exacta; con todo, o seu obxecto principal (polo menos de acordo 

co seu famoso Cours de linguistique générale1) debería ser –en contra do que 

afirmaban os neogramáticos– o estudo da langue como sistema mental abstracto 

e sincrónico. Aínda que Saussure comenta polo miúdo a relación existente entre 

a langue obxecto e a produción da fala, a parole, tanto el como os seus seguidores 

estruturalistas poñen a súa atención na linguaxe como entidade autónoma dife-

renciada, proxección que podemos contemplar sen termos en conta a actividade 

«real» de falantes e ouvintes. Esta perspectiva pasou a ser a dominante na lingüís-

tica moderna e o seu fundamento atópase na teoría sociolóxica de Émile Dur-

kheim sobre o fait social 2, ao que Saussure adoitaba facer referencia nas súas 

aulas, xunto co pensamento psicolóxico contemporáneo. O fait social –e a lin-

guaxe é un dos exemplos que achega Durkheim– como algo independente do 

individuo, quen carece da capacidade de o mudar e debe reproducir o que está 

1 En realidade, a obra máis famosa de Saussure foi publicada polos seus discípulos logo do seu pasamento, 
e a prioridade que se lles dá aos estudos sincrónicos parece deberse máis, en parte, á intervención dos edi-
tores que á intención orixinal do autor. Canto ás críticas que recibiu, vid., entre outros, Bouquet (2012).
2 Vid. Durkheim (1982 [1895]).
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fixado colectivamente: «A lingua é a parte social da linguaxe, exterior ao indivi-

duo, que non pode por si só creala nin modificala; unicamente existe en virtude 

dunha especie de contrato establecido entre os membros da comunidade»3.

De maneira contraria ao pensamento de Saussure, as Irmandades da Fala de 

Galicia compartían unha visión do idioma de todo distinta. Elas propuñan 

empregar o galego dun xeito consciente, e facíano porque crían que, usándoo, 

contribuirían a unha mudanza do seu status: «Por ser a fala o elemento que mais 

distingue ôs pobos e mais fixa seu caraiter, e pol-o tanto, n-iste caso, o millor prá 

formación d’un común esprítu galeguista, a IRMANDADE porpagará por todol-os 

medios o emprego do noso idioma»4. 

Non foi ata a segunda metade do século cando a lingüística virou a súa aten-

ción cara á interacción, a lingua e a sociedade e a planificación lingüística, para 

demostrar, entre outros elementos, como se pode revitalizar un idioma e como 

modelar o contacto lingüístico. O movemento das Irmandades anticipouse 

implicitamente a algúns dos principios da planificación lingüística moderna, xa 

que se caracterizaba pola crenza de que os individuos podían mudar a situación 

dun idioma de maneira consciente se existía unha vontade común de o facer. 

Aquí o que había que cambiar era, por suposto, máis a relación existente, en 

xeral, entre os idiomas de que se trataba (o galego fronte ao español) que as for-

mas concretas que se daban dentro dun mesmo idioma, pero albergábase a con-

vicción de que tiña sentido propagar a lingua e isto serviría para modificar a 

situación que se vivía naquela altura. 

De feito, o paso máis importante que deron as Irmandades con miras á eman-

cipación do galego consistiu en usalo tamén en contextos formais orais e escritos. 

Moitos dos intelectuais que participaron no Rexurdimento do XIX utilizando o 

galego para a poesía falaban castelán, e non aqueloutra lingua, no ámbito familiar 

3 Saussure (1916: 31).
4 Irmandade da Cruña (1918): Regramento das «Irmandades da Fala», A Cruña, Imp. de la Papelera 
Gallega.
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e privado; mesmo a fundación en 1905 da Academia Galega, institución confor-

mada a imitación doutras academias da lingua semellantes, tivo lugar en español: 

«Por eso, y para recoger en Galicia su verdadero léxico, dar a conocer su gramá-

tica y afirmar su existencia, se fundó esta Academia. Porque el idioma de cada 

pueblo es el característico más puro y poderoso de la nacionalidad […]. [P]ueblo 

que olvida su idioma es un pueblo muerto […]. Gentes que hablan la lengua que 

no les es propia, es un pueblo que no se pertenece»5.

Ata a segunda década do século XX, o castelán seguiu a ser o idioma da comu-

nicación formal mesmo entre os defensores do galego. Esta fenda que existía 

entre o español como lingua formal e o galego como lingua popular pechárona 

as Irmandades da Fala por vez primeira na historia moderna de Galicia, ao usa-

ren o segundo porque querían que cobrase maior importancia: así, en efecto, nas 

épocas precedentes do galego, os falantes recorrían a el simplemente porque era 

a maneira normal de se expresaren, pero agora algúns interviñan, de maneira 

consciente, contra a tradicional diglosia que caracterizaba a traxectoria sociolin-

güística da lingua6. E facíano non só dun xeito metalingüístico, tratando o idio-

ma como obxecto externo, senón tamén incorporándoo ao seu propio compor-

tamento lingüístico. En certo sentido, eran tanto lingüistas (xa que pensaban 

dunha forma consciente na planificación lingüística) como falantes, todo a un 

tempo, algo que resultaba completamente novo na historia do galego, e isto é o 

que lles outorgou e lles outorga ás Irmandades da Fala unha relevancia as fai 

merecedoras da súa conmemoración contemporánea, nunha época en que a 

planificación lingüística institucionalizada e consciente está firmemente consoli-

dada en Galicia e se salientan na historia as raíces da situación actual. 

5 Manuel Murguía (1906): «Discurso leído en la sesión inaugural de la Academia», Boletín de la Real 
Academia Gallega, 6-7, 125-129; vid. tamén Ínsua (2014).
6 Sobre este concepto e a historia das diglosias romances, vid. Kabatek (2016).
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3. TRANSVERSALIDADE DISCURSIVA, UNIVERSALISMO E PARTI-
CULARISMO 

O carácter innovador das Irmandades da Fala non se construíu só con cimentos 

locais, senón que tiña conexións con outros movementos sociais europeos e 

recibía achegas do exterior. Neste apartado preséntanse algúns conceptos xerais 

da lingüística variacional que servirán de pano de fondo para proceder a unha 

descrición desta influencia intercultural. 

A lingüística non é uniforme á hora de definir as dimensións da variación 

lingüística. De todos os xeitos, na tradición románica acéptase, de maneira xeral, 

unha tripla distinción entre as variedades diatópicas (dialectais), diastráticas 
(sociolectais) e diafásicas (situacionais); así, unha «variedade lingüística» é unha 

forma de linguaxe que vén determinada polo espazo, o grupo social e a situación. 

Todas as variedades son «linguas», no plano funcional, pero unhas poucas son 

sometidas a un proceso de estandarización e pasan a ser «linguas históricas», no 

sentido que lles dá Coseriu (1980). Existe unha perspectiva máis recente segun-

do a cal se ordenan todas as variedades de acordo cunha única dimensión central 

e universal, ao longo do continuo que vai de «inmediatez» a «distancia»7, que son 

polos universais ligados ás prácticas comunicativas, as cales están caracterizadas 

por unha serie de condicións de interacción. Nas culturas escritas, «distancia» 

asóciase á lingua escrita, pero non depende dela dunha maneira causal, mentres 

que a «inmediatez» se vincula á lingua oral8; trátase de nocións importantes para 

o fin que temos entre mans, dado que, basicamente, estamos a falar do status da 

lingua e das variedades lingüísticas, así como do chamado Ausbau, a elevación 

do que antes era unha lingua da «inmediatez» aos dominios da «distancia»9.

7 Koch e Oesterreicher (2011).
8 Kabatek (no prelo).
9 Vid. Kloss (1967).
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Retomando o exemplo do galego moderno, vemos que, durante séculos, o 

idioma quedara restrinxido aos usos da «inmediatez», e o chamado Rexurdimen-

to, o renacemento literario galego do século XIX, establecera algunhas tradicións 

escritas da «distancia». Porén, antes da aparición das Irmandades da Fala non 

houbo case ningunha tradición formal oral e, nun período moi curto, os activis-

tas galegos conseguiron xerar un volume considerable de textos orais formais, 

como manifestou Antón Villar Ponte, un dos fundadores da primeira Irmanda-

de, en 1918; ese ano «falóuse mais en galego culto que denantes n’un século»10. 

Na lingüística moderna faise fincapé na distinción entre os enfoques «norma-

tivos» e os «descritivos», dándoselles unha clara preferencia aos segundos: a 

tarefa do lingüista consiste en ofrecer unha descrición e unha explicación acep-

tables dos fenómenos lingüísticos, non en cambiar ou modificar o obxecto11. No 

entanto, na tradición da lingüística, a corrente dominante probablemente sexa 

máis ben normativa, se pensamos nas definicións tradicionais da gramática 

como a arte de escribir e falar con corrección, ou nas apoloxías lingüísticas do 

século XVI nas que se postulaba o cambio de status dos idiomas vernáculos. 

A linguaxe categorízase e fálase dela non simplemente para a describir, sen tocar 

o obxecto, senón para conformar o obxecto de certa maneira, o que significa que 

os falantes son conscientes da existencia dunha relación bilateral entre a linguaxe 

obxecto e o discurso metalingüístico, e tamén que poden suxerir mudanzas no obxecto.

10 Villar Ponte (1918), citado en Ínsua (2016: 17).
11 Escusado será dicir que a pura descrición pode alterar o obxecto (na sociolingüística, por mor do que se 
denomina o paradoxo do observador, e mesmo na ciencia natural, se pensamos na incerteza de Heisenberg).

AS IRMANDADES DA FALA E AS LINGUAS MINORITARIAS EN EUROPA DURANTE A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL



174

Como sabemos polos debates sobre a planificación lingüística, as propostas 

de cambio lingüístico ou do prestixio da lingua non repercuten directamente no 

obxecto, como manifestou Einar Haugen: «O planificador propón e a comuni-

dade dispón»12. A planificación lingüística inmediata e directa é imposible no 

caso das linguas naturais, non artificiais, nas que debemos considerar o triángu-

lo que forman a planificación, a actividade lingüística e o idioma13. 

A linguaxe non é un artefacto: presupón un coñecemento colectivo e a intro-

dución de innovacións só pode propoñerse, non impoñerse directamente. Para 

as innovacións se xeneralizaren, é necesario un complexo proceso de adopcións 

no seo da comunidade de fala, o que tamén significa que talvez a forma máis 

eficaz de planificación lingüística non radique en propoñer innovacións no labo-

ratorio, senón en levar exemplos á práctica. Se volvemos de novo a mirada ás 

Irmandades da Fala, isto é exactamente o que fixeron: non só emitiron propostas 

metalingüísticas destinadas a deixar atrás aquela situación sociolingüística, senón 

que ademais se comportaron dun xeito innovador e emprendedor, servindo de 

modelo dunha concepción distinta da división das esferas lingüísticas na socie-

dade galega14. 

12 Haugen (1966: 24).
13 Kabatek (1996: 43).
14 Para consultar información xeral sobre a historia do galego, vid. Monteagudo (1999). Se se desexa ter 
unha panorámica máis pormenorizada da traxectoria das Irmandades da Fala, vid. Beramendi (2007), 
Cochón (2016) e Ínsua (2016), así como o capítulo de Ramón Villares neste volume (páxinas 87-128).
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En xeral, baixo a premisa de que o discurso metalingüístico pode propoñer 

cambios nas linguas, e en función da situación concreta de que se trate, existe a 

posibilidade de introducir mudanzas, un abano de obxectivos viables (coas súas 

limitacións) que poderían acadarse. Deste xeito, a reflexión metalingüística tór-

nase unha cuestión política, no sentido bismarckiano da política como «a arte 

do posible». 

Os discursos metalingüísticos que propoñen mudanzas no contexto lingüís-

tico que se observa nun momento dado poden xerarse in situ ou ser adoptados 

de fóra, doutros lugares e a partir doutros exemplos, no marco dun proceso de 

transferencia cultural. Mediante unha análise máis demorada da historia do 

pensamento lingüístico, resulta posible detectar unha serie de focos de innova-

ción nos que se constrúen ideas e modelos e desde os cales estes se espallan a 

outras contornas; trátase do que podemos denominar transversalidade discursiva, 

cando una reflexión metalingüística que se xera nunha conxuntura concreta e se 

deriva dela é adoptada por terceiros e se aplica a unha situación distinta: 

A transversalidade discursiva non só permite a adopción de análises de situa-

cións lingüísticas noutros lugares, senón que, alén diso, facilita a adopción de 

propostas de cambio desas conxunturas sociolingüísticas; aínda máis, presupón 

comunicación, pois só se existen formas de comunicación ou contactos indivi-

duais (por veces tamén institucionais) é posible que se produza unha auténtica 

adopción dos discursos e a súa aplicación a unha situación nova. O anterior 

significa, así mesmo, que, ao analizar as mudanzas históricas que se dan nas 
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situacións lingüísticas, ha de acharse o rastro deixado por aquelas persoas que 
fosen responsables da introdución de discursos innovadores15. 

Outro aspecto relevante da transversalidade discursiva é o de que a situación 
na que apareceu orixinalmente o discurso e a situación á que se importa deben 
ser comparables (doutro xeito, a importación non tería sentido) e, ao mesmo 
tempo, algo distintas. Un discurso importado pode achar terreo fértil na situa-
ción á que se traspón, pero tamén pode enfrontarse a outras realidades ou a un 
rexeitamento maior que na zona orixinal, e, aínda máis, é obvio que vai mudar 
durante o proceso de transposición e, ao cabo, poida que sexa adaptado á situa-
ción nova, igual que Lenin adaptou o discurso marxista á sociedade agraria, para 
a cal non se concibira en orixe. 

Ao describir a linguaxe humana, resulta útil diferenciar entre tres niveis: o 
universal, o histórico e o individual16. A linguaxe é o que fai que os seres huma-
nos sexan tales e desde Aristóteles acéptase, de maneira xeneralizada, que o 
humano é un zoon politikón por causa do logos. Recoñecen a linguaxe humana e 
intuitivamente distínguena doutros ruídos; saben que en principio poderían 
adquirir calquera dos idiomas existentes e teñen a impresión de que entre as 
diversas linguas do mundo existe unha serie de características comúns. Con 
todo, non é posible facer referencia á «lingua» como tal; as linguas, en plural, son 
entidades que se desenvolveron historicamente e os seres humanos, en función 
da lingua ou linguas que falen, forman parte dunha historia compartida. De 
feito, nin sequera falamos «unha lingua», de maneira global: producimos unida-
des de fala individuais, situadas no tempo e no espazo. 

Na historia do pensamento lingüístico, a linguaxe adoitaba reducirse ao nivel 

universal, pero o antagonismo entre o universal e o histórico desembocou tamén 

15 Vid. Leerssen (2006). En Kabatek (2005) mostrei, co exemplo do «Renacemento boloñés» do século XII, 
como se espallou por toda Europa un discurso novo que se xerara en Boloña, que potenciou, así, a creación, 
noutros lugares, de textos escritos en linguas vernáculas. Poderiamos mesmo inverter esa visión e afirmar 
que, cando de súpeto aparecían nunha rexión determinada textos vernáculos cultos, se daba por suposta a 
intervención dun vínculo coa «conexión Boloña».
16 Vid. Coseriu (1985).
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nunha oposición no discurso sobre a linguaxe. O falar constitúe sempre un acto 

social: só hai entendemento cando falante e ouvinte falan un idioma comparti-

do, malia que saiban tamén que cada un deles fala dunha maneira lixeiramente 

distinta da do interlocutor e posúen algo que é por completo individual. O que 

nun plano persoal e de interacción é antagonismo entre identidade e alteridade 

(nun sentido hegeliano), no social reflíctese no antagonismo existente entre uni-

versalismo e particularismo. O universalismo a miúdo se acompaña do soño 

dunha lingua universal e da superación da confusión babélica: unha fusión entre 

os planos histórico e universal. O particularismo, pola súa parte, fai fincapé nas 

diferenzas, por veces reducindo o universal ao plano histórico. 

A oposición entre universalismo e particularismo provén xa do mundo anti-

go17, pero o discurso sobre o universalismo e o particularismo lingüísticos do 

século XX sostense en dous elementos predominantes de épocas máis recentes, 

sobre todo do XVIII e do XIX: o pensamento universalista dos filósofos franceses 

da Ilustración, que culmina, chegada a fin do século XVIII, no principal paradig-

ma lingüístico da Revolución Francesa, e o seu homólogo particularista, que 

subliña o que diferencia cada idioma concreto e a conformación das nacións de 

acordo coa súa diversidade lingüística, postura definida e defendida pola filosofía 

idealista alemá, de Herder a Wilhelm von Humboldt18.

Un obxectivo utópico da Revolución Francesa foi a propagación do francés 

como idioma universal, idea que tiña as súas raíces nos escritos de Étienne B. de 

Condillac, Antoine de Rivarol e outros autores, e que se levou á practica median-

te unha serie de políticas lingüísticas aplicadas durante a segunda fase da Revo-

lución. Anéantir les patois, «varrer os dialectos», a fórmula do abade Grégoire, 

constituíu tan só un dos aspectos dun completo programa de uniformación e 

universalización19, pois, en efecto, a política lingüística xacobina tiña o propósito 

17 Bossong (1990). 
18 Coseriu (2015).
19 Vid. Schlieben-Lange (1996).
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de purificar o francés, condenando ao esquecemento o vocabulario do Antigo 

Réxime. Non se tratou unicamente de que as variedades diatópicas e as demais 

linguas fosen consideradas inimigas da Revolución, senón que, alén diso, había 

que destruír a variación lingüística dependente da estratificación social, así como 

a diversidade de estilos, a prol do obxectivo dunha égalité lingüística carente de 

toda diferenza. A uniformación dos sistemas métricos, do espazo, do tempo e de 

calquera outro aspecto da organización cultural humana non deixou a lingua á 

marxe. O modelo contrario era o proposto polo Romanticismo alemán, que 

facía fincapé na igual dignidade de todos os idiomas e puña o seu interese na 

diversidade e a pluralidade na natureza e na cultura20.

A Revolución Francesa tentou, ademais, establecer un vínculo entre o univer-

salismo lingüístico e un nesgo político, asociando o dito universalismo a unha 

ideoloxía progresista de esquerdas, mentres que o particularismo se ligou á reac-

ción e á monarquía. Esta correlación segue a ser unha constante nas ideoloxías 

lingüísticas hoxe en día, aínda que non de maneira exclusiva; así, en contraposi-

ción con tal tendencia xeral, existen algúns movementos rexionalistas e naciona-

listas subestatais, así como partidos das minorías étnicas, que tamén tentaron 

fusionar o particularismo cunha ideoloxía de esquerdas21. Este feito mostra que 

os distintos elementos discursivos poden separarse e combinarse de novo doutra 

forma: os irmáns Humboldt, por exemplo, simpatizaban con algunhas das pre-

misas principais que sostiña a Revolución Francesa e tamén tiñan amigos que 

participaban no movemento da Idéologie, e Wilhelm von Humboldt viaxou a 

París logo da toma da Bastilla e mantivo correspondencia con Destutt de 

Tracy22. Non obstante, tanto el como Alexander unían a idea de igualdade e 

fraternidade co seu interese pola diversidade. 

20 Forster (2010).
21 Vid., por exemplo, Augusteijn e Storm (2012), así como Núñez Seixas e Storm (2018).
22 Gipper e Schmitter (1979).
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Un dos núcleos do antagonismo entre universalismo e particularismo a pri-

meiros do século XX sería de que xeito ambos podían conxugarse con distintas 

ideoloxías políticas e como os movementos universalistas ou particularistas deron 

fusionado os seus obxectivos coa loita pola igualdade social. Os historiadores dis-

crepan na cuestión de se a evolución do particularismo, do Romanticismo litera-

rio á súa conversión en axitación política e nun movemento de masas, representou 

un proceso continuo formado por varias fases (Hroch 2015) ou ben se, pola 

contra, debería considerarse que os pasos máis decisivos que se deron nel foron, 

en gran medida, autónomos con respecto ás súas raíces románticas23. Sexa como 

for, a evolución local de ideas e movementos que se deu nunha rexión 

como Galicia, con independencia da súa distancia xeográfica aos centros de 

referencia, non se pode entender coherentemente sen a súa relación cos discursos 

importados. 

4. A CONEXIÓN CATALÁ 

O movemento lingüístico galego que levou ao establecemento desta lingua 

como idioma falado formal e sentou as bases do que, desde a década de 1970 en 

diante, se denominou «normalización lingüística» constitúe un caso interesante 

que permite ilustrar algunhas das ideas xerais que se presentaron nos apartados 

anteriores. 

A conexión con Francia e o pensamento francés do século XVIII estaba presen-

te nas reflexións da Ilustración galega, época na que unha serie de intelectuais 

españois comentaron a necesidade de mellorar o sistema educativo24. A come-

zos do século XIX, despois dun longo período de escaseza ou ausencia de activi-

dade literaria en galego, publicáronse esporadicamente algúns textos escritos 

23 Sobre o caso catalán, vid. Marfany (2008: 273 e ss.).
24 Vid. Monteagudo (1999: 259).
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que serviron de fitos do inicio dunha nova tendencia rexionalista. Un exemplo 

interesante vén dado por Proezas de Galicia, da autoría de José Fernández Neira 

e impreso na Coruña no ano 1810: tratábase dun polémico diálogo antifrancés 

que tiña lugar no contexto da guerra de Independencia e que desempeñou a 

función de promover a mobilización patriótica española entre o campesiñado 

galego, ao que resultaba máis acaído dirixirse no seu propio idioma. Canda 

outros escritos contemporáneos25, este foi un dos textos que lle abriron a porta 

á recuperación literaria galega, o chamado Rexurdimento (un renacemento cul-

tural), na segunda metade do século XIX. 

De certo, sería difícil imaxinar o movemento das Irmandades da Fala en 

ausencia deste contexto. No entanto, o discurso lingüístico galego de primeiros 

do século XX contiña dous elementos innovadores: o propósito antes menciona-

do de elevar o galego aos ámbitos orais formais e o vencello entre o rexionalismo 

e as clases populares. Este último fenómeno xa estaba presente na poesía do XIX 

escrita en galego, sobre todo na obra da poetisa Rosalía de Castro, pero durante 

ese século non houbo ningún proxecto social definido e os protagonistas do 

Rexurdimento non contaban, na súa maioría, cun programa político sistemático 

que combinase a emancipación lingüística e a social (Hermida 1992; Beramendi 

2007). 

Aquelas persoas que iniciaron o movemento das Irmandades da Fala, en par-

ticular Antón Villar Ponte (1881-1936) e Aurelio Ribalta (1864-1940), merecen 

uns comentarios máis demorados. Villar Ponte foi o xornalista e intelectual 

galego que pode considerarse o seu principal fundador; denunciou a persistencia 

do atraso de Galicia e a esmagadora influencia do clientelismo na política rexio-

nal, e subliñou en repetidas ocasións que Cataluña, e o movemento catalán, era 

o modelo que había que seguir. De feito, Cataluña xa servira de modelo para a 

creación de Solidaridad Gallega, agrupación política fundada en 1907 como 

25 Mariño Paz (1992).
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reflexo da Solidaritat Catalana, composta por unha coalición de republicanos, 

catalanistas e tradicionalistas, que conseguiu gañar a maioría dos escanos cata-

láns nas eleccións xerais de 1907. Malia a conxuntura sociolingüística de Cata-

luña ser moi diferente da de Galicia, nalgúns aspectos tamén era comparable; así, 

a «burguesía catalá» que con frecuencia se menciona, e que se supuña que cons-

tituía o piar do movemento rexionalista, a comezos do século XX experimentara 

unha asimilación e era castelanfalante en gran medida. Máis aínda, non se con-

solidara ningún vínculo definido entre a emancipación social e a recuperación 

da lingua vernácula entre as clases traballadoras, que eran, nunha propor-

ción esmagadora, falantes de catalán26; o español, grazas ao seu maior ámbito 

xeográfico, parecía ofrecerlles a amplos sectores da sociedade de Cataluña máis 

vantaxes que o catalán. No entanto, malia a Solidaritat Catalana aspirar a con-

verterse nun movemento político panespañol dirixido contra o réxime político 

da monarquía da Restauración, tamén marcou un punto de inflexión, xa que o 

catalán pasou a estar moito máis presente que antes na vida pública. Porén, Villar 

Ponte, na súa adopción do discurso e as estratexias catalanistas, consideraba a 

lingua rexional, o galego, un elemento crucial para o reforzo da nación galega 

contra o «centralismo absurdo»27. O outro dirixente do movemento, Aurelio 

Ribalta, publicou en Madrid un ensaio sobre o «catalanismo militante» en 

1901, ano da fundación da Lliga Regionalista catalá, e a principios de século 

mantivo intensos contactos cos intelectuais e o movemento rexionalista de 

Cataluña. Para el existía un claro vínculo entre o emprego da lingua rexional e 

un programa político rexionalista, e iniciou un debate sobre cal sería unha orto-

grafía axeitada para o galego e é autor dunha gramática (inédita) desta lingua. 

O seu soño era a creación dunha Galicia libre que servise de ponte entre o 

veciño Portugal e Castela. 

26 Vid. Nagel (1991), Marfany (2001) e Anguera (1997).
27 Villar Ponte (1916: 5).
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De feito, a transversalidade discursiva que se deu de Cataluña a Galicia e as 

frecuentes transferencias político-culturais que existiron entre Barcelona 

e as vilas galegas foron unha constante nos procesos de emancipación da lingua 

galega ao longo do século XX. Deste xeito, durante os anos da Segunda Repú-

blica española (1931-1936), o Estatuto de autonomía de Galicia de 1936 

baseouse en parte no modelo catalán de 1932 para establecer o castelán e o 

galego como idiomas oficiais (dos que o primeiro quedaba como o único que 

se empregaría nas relacións exteriores). De igual modo, logo da morte do xene-

ral Franco, os políticos nacionalistas cataláns, en alianza cos nacionalistas vascos 

e galegos, propuxeron a cooficialización das linguas rexionais na nova Consti-

tución española de 1978. O modelo vixente, que comprende tres niveis de 

lexislación en materia de lingua (Constitución-Estatuto de autonomía-Lei de 

normalización lingüística), foi adoptado de Cataluña, e o discurso catalán 

contemporáneo sobre a independencia tamén foi imitado en parte polos 

nacionalistas galegos. Os cataláns teñen usado moito as plataformas interna-

cionais, como a UNESCO, para a propagación das súas ideas, e na Carta 

Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias exerceron unha grande 

influencia os representantes cataláns. Así é como o discurso lingüístico catalán 

se difundiu a outras rexións e os seus efectos se deixaron sentir nelas, ata o 

punto de que algunhas das leis sobre a diversidade lingüística que se promulga-

ron en América reflicten tamén certo grao de inspiración catalá. Por suposto, 

non se debe esaxerar a influencia catalá no discurso sobre os dereitos lingüísti-

cos, pero si foi un dos principais focos de nacionalismo lingüístico non estatal 

nos albores do século XX. Pola súa parte, na década de 1970 a sociolingüística 

catalá adoptou firmemente unha serie de elementos procedentes do Quebec e 

baseou algunhas das condicións sociolingüísticas e sociopolíticas fundamentais 

nos modelos canadenses. 
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5. AS LINGUAS EUROPEAS NOS TEMPOS DA PRIMEIRA GUERRA 
MUNDIAL

Igual que en Galicia, o universalismo e o particularismo foron as dúas forzas 

principais que caracterizan o antagonismo dos distintos escenarios lingüísticos 

europeos observados antes e despois da Primeira Guerra Mundial. Dado que 

neste relatorio non teño o propósito de trazar unha panorámica de todo o con-

tinente polo miúdo, vou limitar os meus comentarios a algúns aspectos xerais 

que amosan como debería verse o movemento galego no contexto europeo glo-

bal28, caracterizado por unha profunda reordenación dos espazos sociais, políti-

cos, culturais e lingüísticos, en especial naquelas partes afectadas pola guerra de 

maneira directa, pero tamén alén deses territorios. 

Se consideramos a vista de paxaro a evolución que se deu, no seu conxunto, 

a tendencia que máis destaca antes e despois da guerra é a que se inclina cara á 

nivelación e a homoxeneidade lingüísticas, xunto coa aparición de novas unida-

des políticas –Estados sucesores que actuaban como Estados nacionalizadores29– 

que instauraban o uso dos seus respectivos idiomas nacionais. Antes da Gran 

Guerra, en Europa había vinte e dous Estados independentes; no período que 

seguiu, a cifra ascendeu a trinta, a metade dos cales eran repúblicas, e na súa 

meirande parte democráticos30. O polaco foi restablecido como lingua oficial na 

nova República de Polonia e outros, como o checo e as distintas linguas bálticas, 

tamén pasaron a ser idiomas nacionais dos seus respectivos Estados nacionais 

nacentes, do cal un exemplo rechamante o constituíron os territorios da ante-

rior monarquía dos Habsburgo31. Así, no século XIX e ao longo dos primeiros 

anos do XX, existiran nesta zona dous modelos básicos de organización lingüística: 

28 Para ter unha visión xeral, vid. Walker e Declercq (2016).
29 Brubaker (1996).
30 Vid. Grzega (2012: 70).
31 Vid. Goebl (1999) e Scheer (2016).
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o primeiro correspondía a unha nación unificada, monolingüe e homoxénea, de 

inspiración francesa, e dábase desde o Compromiso (Ausgleich) de 1867 na área 

oriental do Imperio, a cisleitana ou húngara, onde xa se foran promulgando leis 

monolingües de maxiarización desde finais do século XVIII en diante; o segundo 

caracterizábase polo respecto á diversidade e en todos os planos das organiza-

cións sociais estaban presentes conxuntamente varios idiomas, modelo que era 

corrente na zona transleitana sometida ao dominio de Viena32. Como sucedera 

na época da fin do Antigo Réxime, esta diversidade asociábase implicitamente 

coa defensa da orde social premoderna, a monarquía e a tradición. 

Despois de 1918, os territorios nacentes, como Checoslovaquia e a nova 

República de Austria, definíronse como Estados monolingües na práctica. No 

caso de Checoslovaquia, o Estado-nación erixiuse sobre un construto aparente-

mente unificado, a chamada lingua checoslovaca, o que de facto comportaba a 

hexemonía do checo nun Estado plurilingüe, onde as linguas locais, como o 

alemán, o húngaro e o ruso, conservaban tan só algúns dos dereitos das mino-

rías33, que foron protexidos tamén pola Sociedade das Nacións de 1920 en 

diante e dos que constantemente se denunciaron violacións ante a sede de Xene-

bra. Tomáš G. Masaryk, presidente da República de 1918 a 1935 e un dos 

dirixentes máis destacados do movemento nacional checo, recibiu fortes influen-

cias de Herder, así como da idea de que o idioma reflectía o espírito da nación; 

por isto, consideraba que checos e eslovacos formaban unha única nación 

(národ) que posuía unha lingua común (jazyk), o cal era en realidade unha fic-

ción, pero esta idea foi defendida polas instancias oficiais desde 1918 ata a déca-

da de 1930, con intentos de evitación das diferenzas lingüísticas e con comisións 

de planificación lingüística que tentaron unificar a terminoloxía de ambos os 

idiomas. 

32 Vid. Goebl (1999).
33 Vid. Csernicskó e Fedinec (2015).
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En Francia, Italia e Alemaña considerouse que os intensos contactos que 

mantiveron nas trincheiras, durante a guerra, os soldados de distintas rexións, 

tiveron importantes consecuencias para o espertar dunha conciencia sobre a 

diversidade lingüística, por unha banda, e, pola outra, este trato social intensivo 

tamén exerceu unha forte influencia no proceso de construción dunha coheren-

cia lingüística nacional34. Parece que a nivelación lingüística, como tendencia 

dominante do século XX, se acelerou nestes países en tempos de guerra e tamén 

despois, de tal xeito que serviu para completar o proceso de construción nacional 

que comezara había decenios35, e tamén foi consecuencia dun incremento nos 

movementos da poboación, do espallamento dos novos medios de comunica-

ción de masas (teléfono, radio) e do aumento dos contactos lingüísticos por todo 

o continente. Mentres que Italia e Alemaña eran uns Estados nacionais relativa-

mente recentes, Francia constituía, desde había moito tempo, unha unidade 

política cuxas tendencias unificadoras na comunicación escrita se remontaban ao 

século XVI; no entanto, e ao contrario do que propugnaba a mencionada ideolo-

xía da Revolución Francesa, a principios do XX aínda non se lograra a unidade 

lingüística. Non obstante, a xeneralización do ensino primario e a educación 

obrigatoria de 1870 en diante contribuíu en gran medida á unificación lingüís-

tica e á continuación da perda dos dialectos36; a este respecto, algúns grupos 

minoritarios da periferia francesa, desde a Bretaña a Córsega, influídos pola 

difusión do principio das nacionalidades, asumiron a defensa das linguas mino-

ritarias, agora definitivamente ameazadas pola diseminación do idioma estatal37. 

No período de entre as guerras produciuse a creación de partidos que xurdiron 

no seo dalgúns movementos rexionalistas, como o Partido Sardo de Acción 

(Partito Sardo d’Azione, 1921) en Sardeña, o Partido Corso de Acción (Partitu 

34 Vid. Walker e Declercq (2016).
35 Vid. De Mauro (2002) e Auer et al. (2005).
36 Vid. Weber (1976) e Thiesse (1999).
37 Vid. o capítulo de Núñez Seixas neste volume (páxinas 51-86)
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Corsu d’Azzione, 1922) en Córsega e, varios anos despois, o Strollad Emrene-

rien Vreiz (Partido Autonomista Bretón, 1927) na Bretaña, os cales contaban 

cuns programas en parte semellantes e intercambiaron ideas principais. 

A independencia política non sempre conduciu a unha verdadeira emancipa-

ción lingüística. No caso de Irlanda, a Acta constitucional do Estado Libre 

Irlandés, promulgada en 1922, declaraba oficial, no seu artigo 4, a lingua irlan-

desa como «idioma nacional» xunto co inglés, o cal, no entanto, non se conside-

raba un segundo «idioma nacional». O irlandés converteuse na lingua do ensino 

e de uso oficial, pero seguiu a ser marxinal en comparación co inglés, idioma 

dominante. Mezo-Aranzibia (2008) compara o caso irlandés co do País Vasco, 

onde levou moito máis tempo oficializar a lingua vernácula e, en xeral, o idioma 

rexional tiña menos apoio social que en Irlanda; paradoxalmente, a política lin-

güística que se levou a cabo nas terras vascas, dunha maneira máis lenta e menos 

directa, foi máis frutífera, o que amosa a multiplicidade de factores que determi-

nan que os intentos de dirixir a evolución lingüística desde a política resulten un 

éxito ou un fracaso.

Outro caso interesante foi o de Suíza, un país rodeado por outros belixerantes 

que conseguiu manterse neutral durante o conflito. Aquí a guerra contribuíu á 

preservación dun modelo distinto de nación, non baseado na unidade lingüísti-

ca senón, en certa maneira, nunha identidade «negativa» que se viu reforzada 

polo cerco que instauraron durante o conflito unhas fronteiras fortificadas e que 

tamén axudou a conservar, na zona xermanofalante do país, un panorama plu-

ridialectal de todo oposto á tendencia que era xeral en Europa, orientada cara á 

nivelación e a un estándar homoxéneo. Así, os dialectos do alemán son o medio 

normal de comunicación oral e os falantes de distintas rexións seguen a empre-

galos cando concorren nunha interacción lingüística, presupoñendo unha com-

petencia pluridialectal pasiva. O alemán estándar (Hochdeutsch), pola súa vez, é 

unha lingua funcional para os usos escritos, así como para determinados asuntos 

públicos, pero rara vez se utiliza como lingua falada na esfera privada. As pro-

postas de creación dun estándar de alemán suízo foron totalmente marxinais, 
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dado que a condición de suízo se expresa mediante o uso dos dialectos e de 

acordo cuns trazos de identidade político-ideolóxicos non lingüísticos38.

Poderían engadirse máis casos. O que teñen en común os discursos de moitos 

lugares é que existe unha situación dinámica na que se producen movementos 

sociais e o establecemento de ordes novas que inflúen nas linguas e nas varieda-

des lingüísticas e que se valen delas como argumentos para a consecución dos 

seus obxectivos. E nesas ordes parece existir a convicción, contraria á idea de 

inconsciencia da mudanza lingüística que manifestan unha serie de lingüistas 

contemporáneos, de que as situacións lingüísticas poden cambiarse e os idiomas 

planificarse. A este respecto, o círculo lingüístico de Praga constitúe un exemplo 

interesante de como un único grupo de lingüistas se enfronta a esta aparente 

contradición: os fonólogos de Praga son os sucesores máis inmediatos da doutri-

na de Ferdinand de Saussure e, ao mesmo tempo, outros integrantes do grupo 

dedícanse á estandarización da lingua literaria checoslovaca e á súa elevación a 

un nivel culto. En Galicia, a práctica lingüística e o programa social das Irman-

dades da Fala coinciden tamén con determinadas actividades metalingüísticas e 

propostas ortográficas, como a ortografía fonética de Aurelio Ribalta para o 

galego, presentada en 1910 no seu Libro de Konsagrazión: a idea que comparten 

é a de que as linguas poden planificarse de maneira interna, con referencia ao 

corpus, e externa, con referencia ao seu status39.

6. CONCLUSIÓNS 

As Irmandades da Fala foron, sen dúbida, un movemento moi peculiar, pero 

forman parte dunha historia lingüística europea común, na cal distintos idiomas 

naceron, morreron, se emanciparon, dexeneraron, e todo por mor da actividade 

).
38 Vid. Zimmer (2003, 2005), así como Werlen (1993) e Christen (1998, 2010).
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dos seus falantes, así como de resultas da creación, adopción e reprodución duns 

discursos ideolóxicos. Os acontecementos históricos internacionais, como as 

repercusións que tivo a Primeira Guerra Mundial, exerceron uns efectos destru-

tivos e deixaron millóns de vítimas nos campos de batalla, xunto con familias 

esfameadas no rural e na retagarda; porén, o caos da guerra ocasionou, así 

mesmo, trastornos políticos, a morte da vella orde que se identificaba co longo 

século XIX e a aparición de ordes novas e a emancipación dos reprimidos, como 

afirmou tamén Antón Villar Ponte: «Acaso este gran mal de la guerra monstruo-

sa en cuya vorágine, más o menos, danzamos todos concluya por traernos enor-

mes bienes. No importa que sea a costa de tantos dolores inenarrables y de 

tantas lágrimas y sufrimientos. A todo gran ideal se llega siempre luego de haber 

dejado a la espalda una nueva vía Apia orillada de cruces»40. 

Eu non comparto a opinión de Villar Ponte de que era necesario pasar por 

momentos terribles para construír unha orde nova, como no Deutsches Requiem 

de Jorge Luis Borges (incluído na súa obra El Aleph, de 1949) ou naquel «naceu 

unha beleza terrible» de Yeats, referido ao Alzamento irlandés (1916). Aquela 

guerra monstruosa non ía ser a derradeira do século e o soño de igualdade social 

de Villar Ponte, así como o dunha sociedade galega en que se falase o galego en 

todos os ámbitos, aínda ía tardar moito en se facer realidade, e nós seguimos sen 

saber se as Irmandades non chegaron simplemente demasiado tarde. 

Ata ben entrado o século XX, Galicia foi un territorio case monolingüe, no que 

só unhas reducidas elites falaban español nas súas interaccións diarias e a gran 

maioría empregaba en exclusiva o galego. Porén, as tendencias orientadas a inver-

ter esta situación, un tanto marxinais, que se observaron desde o século XIX en 

diante enfrontáronse a outras intensamente castelanizantes no século XX. Aínda 

que se produciu un intento de oficializar o galego durante a Segunda República, 

que case chegou a bo porto e fracasou debido a que non chegou a aplicarse o 

39 Vid. Ribalta (1910).
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Estatuto galego de autonomía, aprobado en referendo tres semanas antes do 

estalido da Guerra Civil, as dúas ditaduras españolas (1923-1930 e 1939-1975) 

que dominaron o século (principalmente o réxime franquista e as súas políticas 

lingüísticas unificadoras) contribuíron con forza á diseminación dunha castela-

nización en grande escala. A modernización económica da posguerra asociouse 

case en exclusiva ao español, mentres que o galego foi quedando, cada vez máis, 

como lingua falada polo campesiñado e as xeracións máis vellas; e a diglosia 

intrafamiliar, na que uns adultos máis ou menos bilingües tentan educar os fillos 

no idioma dominante, ao tempo que falan en galego só con outros adultos, tor-

nouse un fenómeno cada vez máis frecuente. A democratización que seguiu á 

morte de Franco permitiu tamén unha renacenza do galego e a Constitución de 

1978 serviu de marco legal para a emancipación política e a «normalización 

lingüística», de maneira que o galego pasou a ser a lingua cooficial da «Comuni-

dade Autónoma» de Galicia e o idioma do Parlamento autonómico, da instru-

ción pública e dos medios de comunicación de masas. No entanto, o proceso de 

asimilación lingüística seguiu avanzando e ningunha das medidas políticas que 

se puxeron en marcha conseguiu inhibir unha tendencia que amosa un constan-

te cambio lingüístico cara ao español41. Un século despois, Antón Villar Ponte 

e os fundadores das Irmandades da Fala recoñecerían, con certeza, que se cum-

priron algunhas das súas demandas, mais ao tempo non gustarían dalgúns dos 

procesos lingüísticos que teñen lugar na Galicia actual. 

40 Villar Ponte (1917), citado en Ínsua (2016: 47).
41 Vid. Consello da Cultura Galega (2005).
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[A]quela foi a Idade de Ouro da seguridade […]. Naquel vasto imperio 
todo ocupaba o seu lugar, firme e inmutable. Ninguén pensaba nas 
guerras, nas revolucións nin nas subversións. Todo o radical e violento 
semellaba imposible naquela era da razón.

Stephan Zweig, Die Welt von Gestern

Foi entón cando vin de súpeto o meu vello amigo Franz Tunda, trinta e 
dous anos, san e espelido, mozo e forte, cheo de talento; alí estaba, no 
centro da capital do mundo, sen saber que facer. Non tiña profesión, nin 
amor, nin alegría, nin esperanza, nin ambición, nin sequera egoísmo. 
Ninguén no mundo era tan superfluo coma el.

Joseph Roth, Flucht ohne Ende

Naquela altura non soamente aumentara a aversión moral contra os con-
cidadáns até constituír un verdadeiro sentimento colectivo; había algo 
máis: a desconfianza fronte a un mesmo e o propio destino acadara a 
dimensión dunha fonda certeza […], dun espazo baleiro e invisible no 
interior do cal se atopaba a realidade, como unha pequena cidade dun 
xogo de construción para nenos, abandonada pola fantasía.

Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften 

Viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como ontem se 
sentiu: sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir – é […] ser hoje o 
cadáver vivo do que ontem foi a vida perdida.

Fernando Pessoa (Bernardo Soares), Livro do Desassossego

A inacabada «novela» –no sentido de Lukács: «epopea do mundo abandonado 

polos deuses» (Lukács 2016: 117)– ensaio, palimpsesto reescrito durante máis de 

corenta anos por Robert Musil (1880-1942), O home sen particularidades (Der 
Mann ohne Eigenschaften), semella contar una vida. A dun home, Ulrich, sen 

«atributos», sen «propiedades» de seu, no sentido que precisaba Valverde (1990: 

174); isto é, un ser humano sen particularidades propias, un deses personaxes, 
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que diría Rezzori, «plurais e proteicos, acosados pola historia universal, que per-

den e deixan continuamente fragmentos do propio “eu” entre os refugallos da 

vella Europa» (Rezzori 1993: 8). Pero este libro enxerga ademais, ao fío dos 

derradeiros momentos do Imperio Austrohúngaro (1913-1914), non só un 

retrato da época de entre as guerras, senón unha requintada crítica filosófica, 

estética e política dos fundamentos culturais da modernidade. Atopámonos ante 

un texto, monumental na súa complexidade, sobre a perda do ethos individua-

lista tardoburgués sen ilusión ningunha de salvación ou consolo, en consonancia 

con aquel «experimento do mundo» de entre as guerras, «unha grande epopea 

antiépica da nosa civilización» (Magris 1971: 283; Rogowsky 1994: 146). Da 

excepcional magnitude deste cumio literario, do seu extraordinario alento de 

opera aperta, inabordable e, por cabo, imposible, dá conta o longo e descontinuo 

itinerario da súa (re)escrita: comezada a finais de 1898, mudou varias veces radi-

calmente de ideas, personaxes e tramas (Hickman 1991: 133-166) antes de o 

autor ver publicada a primeira parte en 1930 e a segunda, malgré lui, en 1933. 

Aínda se publicarían despois da súa morte varios capítulos inéditos en 1943 e, 

finalmente, en 1952 aparecería a edición de referencia de Adolf Frisé (Musil, 

1953 e 1978).

Nesta obra amoréanse vectores epocais varios: desde a desintegración (Unter-
gang) do Imperio Austrohúngaro e a emerxente cuestión das nacionalidades, por 

unha parte, até as excepcionais achegas da nova «cultura da crise» que se desen-

volve na Viena de fin de século, de inmenso alcance intelectual, académico e 

político, por outra (Marramao 1977). Un tránsito convulso do mundo antigo ao 

moderno e deste último á modernidade serodia que, alén de pesimismo ou opti-

mismo ningún, dá cumprida conta das falsas solucións que se erguen no hori-

zonte da época. Debedor dun extraordinario, único na súa riqueza intelectual, 

en rigor «irrepresentable» (Magris 1982: 80) contexto político e cultural da 

Viena fin de siècle, cómpre comezar, ante todo, por lembrar a posición de Musil 

no espazo de «interacción creativa dos círculos intelectuais» da Viena da época 

(Timms 1986: 8) (ver figura 1). Alí superpóñense as súas débedas con Mach, 
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sobre quen fixo a súa tese de doutoramento na Universidade de Berlín a princi-

pios de século; con Wittgenstein, Kraus, Schnitzler, Freud, Bauer ou Hof-

fmansthal…, mais tamén Rilke ou Nietzsche, este último omnipresente na súa 

obra por boca da súa personaxe Clarisse (Cacciari 1980: 88; Casals 2003: 223). 

A constatación dunha fenda irreparable entre unidade e fragmentación, quer 

individual, quer colectiva, desenvólvese cuns acenos tan cáusticos, tan pouco 

morriñentos, que ben podería aplicarse a Musil aquel dictum nietzscheano a prol 

de desbotarmos dunha vez as biografías de «O señor X e o seu tempo» e decantár-

monos por aqueloutras: «O señor X, loitador contra o seu tempo». Se non esque-

cido, certamente pouco lido nos nosos días, Musil, Invalid des Lebens (Roth), 

deveu unha sorte de uomo postumo, e non só como destemido autor daquelas 

«páxinas póstumas escritas en vida» (Cacciari 1980: 22).

Pero cómpre tamén non deixarse engaiolar pola claridade feliz do «mito habs-

búrxico», da benévola saudade polo Finis Austriae, polo «mundo de onte», pola 

idealización da «familiar síntese dunha harmoniosa multiplicidade» (Magris) na 

Vienna fin de siècle (Latraverse e Moser 1988; Molnar e Reszler 1989). Conxun-

tura histórica celebrada en ocasións como deturpada fröhliche Apokalypse, tan 

lonxe do que por isto entendía Hermann Broch (Broch 1984: 59), apocalypse 
joyeuse nos termos da mostra parisiense do Centre Georges Pompidu (Clair 

1983). Nostalxia do bos e vellos tempos do Imperio contra a que Magris ou 

Cacciari xa avisaran con lucidez no seu día (Magris 1963; Cacciari 1980) para 

reivindicaren en toda a súa acuidade os efectos da perda de fundamentos (fun-
damentum veritatis, Grund), da imposibilidade de seguir postulando «nós, os 

suxeitos», neste «drammatico incrocio di eventi e di direzioni diverse» (Cacciari 

1980: 231). 

Así e todo, nos anos finais do Imperio, o conxunto daquela inmensa e hete-

roxénea «Kakania», por dicilo en termos de Robert Musil, «imperial e real» 

(kaiserlich und königlich), desde a propia Viena até a cidade de «B.» en Moravia 

(Brünn, Brno), na que o autor viviu a súa xuventude, converteuse, se non naque-

la Versuchsstation des Weltuntergangs («estación meteorolóxica da fin do mundo»), 
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en luminosa expresión de Karl Kraus, nunha tensa e creativa encrucillada artís-

tica, intelectual e política. Un escenario desbordante de conflitos e antagonismos 

nos que agromaban quer a tensión entre o expresionismo máis radical do prísti-

no «eu» e o esfarelamento deste último no inconsciente e o preconsciente freu-

dianos, quer a tensión entre os nacionalismos máis esencialistas e o feble e, por 

cabo, perdedor latexo dunha «conciencia supranacional» (Schorske 1979; Janik 

e Toulmin 1973: 42). Friedrich Hebbel definírao con acerto como «un pequeno 

mundo que serve de banco de probas para o mundo enteiro» («eine kleine Welt, 

in der grosse ihre Probe hält») (Fëjto 1990: 108). 

Figura 1: Os círculos intelectuais de Viena e a súa interacción arredor de 1910 (fonte: elabo-
ración propia a partir de Timms 1986)
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Neste capítulo imos apuntar, brevemente, tres aspectos que se atopan en 

estreita conexión interna e conceptual na crítica da modernidade na obra de 

Musil e que consideramos capitais para unha cabal lectura de O home sen parti-
cularidades desde as preocupacións culturais, quérese dicir políticas, propias da 

nosa condición tardomoderna: 1) a crítica da concepción linear e continua 

do tempo e da historia; 2) a cuestión da crise da subxectividade individual e do 

suxeito moderno, e 3) a imposibilidade dunha identidade colectiva baseada 

na nación, quer desde o Estado, quer contra o Estado, como unánime totalidade 

orgánica. Tendo en conta que as novelas de autoformación resultan ao mesmo 

tempo fazaña do heroe e relato dunha nación subxacente como persona ficta e 

constitúen auténticas alegorías nacionais –coma se o «eu» protagonista agromase 

soamente na medida en que se ve recoñecido nun «nós», nunha comunidade de 

destino e de sentido (Máiz 2007: 15)–, o esfarelamento das identidades indivi-

dual e nacional no período de entre as guerras prolóngase non xa na carencia de 

estrutura narrativa e de identidade dos personaxes e da propia Kakania, senón 

mesmo na imposibilidade última da novela e o seu carácter inexorablemente 

inconcluso. Para a nosa análise acudiremos tanto a O home sen particularidades, 
na edición definitiva de Frisé (1978), xunto coa excelente versión española de 

Pedro Madrigal (Madrigal, Sáenz e Formosa 2010), como aos ensaios e confe-

rencias do autor publicados por Frisé (Musil 2000), botando ocasionalmente 

man dos Diarios 1899-1941/42 en tradución, tamén excepcional, de Elisa 

Renau (Musil 1994).

En primeiro lugar, O home sen particularidades cuestiona por completo a 

concepción linear da historia enxergando unha narrativa da descontinuidade 

radical. Isto faise dun xeito específico, a saber: articulando dous tempos ben 

diferentes (Jonsson 2000: 143), que son un tempo cronolóxico e un tempo 

espacializado e fracturado. O tempo cronolóxico da sucesión dos acontecemen-

tos que preceden a I Guerra Mundial e que transcorren na novela a partir do 

verán de 1913 («Era un fermoso día de agosto do ano 1913…») até o estalido 
da Gran Guerra. Esta última érguese ameazante como horizonte de expectativas 
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do lector e lévao a agardar que o protagonista Ulrich sexa engulido finalmente, 
dun ou doutro xeito, polo mesmo maelstrom bélico que Hans Canstorp na mon-
taña máxica de Thomas Mann. Nesta dinámica temporal, os acontecementos 
biográficos dos protagonistas, económicos (capitalismo, explotación, mercado-
ría, competición) e políticos (vicisitudes do Imperio Austrohúngaro, nacionalis-
mos de Estado e reclamacións das nacionalidades), teñen un peso decisivo. Velaí, 
por exemplo, a evolución profesional de Ulrich (matemático, enxeñeiro etc.), os 
recordos infantís en Brno ou a axitación a prol dun nacionalismo integral para 
Kakania na trama da Acción Paralela que vertebra o primeiro volume da novela. 
O segundo é un tempo ben diferente, un presente continuo e espacializado, 
composto por distintos eventos, acontecementos, accións e perspectivas de 
imposible coherencia e sutura nun tempo linear no que se esvaen as biografías, 
os acontecementos históricos e as identidades. Pero, destes dous fíos temporais, 
o tempo linear está sempre subordinado ao tempo espacializado, ao presente 
continuo que acubilla diversas perspectivas e niveis de realidade, e tamén infini-
tas posibilidades de que «todo poida acontecer doutra maneira». 

Esta tensión entre os dous tempos diferentes é unha achega fundamental do 
texto que se reflicte na tensión entre dúas narrativas, ou, mellor dito, entre a 
narración e a súa imposibilidade; o autorrecoñecemento de Ulrich, por unha 
banda, e a imposibilidade de manter un fío condutor da súa vida, da súa identi-
dade como Ulrich, a sistemática desidentificación ou misrecognition do protago-
nista, a imposibilidade de dar cumprida conta propiamente biográfica de si 
mesmo, pola outra. Desde a óptica desta segunda temporalidade, O home sen 
particularidades constitúe o relato da autenticidade imposible dun home inacaba-
do, sen centro que o unifique, en permanente construción. Como lle confesa 
Ulrich a Agathe na segunda parte da novela:

Ao lembrar os meus primeiros anos, vexo que apenas estaban desenvolvidas aínda as 

nocións de interioridade e exterioridade. Cando me achegaba a un obxecto, este viña 

voando cara a min; e, cando acontecía algo de relevo para nós, non eramos os únicos en 

emocionarnos, senón que as cousas mesmas comezaban a rebulir… Non nos posuïamos 
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a nós mesmos; en realidade, aínda non chegaramos a ser; os nosos estados persoais aínda 

non se diferenciaban con claridade dos do mundo exterior, semellaba que non estaba-

mos totalmente metidos no noso propio ser. E, o que resulta máis sorprendente, pode-

riamos afirmar que naquela altura non estabamos totalmente distanciados de nós mes-

mos. Coa observación, conseguirás no mellor dos casos ir detrás de ti mesma, nunca 

entrar en ti mesma. Sempre remaneces fóra de ti [«Du bleibst ausser dir»]. Hoxe, cando 

cres estar en plena posesión de ti mesma, pregúntaste excepcionalmente quen es ti en 

realidade. Pois ben, chegarás a este descubrimento: sempre te verás desde fóra como 

un obxecto […]. En compensación polo feito de sermos adultos, conseguimos pensar «eu 

son» en calquera momento e sempre que queiramos […]. En canto acadaches unha 

«personalidade» [Persönlichkeit] propia, todo o que tocas resulta petrificado até o máis 

fondo de ti mesma e o único que fica é un fío fantasmal e bretemoso de autoconciencia 

e amor propio. (Musil 2010: 902)

Esta identificación sempre en precario, sempre deconstruída, promove o 

efecto de que Ulrich non soamente non sexa quen de dar conta do seu propio 

pasado, senón tamén de que se vexa imposibilitado de pretender un futuro de 

seu, un proxecto, unha finalidade, non digamos xa unha realización de proxecto 

vital autónomo: o «home sen particularidades» é un home sen pasado e sen 

futuro que vive nunha sorte de eterno presente. En rigor, non hai historia nesta 

novela, advertiu clasicamente Magris (1963: 308). Blanchot analizouno de xeito 

inmellorable na súa obra Le Livre à venir: 

A historia, tal e como a representamos e cremos vivila, como unha sucesión de inciden-

tes tranquilamente linear, non expresa máis que o noso desexo de nos remitirmos a 

cousas sólidas, a acontecementos incontestables que se desenvolven nunha orde determi-

nada; a arte narrativa realza o valor desta ilusión tan atraente e benefíciase dela. Mais 

Ulrich xa non é quen de gozar desta felicidade da narración sobre cuxo modelo se cons-

titúen séculos de realidades históricas. (Blanchot 1959: 171)
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A «vida» para Ulrich, en apenas o lapso dun ano (1913-1914) que abranguen 

as máis de dúas mil páxinas, constantemente reelaboradas, da novela, constitúe 

unha experiencia descontinua e fragmentada, «irregularidade, cambio, períodos, 

fracasos en manter o camiño, colisión de obxectos e intereses» (Musil 2010: 47). 

Máis que dunha «vida», semella tratarse, por dicilo con palabras de Roland Bar-

thes no seu Michelet, dunha «rede organizada de obsesións» que deriva reiterada-

mente en ensaio sobre problemas varios con multiplicidade de perspectivas e 

puntos de vista en debate constante, que o autor asume consciente dos seus ris-

cos: «Perigo: enlearme na teoría», «Demasiadas ideas: convirto cada capítulo nun 

imposible» (Casals 2003: 334). Soma Morgenstern conta no seu libro de recor-

dos Huida y fin de Joseph Roth o que este último lle dixo tras unha acalorada 

discusión con Musil no Café Museum de Viena: «Fala como un austríaco, mais 

pensa como un alemán. Como os teus amigos Benjamin ou Bloch. Nada 

máis que filósofos» (Morgenstern 2000: 115).

Podemos observar, nesta orde de cousas, como no devalar da novela agroman 

polo menos tres características que rachan coa concepción moderna do tempo; 

en concreto, espacialización, atemporalización e presentificación da experiencia 

e a realidade. O abandono do tempo linear e continuo e o seu correlato, o mito 

do «Progreso», articúlase coa sensación xa comentada da perda do pasado e do 

futuro, xerando un presente continuo; poderíase falar incluso dun tempo atempo-
ral, tomando prestado o concepto de Castells. Esta instantaneidade, por dicilo 

así, vai ben máis alá da presentificación, pois prolóngase ademais nunha plurali-

dade irredutible de presentes perpetuos e múltiples, nunha compresión do 

tempo que se volve conflito e non-correspondencia entre aqueles presentes múl-

tiples. Fronte á febril procura da memoria, de raíces, de fundamentos históricos, 

predomina na novela unha sorte de amnesia cronificada. Fronte a calquera pre-

tensión de permanencia e duración, os personaxes do libro desprázanse nun 

espazo-tempo de efémera fugacidade. Espacialización e destemporalización van 

da man, en terceiro lugar, cun plural abano de temporalidades concorrentes e 

provistas de lóxicas diferentes que constrúen non unha utopía, na que a crítica 
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adoita insistir, senón, por dicilo con Foucault, unha heterotopía, un espazo 

heteroxéneo de procesos, identidades, lugares e relacións ensarillados ao chou. 

A «realidade» neste poderoso texto, verdadeira antítese da novela de formación, 

non só se esnaquiza e se fragmenta, senón que ademais actualiza unicamente 

algunha das súas infinitas posibilidades potenciais (Magris 1963: 302). En con-

secuencia, esváense perante o lector as características fundacionais da historia 

moderna como fazaña da liberdade, nomeadamente a existencia dun pasado real, 

cognoscible e considerado como depósito da evolución e do progreso das ideas 

e das institucións; a posibilidade mesma da obxectividade científica como Ver-

dade única (para Musil, «es gibt Wahrheiten, aber keine Wahrheit»), dun relato 

único como cerna da identidade quer individual, quer colectiva das nacións e 

dos Estados; a asunción de que a Razón faculta unha explicación causal en sen-

tido forte do pasado, e, por cabo, a concepción do papel da historia como magis-
tra vitae e transmisión do herdo cultural dunha xeración a outra (Cadro 1).

A perda da orde narrativa da novela, a imposibilidade mesma de remate do 

libro por parte do autor, o distanciamento dos canons novelísticos do realismo e 

do Bildungsroman, o esnaquizarse daquela clásica anagnórise do heroe acadan un 

nivel en Musil só comparable ao que podemos atopar en Proust, Döblin ou 

Mann, e sobre todo en Os somnámbulos e A morte de Virxilio, de Hermann 

Broch, ou no Ulysses de James Joyce. Repárese, por exemplo, no capítulo 122, 

titulado «Heimweg» («De camiño á casa»), no que se constata abertamente que 

«a narración devén imposible», por dicilo con palabras posteriores, pero aquí 

pertinentes, do nouveau roman (Robbe-Grillet). Lemos, en efecto, a voz do 

narrador manifestando o seguinte: «Os homes, nas súas fundamentais relacións 

consigo mesmos, son na súa maioría narradores […]; gustan da sucesión ben 

ordenada dos feitos porque semella unha necesidade; e, grazas a que a súa vida 

lles parece un “curso” [Lauf], séntense acubillados dalgunha maneira no caos». 

O propio Ulrich decátase de que «todo se volveu inenarrable e a vida xa non 

segue ningún “fío” [Faden], senón que se estende no espazo dunha superficie 

infinitamente entretecida» (Musil 2010: 650). Este é o horizonte de toda unha 
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época, en palabras de Schnitzler no seu Paracelsus: «Soño e vixilia, verdade e 

mentira conflúen un enriba doutro. Non hai seguridade por ningures» (Gay 

2002: 21).

Modernidade clásica Modernidade tardía

Tempo linear e continuo, pasado-futuro, nostalxia Tempo atemporal, presentificación,
 presentes perpetuos e múltiples, descontinuidade 

Memoria, experiencia, permanencia, expectativas Amnesia, espacialización, destemporalización,
 fugacidade

Kronos Kairós

Risco, determinación Incerteza, apertura, indeterminación, alteridade

Utopía Distopía, heterotopía

Subxectividade, identidade, ipseidade,  Alteridade, fragmentación, ausencia, baleiro,
unidade psíquica, esencia, raíces, pertenza negatividade, constitución simbólica do «eu»,
 proceso, Ichlosigkeit, Möglichkeitssinn

Vangarda, crítica, experimentación lingüística,  Parodia, ironía, construtivismo
expresionismo 

Estilo Alusión, intertextualidade

Bildungsroman, estrutura narrativa,  Dislocación, ensaio, pluralismo de perspectivas
narrador omnisciente 

Significación, significado Significante flotante

Hipotaxe, metáfora, hipérbole Parataxe, metonimia, metalepse

Teleoloxías emancipatorias, metanarrativas Escepticismo, cinismo

Gran narrativa, metarrelato Deconstrución, estética

Ética, crítica, denuncia Estética, relativización, afastamento moral

Heroe Antiheroe

Monismo Pluralismo

Universalismo, Ciencia, Verdade Particularismo e universalismo, Ciencia e poesía,
 «verdades», contextualismo, «ideoloxía»

Nación, cultura, raza, comunidade,  Heimatlosigkeit, identidades plurais, líquidas 
territorialidade e superpostas, extraterritorialidade

Goethe: Wilhelm Meister Broch: Der Tod des Vergil, Die Schlafwandler

Cadro 1: Dimensións modernidade/modernidade serodia en Robert Musil e 
O home sen particularidades (fonte: elaboración propia de R. Máiz)
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Agora ben, todo o devandito nos remite a un segundo tema da novela, que 

agroma, como vimos, ao fío da temporalidade: a espacializacion do tempo, así 

como a súa presentificación, prolónganse nunha concepción da subxectividade 

que se ergue en figura epocal da obra, isto é, Ulrich, o home sen particularidades 
propias, ou, tanto ten, de propiedades sen home (Musil 2010: 608): «¿Non é 

certo que as experiencias se independizaron dos seres humanos? […] Velaí como 

agromou un mundo de propiedades sen homes [“eine Welt von Eigenschaften 

ohne Mann”]». Un mundo de experiencias sen ninguén que as viva. En forzada 

e impensable síntese de Mach e Nietzsche, Musil non deixa o autor, nin o pro-

tagonista, nin tampouco o lector, instalados nun lugar soberano ollando con 

señorío desde o trono do horizonte de expectativas: «[A] descomposición das 

relacións antropocéntricas, que durante tanto tempo consideraron o ser humano 

como o centro do universo, pero que desde hai séculos están desaparecendo, 

chegou finalmente até o propio “eu”» (Musil 2010: 150). Ulrich, aos seus 32 

anos, só sabe de si mesmo que «para el non hai nada firme», «está situado nun 

punto equidistante de todas as particularidades e todas elas, tanto se se apropia-

se delas coma se non, resúltanlle, dun modo estraño, por completo indiferentes» 

(Musil 2010: 151).

Velaí a razón última das tensións constitutivas do protagonista como home 

sen particularidades, entre exactitude e alma («aquilo que foxe en canto oe falar 

de progresións alxébricas»), ciencia e poesía, o «ratioide» e o «non-ratioide». 

Ulrich, cambiando de rumbo constantemente ao fío da súa peripecia vital (mili-

tar, matemático, enxeñeiro…), carece de «atributos», de «particularidades pro-

pias», de «carácter», de «personalidade». Non se albiscan puntos de referencia 

persoais minimamente sólidos: nin clase, nin Bildung, nin familia, nin patria, 

nin destino; en suma, sen raíces e sen futuro, sen áncora de salvación e perdido, 

á toa nun «estado de permanente provisionalidade» (Casals 2003: 317). Como 

o Franz de Fuga sen fin, de Joseph Roth: «[A]lí estaba, no centro da capital do 

mundo, sen saber que facer». Por iso Ulrich «odia a morte todo o que aparenta 

ser inamovible, os grandes ideais, as leis e a súa pequena pegada petrificada, o 
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carácter pacífico. Non considera nada firme, ningún eu, ningunha orde […], 

non cre en ataduras e todo posúe un valor que soamente dura até o seguinte acto 

de creación, como un rostro ao que se fala e que cambia a cada palabra» (Musil 

2010: 154). Rendición de contas de toda unha época a través da súa versión 

petrificada no Imperio Austrohúngaro, presidida polo vello emperador inmortal, 

o déspota benevolente que Roth describe con agarimosa indulxencia en A mar-
cha Radetzky. Pero, a diferenza de Roth, como subliñou de forma maxistral 

Magris, «[p]iù che sul momento malinconico, Musil insiste ovviamente su quello 

ferocemente dissolutore» (Magris 1963: 304). 

E isto acontece desde o propio comezo do libro, no capítulo 1: «Musil lém-

bralle ao lector desde o principio que, simplemente, o cosmos de Goethe nesa 

altura xa non existe» (Luft 1980: 219). Aquel ábrese con dous acontecementos 

impersoais, un informe meteorolóxico dun día de finais de agosto de 1913 e 

unha descrición do tráfico incesante nunha gran cidade. Nada atopamos de 

contexto, de raíces familiares, de historia colectiva, de socioloxía realista nin de 

análise psicolóxica dos personaxes: os asuntos humanos, na perspectiva de Musil, 

dependen dunha mera coincidencia de feitos amoreados ao chou… Escenas 

anónimas nas que se albiscan como sombras dous personaxes igualmente anóni-

mos «tratados de xeito impersoal […][,] cuxa identidade é tan só suxerida para 

ser negada» (Hickman 1991: 136).

Resulta de interese, para estes efectos, comparar o tratamento da tradición 

familiar en O home sen particularidades e A marcha Radetzky. Esta última está 

presidida en todo momento polo retrato do avó, o heroe de Solferino que dá 

continuidade ao Imperio, ao tempo que ás sucesivas xeracións dos Trotta: «Todos 

os anos, durante as vacacións de verán, tiñan lugar os mudos diálogos entre o neto 

e o avó» (Roth 2020: 57). Nun rexistro moi diferente, descríbesenos a Ulrich: 

[M]irou o seu pai á cara. Posiblemente todo o que consideraba unha peculiaridade persoal 

propia non era máis que unha contradición dependente daquel rostro, adquirida nal-

gún momento da infancia […]. Buscou nel algunha semellanza. Poida que as houbese. 
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Quizais todo estivese alí, a raza, a obriga, a personalidade, a corrente do herdo, do cal un 

mesmo non é máis que unha onda, unha limitación, un desalento, a eterna reiteración e 

movemento circular do espírito. Todo aquilo que odiaba no máis fondo da súa vontade 

de vivir. (Musil 2010: 693)

Velaí o complexo «austríaco» sobre o que Musil traballa: a Selbstentfremdung, 

a autoalienación, a autenticidade imposible, a culpable conciencia de infidelida-

de a un mesmo por mor da infidelidade á historia, a imposibilidade de recondu-

cir as peripecias do protagonista a un vector organizativo e coherente. Pero non 

é iso, por caso, o que significa historicidade? Unha paisaxe de descontinuidade, 

fracturas, «cesuras epocais» fronte ao mito das Orixes, correlato indispensable da 

función fundadora do Suxeito moderno e as súas propiedades: continuidade, 

esencia, sentido, verdade. A única posibilidade que se soergue é a dunha condi-
ción desnortada, un «estado non vectorial»: «Xa non existe un home completo 

fronte a un mundo completo, senón un algo humano [“ein menschliches 

Etwas”] que se move no seo dun xenérico fluído nutriente» (Musil 2010: 217). 

Por iso Agathe lle di a Ulrich nun determinado momento, con aterradora luci-

dez: «Cando falas comigo […] é coma se me estivese mirando nos anacos dun 

espello roto; contigo resulta imposible verse de corpo enteiro». «Non –retrucou 

Ulrich sen soltarlle a man–; hoxe en día, un non pode verse nunca de corpo 

enteiro, nin é posible tampouco moverse con todo o corpo á vez» (Musil 2010: 

684).

O home sen particularidades argalla, desde estas premisas, unha concepción 

antiesencialista da subxectividade; isto é, desbota radicalmente a idea de que os 

seres humanos posuímos unha substancia, un núcleo duro particular expresado 

na nosa raza, nación, cultura, sexo ou clase social. Pola contra, para Musil o ser 

humano caracterízase pola ausencia –«mon admirable absence», que diría Blan-

chot en Thomas l’Obscur– de todo núcleo duro interior: «Non hai substancia, 

nin identidade, subxacente ao que chamamos “eu”, ego, individuo, suxeito. Tan 

só un fluxo de elementos impersoais». O noso autor reformula para os seus pro-
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pósitos o concepto de Mach –sobre o que, recórdese, fixo a súa tese de doutora-

mento en 1908 en Berlín– de Ichlosigkeit, de disolución e perda do «eu». Como 

en A morte de Virxilio ou en Os somnámbulos, de Hermann Broch, en O home 
sen particularidades a subxectividade non está determinada nin pola esencia da 

liberdade interior nin pola sociedade, senón que flúe nun Zwischenraum atem-

poral, heterolóxico e múltiple. Para Musil o dilema entre universalismo e parti-

cularismo, entre as teses liberais –isto é, a existencia dunha esencia universal 

independente da sociedade, a cultura e a clase– e a alternativa comunitarista 

–isto é, o ser humano como enraizado nunha raza, unha cultura, unha nación, 

e debedor delas–, é un falso dilema. A universalidade, se acaso, reside na negati-
vidade, na outredade, no anderer Zustand ou «condición de alteridade» (Musil 

2010: 365). Musil desenvolve e precisa o concepto desta peculiar condición vital 

no seu capital ensaio Der deutsche Mensch als Symptom (O home alemán como 
síntoma, 1923), sobre o que logo imos volver para outros efectos: 

Posuímos moitísimas descricións da condición de alteridade. O común a todas elas 

podería ser que os límites entre o Eu e o Non-Eu resultan menos nidios do que se pre-

supón habitualmente e mesmo se dá unha certa inversión na súa relación mutua […]. 

Mentres damos por suposto que o Eu domina o mundo, na condición de outredade o 

mundo desemboca no Eu e mestúrase con el ou transpórtao ou cousas semellantes. 

(Musil 2000: 1393)

En palabras de Jonsson, «[a] transgresión da orde temporal e a subversión 

irónica das matrices discursivas contribúen á xeración dun espazo de indetermi-

nación e potencialidade que disolve a mimética representación dun carácter vital 

movéndose a través dunha realidade externa sólida» (Jonsson 2000: 126).

Hai un fragmento en O home sen particularidades que resulta especialmente 

iluminador para o que aquí nos ocupa: 
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Un paisano posúe polo menos nove caracteres: profesional, nacional, estatal, de clase, 

xeográfico, sexual, consciente, inconsciente, privado […] e, sobre todo […], un décimo 

carácter: a fantasía pasiva dos espazos baleiros. Este carácter permítelle ao ser humano 

todo agás unha cousa: tomar en serio o que significan os outros nove caracteres […], un 

espazo baleiro e invisible en cuxo interior está a realidade, como unha pequena cidade de 

pedra dun xogo de construción para nenos, abandonada pola fantasía. (Musil 2010: 34)

Un baleiro identitario […] que constitúe o auténtico pregamento da nosa realidade, o 

lugar invisible dunha identidade que escapa mallada das aventuras da razón autosubs-

tanciada do ideal da modernidade. (Bayón 2009: 259)

Non por casualidade, o inicial nome de Ulrich foi Anders –o Outro–. E é 

que, efectivamente, o seu «eu» constitúe un baleiro: «un círculo grande, baleiro, 

redondo» –por iso é un home «sen carácter»–, tan só «un substituto de emerxen-

cia para algo que está perdido» (Musil 2010: 384); no mellor dos casos, por 

dicilo con Barthes, «un Je de papier». O seu amigo Walter, a súa antítese como 

dramatis persona, defíneo con inmellorable precisión: 

–É un home sen particularidades. 

–E que é iso? –preguntou Clarisse […]. 

–Nada. Sinxelamente nada [«Nichts. Eben nichts ist das»].

(Musil 2010: 64)

Hai tempo que Blanchot definiu esta «nada» de O home sen particularidades, 
esta «singolarità qualunque», que diría Agamben, con palabras que escusan ulte-

rior comentario por premonitorias: «C’est l’homme quelconque, l’homme sans 

essence, l’homme qui n’accepte pas de se cristalliser en un caractère, ni se figer 

en une personnalité stable» (Blanchot 1959: 169). 

Velaí a centralidade da personaxe de Agathe, por mor da súa natureza especu-

lar na construción da precaria subxectividade do protagonista, o dobre feminino 

de Ulrich, e por tal motivo o extraordinario relevo da segunda parte da novela, 
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que, desbotada a miúdo como secundaria narración dun amor incestuoso, devén 

decisiva para unha cabal comprensión do primeiro volume. Velaí o «outro eu» de 

Ulrich, cuxa identidade se constrúe non mediante un proceso evolutivo de autor-

recoñecemento e procura de autenticidade, senón na mutua negación de toda 

identidade que veña dada de antemán. Particularmente salientable resulta o frag-

mento de comezos do libro segundo («Vertrauen») no que Ulrich olla para Agathe: 

Contemplou o rostro dela mentres falaba […]. Aquela faciana inquietábao por algunha 

razón. Por cabo decatouse de que, simplemente, non podía identificar o que expresaba. 

Naquela faciana faltaba algo, aquilo que permite tirar unhas conclusións sobre a persoa. 

Era un rostro rico en contido, mais nada por ningures estaba subliñado e sintetizado 

nuns riscos caracterolóxicos como adoita suceder. (Musil 2010: 677)

Agora ben, desta perda da esencia, desta condición eigenschaftlos, da ausencia 

de calidades, de particularidades propias ou atributos, desta provisionalidade; en 

fin, desta «nada» agroma un sentido último de posibilidade (Möglichkeitssinn) 

que se contrapón ao sentido da realidade dun mundo xa cristalizado definitiva-

mente. A continxencia e a indeterminación expanden o horizonte da man da 

tensión moderna por excelencia entre cuestionamento e establecemento do 

suxeito (Bürger e Bürger 2001): «[T]odo pode ser verdadeiramente doutra 

maneira» (Musil 2010: 16). Esta visión crítica da «realidade» como potenciali-

dade, como apertura, continxencia e indeterminación, xera unha oportunidade 

para ser tratada fóra dos paradigmas da «decadencia» ou o Kulturpessimismus, 
isto é: «como problema e ficción» (Musil 2010: 16). De aí a teima musiliana de 

pensar o mundo «como Deus: en subxuntivo potencial» (Musil 2010: 19). En 

definitiva, en Musil a crítica nietzscheana da racionalidade, por mor do contra-

punto científico do que o dota a súa formación, non se prolonga na problemá-

tica lukacsiana da destrución da Razón, senón que habilita o alumeamento dun 

modelo novo para o eventual desenvolvemento dunha forma superior de con-

ciencia intelectual (Hinz 2000: 201).
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Por iso en Musil o suxeito non se esfarela, como diría Foucault, «como un 

rostro de area na beira do mar»; mais tampouco sinxelamente «desaparece», 

senón que, como salientou Manfred Frank, nun novo xiro na súa complexa 

visión do mundo e da vida –recuperando ás agachadas a mística de Eckhart e dos 

primeiros románticos (Novalis, Schlegel, Schleiermacher e Schelling)–, Musil 

afástase de Mach nun punto clave: «O decisivo é o feito de que Mach conside-

rase un pseudoproblema metafísico o fenómeno do suxeito humano; isto é, un 

fenómeno que non existe realmente. Musil sostén, pola contra, que, en efecto, o 

“eu” se atopa en realidade, como amosou Mach, falto de particularidades propias 

(sen substancia, sen un núcleo de subxectividade sólido e independente), pero 

que non por iso se reduce a ser “nada en absoluto”, é dicir, mera aparencia» 

(Frank 2004: 353). Ricœur conclúe: «Que é o “eu” cando o suxeito di que non 

é nada? Un “eu” privado do auxilio da mesmidade [mêmeté]» (Ricœur 1990: 

196).

Agroma aquí unha perspectiva construtivista da subxectividade: «Musil 

optou polo construtivismo, pola procura de novas linguaxes e novas razóns, por 

unha vontade de valor que non fose xa máscara da violencia, polo experimenta-

lismo» (Muñoz 1994: XVI). Esta é unha diferenza capital a respecto da diagno-

se crítica sobre a modernidade en Broch e Musil: neste último, o rexeitamento 

devén posibilidade de reinterpretación (Martens 2006: 253). Alén de calquera 

compracente vontade de fragmento e dispersión, de tranquila desesperación no 

baleiro desa «nada», Musil aposta con decisión por explorar as condicións de 

posibilidade e, diriamos, de «narratividade» dun suxeito en proceso; por seguir-

mos a Kristeva, de homme non-assujetti, de homme-procès (Kristeva 1974: 99). De 

aí a tensión creativa nunca resolvida que se mantén ao fío descontinuo do texto 

como unha mea sen conda. Por unha parte, un ser humano con propiedades, 

con «carácter», con «personalidade» resulta hiperidentificado, isto é, mera expre-

sión esóxena dunha raza, nación, clase ou profesión. Por outra banda, un ser 

humano definitivamente privado de calidades, de particularidades propias, resul-
ta hipersubxectivizado, un ser antisocial e patolóxico. Esta tensión abre a incerta 
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oportunidade de ser outro, actualizar algunha das infinitas posibilidades que se 

albiscan no curso dunha vida, navegar a existencia a barlovento da indetermina-

ción e a continxencia. Pero, ao propio tempo, asumir construírse co outro e 

como outro. Tal é a misión do segundo libro da man da deconstrución do xéne-

ro na modernidade que nel se debulla: «Musil destrúe a doce feminidade viene-

sa tan cara a Hoffmannsthal e a Schnitzler […], o verdadeiro, o incorrupto 

centro poético do mundo de onte» (Magris 1963: 316). Esta é a razón última do 

complexo xogo de identidade e diferenza entre Ulrich e Agathe –«Ela será quen 

descubra en min as particularidades»–: un devir «non separados pero non uni-

dos» [«die Ungetrennten und Nichtvereinten»] (Musil 2010: 652); por cabo, 

«tal é o misterio da irmá: ela é o punto no que todo converxe, a identidade e a 

alteridade» (Casals 2003: 332). 

Abordemos agora o terceiro tema de O home sen particularidades que nos 

ocupa: a cuestión nacional. Problema que, como imos ver decontado, está en 

estreita relación interna e conceptual cos dous anteriores (a concepción do 

tempo e a crise do suxeito moderno). Sosteremos no que segue que a concepción 

da subxectividade como proceso, así como as dicotomías presentes na novela que 

xa comentamos –realidade/condición de alteridade, ser humano/particularida-

des, ciencia/arte (Luft 1980: 218)–, resultan decisivas para dar conta da tensión 

subxectividade/identidade na elaboración do tema central do fío argumental da 

novela, que é a identidade colectiva, nomeadamente a identidade colectiva no 

primeiro plano da política mundial de entre as guerras: a nación. Como subliñou 

Böhme, «o modelo existencial do home sen particularidades é plenamente válido 

para Kakania como un todo» (Böhme 1974: 329). Debedora da crise da moder-

nidade que se produce ao abeiro do derrubamento do Imperio Austrohúngaro, 

existe unha estreita relación entre o tema musiliano da Ichlosigkeit (perda da 

subxectividade) e da Heimatlosigkeit (perda da identidade nacional). Nin nación 

inclusiva para o conxunto do Imperio por mor do seu réxime antidemocrático, 

nin nación cultural alemá que non se torne antisemita e militarista. A nosa hipó-

tese resulta expresada con meridiana claridade por un dos personaxes da novela: 
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a Nación devén unha precaria Comunidade de individuos en plena crise de 

identidade, de desenraizados, de deracinés, unha «Gemeinschaft der vollendet 

ichlosen» (Musil 2010: 555).

Como se estudou con profundidade (Bringazi 1998), O home sen particulari-
dades non só adopta como un dos seus eixes vertebrais a cuestión nacional na 

Europa de entre as guerras, senón que, ademais, precisamente presenta o «nacio-

nalismo» como resultado da perda e dilución da subxectividade no mundo tar-

domoderno, como un expediente para resolver a crise da subxectividade indivi-

dual mediante a inmersión e asolagamento do «Eu» na totalidade orgánica dun 

«Nós» da Nación esencial. No demorado devalar das páxinas da novela, en 

efecto, atópase unha requintada análise dos principais mitos do nacionalismo 

organicista; en síntese, podemos apuntalos sen pretensións de esgotarmos o tema: 

a)  O mito da nación como patria (Heimat), no que se exploran as dimen-

sións nativistas do concepto de natio, como lugar de nacemento e de 

memoria compartida (Vaterland, Muttererde).
b)  O mito da nación como comunidade monocultural, pechada na súa Kultur 

(particularista) fronte á Zivilisation (universalista), non necesariamente 

formulada a partir das temáticas da decadencia ou o Kulturpessimismus, se 

ben escindida entre a «alta» cultura das clases dominantes e as formas völ-
kisch das clases populares.

c)  O mito da nación como comunidade lingüística alemá de base, no seo dun 

imperio concibido como escenario por esencia do conflito lingüístico 

–«Klassiker Land der Sprachenkämpfe»–; a lingua alemá como elemento 

diacrítico definidor da nación, destinada á conformación dunha Mitteleu-
ropa panxermánica.

d) O mito da nación como sociedade de masas, exemplificada nas descricións 

do mundo urbano das metrópoles centroeuropeas (Viena, Berlín) –como 

non lembrar aquí a Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin– e a soidade 

compartida na máis absoluta anonimidade (menslichen Gestaltlosigkeit).
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e)  E, finalmente, o mito dominante da nación como raza, como factor deter-

minante da «fronteira interior» na formulación propio/alleo, nós/eles, 
amigo/inimigo: arianismo e omnipresente antisemitismo (vulnerado de 

xeito elocuente pola relación entre os dous criados, Rachel e Soliman).

Agora ben, este complexo mitema nacionalismo-racismo-antisemitismo arti-

cúlase de xeito moi complexo nas páxinas de O home sen propiedades sobre tres 

eixes argumentais: 1) a «Acción Patriótica» ou «Acción Paralela» (Parallelaktion), 

a campaña a prol da consecución dunha identidade nacional compartida para o 

Imperio Austrohúngaro; 2) as reivindicacións das nacionalidades internas no seo 

do Imperio, e 3) os nacionalismos de Estado europeos da época, nomeadamente 

o nacionalismo alemán e Prusia.

En primeiro lugar, xa que logo, preséntase a temática de «Kakania» vencellan-

do a crise da subxectividade coa crise ou imposibilidade da identidade nacional: 

«Aquela nación incomprensible e xa desaparecida, que en tantas cousas foi un 

modelo non suficientemente recoñecido» (Musil 2010: 32). A causticidade de 

Musil ao respecto desbota calquera señardade ou nostalxia polos tempos idos, 

que ten varias versións e distintas intensidades, todas elas dunha indiscutible cali-

dade, desde a literatura en perspectiva austríaco-alemá(-xudía) (Roth, Schnitzler, 

Zweig, Morgerstern, Werfel, Von Rezzori, Von Doderer…) até a húngara 

(nomeadamente na Triloxía transilvana de Miklós Bánffy). Por ningures atopa-

mos no noso autor sinais dunha mitificación do Imperio: 

O Estado afundido [versunken] de Kakania […] [e]ra […] imperial-monárquico [kaiser-

lich-königlich] e foi verdadeiramente «imperial» e «monárquico» […]. Na escrita chamá-

base «Monarquía Austrohúngara», na fala común dicíase simplemente «Austria» […]. 

Segundo a Constitución, o Estado era liberal, pero tiña un Goberno clerical […]. Tiña 

tamén un Parlamento, o cal facía tanto uso da súa liberdade que case sempre estaba 

pechado; menos mal que había unha normativa do estado de excepción con cuxa axuda 

se saía de apuros sen precisar do Parlamento. Ante a lei, todos os cidadáns eran iguais, 
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pero, por desgraza, non todos eran igualmente cidadáns […]. = [N]on só aumentara a 

aversión contra os concidadáns até constituír un sentimento colectivo; incluso a descon-

fianza fronte a un mesmo e ao propio destino adquirira unha natureza de fonda certeza. 

(Musil 2010: 33-34)

Especialmente significativo resulta o tratamento, no capítulo 42, da relación 
entre os dous compoñentes nacionais subxacentes na bicéfala aiga imperial: 

O sentimento estatal [Staatsgefühl] austrohúngaro non estaba formado, como se podía crer, 

por unha parte austríaca e outra húngara, que se completaban entre si e formaban un todo, 

senón que o compuñan un todo e unha parte: o concepto de Estado húngaro e o concep-

to de Estado austrohúngaro, que tiña o seu territorio en Austria, mentres que o 

concepto de nacionalidade austríaca carecía de patria ningunha. O austríaco existía soa-

mente en Hungría e, alí, baixo a forma de aversión; […] deste xeito, autodeclárase 

«austríaco-máis-un-húngaro-menos-este- húngaro» […]; de feito, non podía soportar os 

húngaros, nin os húngaros aos austríacos […]. Inda por riba había, ademais, polacos, 

eslovenos ou mesmo alemáns a secas, o cal xeraba novas divisións internas […]. (Musil 

2010: 170).

Todo isto contextualiza a trama da desnortada pretensión da Acción Paralela, 
liderada por Leinsdorf: «construír a patria», «espallar o auténtico patriotismo» 
(Musil 2010: 146); realizar, en definitiva, o ideal nacional en Austria-Hungría. 
A teima de fundar un auténtico «nacionalismo kakaniense» (kakanischer Natio-
nalismus) e dar cumprimento á tese de que «o ser humano só pode atopar o seu 
pleno e verdadeiro sentido na vida comunitaria dunha nación». Tal era a razón 
de estar empeñado na idea de formar cos pobos do Imperio un só pobo, unha 
nación…, pero, «infelizmente, estes insistían en que xa formaban nacións, esi-
xían a restitución dos seus dereitos históricos […] e afirmaban con descaro que 
o Imperio era o cárcere do que se querían liberar» (Musil 2010: 452).

Isto lévanos, en segundo lugar, a un dos eixes da estrutura narrativa de O 

home sen particularidades: a cuestión das nacionalidades. A Acción Paralela tiña 
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por obxectivo, precisamente, contrarrestar as reivindicacións de varia intensida-

de e moi diversa orientación política das once nacionalidades que contiña o 

Imperio. Nacionalidades que non só tiñan diferentes linguas e culturas (e reli-

xións), senón que, ademais, non podían ser divididas en claras demarcacións 

territoriais e presentaban grandes desigualdades económicas, como Bauer 

subliñara na obra de referencia sobre o tema: A cuestión das nacionalidades e a 

socialdemocracia (Bauer 2020: 342). O problema preséntase desde o comezo con 

toda crueza: «[A]quelas loitas nacionais que con razón atraeron a curiosidade de 

Europa […] por mor de que a aversión que uns cidadáns senten contra as aspi-

racións doutros […] se presentou de xeito temperán naquel Estado» (Musil 

2010: 36). A estrutura do Imperio non soamente se baseaba na dominación de 

Austria sobre Hungría e de ambas as dúas sobre outras nacionalidades ou mino-

rías non territoriais, sen esquecer o antisemitismo estrutural e omnipresente, 

senón que, por cabo, o único vínculo estable entre todas elas non era un acordo 

político-territorial, un deseño institucional: era a persoa mesma do emperador 

«pola graza de Deus». Como ironiza Roth en A marcha Radetzky: «Ningunha 

maxestade de Europa depende tanto da graza de Deus e da fe dos pobos na graza 

de Deus. O emperador de Alemaña seguirá gobernando aínda que Deus o aban-

done; reinará, se é necesario, pola graza da nación. O emperador de Austria-

-Hungría non se pode dar o luxo de que Deus o abandone. Pero agora Deus 

abandonouno» (Roth 2020: 186). Para desolación dos activistas da Acción 

Paralela: «[S]e lle preguntaban a un austríaco de onde era, non podía responder, 

como é natural: son dos “Reinos e provincias representados no Parlamento” que 

xa non existen; en consecuencia, prefería dicir: son polaco, checo, italiano, friu-

lano, ladino, esloveno, croata, serbio, eslovaco, ruteno, valaco… Velaí o chama-

do nacionalismo» (Musil 2010: 450). Musil subliña a aporía política do mundo 

austrohúngaro: ningunha solución á cuestión das nacionalidades era posible sen 

derrubar o enteiro réxime do Imperio, que portaba na súa cerna a opresión 

estrutural das nacionalidades.
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[A] política kakaniense das nacionalidades […] seguía o seguinte método: o Goberno, 

en ciclos alternos de máis ou menos seis meses, quer procedía a castigar unha nacionali-

dade insubordinada, quer a respectaba prudentemente […], e, co paso do tempo, 

mesmo a «nacionalidade» alemá, que desempeñaba un papel tan importante en Kakania, 

porque procuraba sempre que o Estado fora poderoso […], empezou a sentirse nación 

oprimida! (Musil 2010: 515)

En terceiro lugar, os diferentes personaxes da novela personalizan as princi-

pais posicións en conflito arredor da cuestión nacional no Imperio Austrohún-

garo (vid. figura 2), superpoñendo de xeito xenial as tres dimensións: imperio, 

nación e narración. A crise do Imperio e o agromar das desavinzas e loitas nacio-

nais de natureza moi diferente fan imposible a unidade fundacional da novela 

realista ou do Bildungsroman. Unha imparable polifonía de voces, axencias e 

heteroxeneidade discursiva que brota contra o discurso dominante do Imperio 

volve quimérica a forzada monodia do «nacionalismo kakaniense». Nun reconto 

rápido atopamos as seguintes variantes de nacionalismo sostidas por diferentes 

personaxes:

a.- Leinsdorf: imperialismo, tardofeudalismo, aristocracia adiñeirada, nacio-

nalismo austríaco-alemán. Influencia de Fichte e os Discursos á nación alemá.

b.- Arnheim: nacionalismo prusiano, panxermanismo, Mitteleuropa alemá, 

Imperio Alemán (Alemaña mais Austria-Hungría).

c.- Stumm: nacionalismo militarista e racista. Apoloxía da guerra. Preanuncio 

da anexión (Anschluss).
d.- Leo Fischel: nacionalismo liberal, burguesía, humanismo, minoría xudía.

e.- Gerda Fischel («loira, libre, alemá e forte, que nada tiña que ver cos seus 

pais»): nacionalismo antisemita e protofascista.

e.- Diotima: nacionalismo cultural, Bildung.

f.- Tuzzi: burocracia do Imperio Austrohúngaro, centralismo estatalista, 

moderación que cede o paso ao aliñamento proalemán na guerra do 1914.
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g.- Sepp: xuventude protofascista, nacionalismo alemán racista, antisemitis-

mo, círculo de «estudantes antixudeocapitalistas».

h.- Feuermaul: pacifismo, antibelicismo, cosmpolitismo.

i.- Meingast: militarismo, «soldado da nación», «crueldade executada sistema-

ticamente», antihumanitarismo.

j.- Schmeisser: socialismo, republicanismo, federalismo.

Figura 2: As ideas de nación en O home sen particularidades, de Robert Musil (fonte: elabo-
ración propia de R. Máiz)

Agora ben, confundiriamos por completo o pensamento de Musil sobre a 

nación se os cáusticos fragmentos de O home sen particularidades –«momentos 

humanísticos que recordan as relacións entre os riles e a nación»– supuxesen 

o abandono hipercrítico da idea de nación nas mans das súas formulacións 
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organicistas desde o Estado ou contra o Estado. Para estes efectos resultan de 

grande interese algúns dos seus ensaios posteriores á guerra, sobre todo A nación 
como ideal e como realidade (1921) e O home alemán como síntoma (1923). Neles 

substánciase unha crítica do nacionalismo esencialista moi requintada. A expe-

riencia da guerra e a radicalización do nacionalismo alemán conducen a unha 

elaborada liña de argumentación tendente a dar conta do mecanismo da identi-

dade nacional xerador do belicismo europeo da época (conxuntamente «con 

Wilson e o cabalo de Troia dos Catorce Puntos»): 

[U]n sentimento embriagador de ter por vez primeira algo en común con cada alemán. 

De pronto, un mesmo convertíase nunha partícula, humildemente disolvida nun acon-

tecer suprapersoal [überpersonlihes Geschehen], e, ao seu acubillo, sentíase a nación como 

algo en verdade corpóreo, coma se unhas características ancestrais e místicas que perma-

neceran dormentes durante séculos espertasen de pronto […], e millóns de seres huma-

nos correron de repente, engaiolados, a morrer pola nación. (Musil 2000: 1060)

Musil explora criticamente e polo miúdo o concepto substancialista de 

nación baseado na raza: a xeneralizada «confusión entre o concepto de nación e 

o de raza», segundo a cal se produciu «a terxiversación teolóxica que leva a afir-

mar que o ser humano está constituído pola súa raza […]; precisamente, boa 

parte do noso idealismo nacional consiste nesa enfermidade do pensamento» 

(Musil 2000: 1064). Nos seus ensaios dos anos vinte, Musil insiste de xeito rei-

terado na conexión política entre nacionalismo organicista, a nación concibida 

como unha unánime totalidade orgánica a partir da «fronteira interior» (Fichte) 

entre nós/eles, propio/alleo, amigo/inimigo, e racismo, militarismo e guerra: 

O pensamento alemán descansa quer sobre fantasías raciais, quer sobre unha filosofía 

do sacrificio no nome desa suma de sumas que é o Estado, nunha idea de pecado ori-

xinal que soamente pode redimirse mediante a fusión coa totalidade […] nunha masa 

xigantesca […]. Esa nada sen sentimentos, ideas nin decisións, aínda que non é a nación, 

é, así e todo, a substancia que a mantén viva […]. Un «nós» que non se corresponde coa 
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realidade. «Nós, os alemáns», tal é a ficción dunha suposta comunidade. Pero o verda-

deiro «nós» é este: nós non somos nada os uns para os outros [«wir sind einander nichts»]. 

(Musil 2000: 1070; cursiva de R. Máiz)

Desde esta perspectiva, a nación devén hipostasiada como un suxeito colecti-

vo que engole os individuos e procede non soamente á súa proxección exterior 

como anexión, guerra etc., senón que ademais se prolonga cara ao interior na 

ablación do heteroxéneo do seo do pobo, na procura da prístina pureza dun 

suxeito colectivo dotado dun destino predeterminado: «O nacionalismo é só un 

caso particular de nostalxia forzada dunha Fe […]; certamente o ser humano 

pode atopar acubillo no seo dunha comunidade. Pero a comunidade que é unha 

nación, baseada e pechada en si mesma, xa non ten ese apoio que ofrecer […] e 

procúrao nunha dimensión subxacente, na raza, na relixión» (Musil 2000: 1363).

Esta crítica da nación orgánica, versión Blut und Boden, non implica, así e 

todo, que Musil a extrapole nun rexeitamento da idea de nación tout court. En 

efecto, retomando o fío da «posibilidade de sermos outramente» (anderer Zus-
tand), tamén a identidade nacional, como acontecía coa subxectividade indivi-

dual, posúe infinitas posibilidades de articulación política, e Musil explora este 

vieiro co mesmo procedemento deconstrutivo/construtivista, agora a respecto da 

«nación» no canto do «eu». Tamén aquí se dá un tránsito «desde o colapso 

dunha tradición unificada á exploración de formas emerxentes na cultura 

moderna» (Luft 1980: 235), se tenta superar o momento da pura negatividade, 

do gar Nichts, da nada máis absoluta, na procura aberta e continxente de «satis-

facer as esixencias de univocidade sen sacrificar a multiplicidade».

O punto de partida é «a ousadía de postular o sentimento nacional como 

“cuestión”», criticar a nación en canto «ideal» sobredeterminado como comuni-

dade substancial, para esculcar as dimensións políticas e culturais que están no 

fondo do fenómeno nacionalitario; isto é, desbotar unha simple fuxida da idea 

de nación para debruzarse no cosmopolitismo universalista, procurar «unha 

mera moral da civilización que renuncie ao fermoso atavismo da Kultur» (Musil 
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2000: 1072), deixando na man dos nacionalismos racistas e antisemitas a hexe-

monía da identidade nacional. En efecto, ao ver de Musil, «aqueles para quen a 

nación sinxelamente non existe presupóñeno con demasiada facilidade» (Musil 

2000: 1060). Pero moi outra é a lección da guerra: «O ser humano revelouse 

como unha masa sorprendentemente máis manipulable do que se adoita 

supoñer» (Musil 2000: 1045), unha sorte de masa líquida, que vive nun «estado 

non vectorial» (ungerichteter Zustand), aquel «desanimado mesturarse como par-

tículas de ferro nun campo non magnetizado», e na febril procura dun «eu» 

colectivo, de afundirse nunha masa que lle subministre sentido, punto de refe-

rencia nun mundo marcado pola incerteza. «Falando con precisión, a nación é 

unha fantasía [Einbildung] en todas as versións que se ofreceron dela» (Musil 

2000: 1071), pero esta Nación imaxinaria non ten como única posibilidade 

devir un Ideal cristalizado na procura de rochosos fundamentos, dunha terra 

firme, «das feste Land», que dicía Herder, na que facer pé ante a crise moderna 

da subxectividade, na procura de «firmes puntos de referencia». Pola contra, hai 

outra posibilidade, sobre a que Musil dubida, entre confianza e desesperación, 

ao longo de toda unha vida transitando entre dúas guerras, a saber: «Ao concep-

to de nación non se lle recoñeceu o seu carácter instituínte, como algo que 

habería que producir, senón que resulta considerado como algo xa instituído, 

que xa existe». Ao contrario, «a conciencia do que está a suceder esixe que xa non 

se trate a nación nin o Estado como “Ideais” absolutos, senón como obxectos 

que teñen que responder á súa finalidade». En canto Ideal, isto é, repleta de 

sobresignificacións holísticas, metafísicas, biolóxicas ou burocrático-militaristas, 

a «Nación», pero tamén o «Estado» ou o «Pobo», están «caducos». Porén, en 

canto conceptos políticos, «cómpre miralos como preguntas e non como respostas; 

non ver neles substratos fondos dos fenómenos, senón fenómenos sociais com-

plexos; consideralos non puntos de partida, senón resultados sociolóxicos; nou-

tros termos, como produtos e non como produtores» (Musil 2000: 1366).

Velaí o agromar dunha eventual identidade nacional «outra», asumida non 

como unha esencia inconsútil, predestinada á limpeza étnica e á guerra, senón como 
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un proceso continxente, aberto e indeterminado, aquel Prozess des Werdens que 

diría Bauer naquela altura (Bauer 2020: 154). De aí a posibilidade política dou-

tra síntese, doutra articulación democrática e pluralista da identidade nacional. 

Esta é a razón de que Musil defenda a necesidade política da «ideoloxía», nece-

saria para acadar un mínimo de «coherencia subxectiva», pero tamén cara á 

creación daqueles «vínculos que sustentan a vida dos seres humanos», sen os 

cales ficaría como un ser «amorfo», asocial e patolóxico. A eventual posibilidade, 

en definitiva, de pasar dunha subxectividade esnaquizada a unha identidade 

compartida, pluralista e desracializada. 

Tal é a resposta musiliana á Ichlosigkeit da modernidade que se prolonga na 

Heimatlosigkeit do Finis Austriae: a extraterritorialidade (Exterritorialität), a luci-

dez de «procurar elementos de valor naquilo que nos horroriza» (Casals 2015: 

659), desde aquela condición de «apátrida e políglota à tout faire», como a do 

protagonista de A morte do meu irmán Abel, de Gregor von Rezzori. Para Musil, 

tan falsa resulta a saída da busca de fundamentos sólidos da identidade na raza 

ou a nación como a aceptación resignada e cínica da fragmentación e o peche de 

horizontes. Na procura dunha «ética» como apertura atemporal continxente 

doutras posibilidades, o noso autor desenvolve unha perspectiva construtivista 

que o priva de atopar acubillo, tamén de calquera consolo subxectivo (como 

«autor») ou comunitario (como «austríaco», como «alemán»). Lou Andreas-Salo-

mé expresara con desolada lucidez o alto custo persoal desta rara teima «anacio-

nal» (unnational) nunha evocadora carta de 1924 («Abril») a Rainer M. Rilke, 

escrita cando este xa falecera, que ben podería estar dedicada a Musil: 

Agora que nós, os alemáns, nos vemos confrontados politicamente á cuestión do nacio-

nalismo, pregúntome até que punto non sería fatal para o teu destino que sentises tan 

forte antipatía pola túa condición de austríaco. Cabe pensar que unha patria, amada de 

modo primario –a comunidade do sangue–, te protexería das angustias […], da condena 

de ti mesmo. No chan da patria [Heimat], coas súas pedras, as súas arbores, hai algo 

sacrosanto que chega até o interior mesmo do noso ser. (Wiesenthal 2015: 1038)
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Alén de Leopold Bloom no Ulysses de Joyce, naquela súa tentativa improba-

ble de reconciliar a identidade xudía e a irlandesa (Lewis 200: 48), Musil procu-

ra, na mesma plasticidade dos seres humanos que facilita a súa manipulación 

belicista e racista, unha eventual posibilidade de acubillar cultural e democrati-

camente a plurinacionalidade, paralela á buscada no ámbito das ciencias sociais 

por austromarxistas como Renner e Bauer (Máiz e Pereira 2020). Posibilidade, 

por cabo, dobremente fracasada tanto na guerra do 14 como no posterior ascen-

so do nazismo e a II Guerra Mundial, mentres Musil, en penosas condicións 

económicas, seguía a pelexar coa novela infinita no seu tema de sempre: «a soi-

dade que desesperou de poder chegar nunca a ser acolledora» (Cacciari 2004: 

87). Dicía Canetti, anos despois, na súa lembranza: «Toute courtoisie lui sem-

blait suspecte […]. Il ne se sentait pas “déplacé” en temps de Guerre […] [:] il 

y voyait une confirmation de lui même» (Canetti 1983: 656). Nado en Klagen-

furt, nin checo nin alemán nin austríaco, estudante e cidadán itinerante en 

Eisenstadt, Brno, Bruxelas, Berlín e Viena, refuxiado en Xenebra, cun público 

lector maiormente xudeu, Musil érguese, con xenial desmesura, como a máis alta 

e atormentada expresión literaria daquela condición extraterritorial emerxente 

na época da Europa de entre as guerras á que se refería Bauer: «pouco querido e 

pouco de fiar, en tempos de loitas nacionais sospeitoso de traidor e tránsfuga» 

(Bauer 2020: 315). 
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En algún momento entre 1898 y 1916, alguien (probablemente un periodista) 
le pidió a Emilia Pardo Bazán unas declaraciones sobre el regionalismo gallego. 
El borrador para una contestación –manuscrito e incompleto– se encuentra en 
el archivo de la Real Academia Galega. En su esbozo de respuestas, Pardo Bazán 
expresaba su admiración por que se le preguntase por ese tema después de toda 
una obra dedicada a Galicia, penetrada hasta la médula (decía) por el espíritu 
gallego. Su regionalismo cultural estaba, a su juicio, claro. Otra cosa era si le 
preguntaban sobre el regionalismo político. «Ahí tengo que pensar despacio». 

En un momento en el que apuntaba el nuevo nacionalismo gallego (Beramen-
di 2007), Pardo Bazán reclamaba una definición precisa y clara del programa 
político de los regionalistas. Entonces, dice, sería posible que entre sus reclama-
ciones «hubiese algunas que [le] pareciesen sensatas y justas, como [se] lo [pare-
cían] algunas de las que [elevaban] los regionalistas vascos y catalanes». ¿Era un 
movimiento separatista, unitarista, federalista pactista, absolutista, patriarcal? 
Una claridad en la definición que no se aplicaba a sí misma, a juzgar por decla-
raciones contradictorias entre sí como estas: «Hay en mí germen de un regiona-
lismo marchitado en capullo» y «[S]oy regionalista por esencia, presencia y 
potencia» (Arquivo da Real Academia Galega, C254/31).

La pregunta es, por supuesto, qué entendía Pardo Bazán por regionalista y 
por qué se veía obligada, para su fingido pasmo, a responder a aquellas pregun-
tas. Esta última cuestión queda algo más clara a través del segundo texto: un 
artículo de Antón Villar Ponte desde las páginas de A Nosa Terra. Idearium da 
Hirmandade da Fala en Galicia e nas colonias gallegas d’América e Portugal, núme-
ro 31, del 20 de septiembre de 1917.

Se trataba de una «Carta aberta à Condesa de Pardo Bazán», con el encabeza-
do de «Ilustre Enimiga». En ella se venía a poner en boca del periodista y escritor 
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canario «Ángel Guerra» (José Betancort Cabrera) la siguiente afirmación: «[…] 
vostede non sentía a rexión, de que vostede ollando a rexión “cerebralmente” co 
iste xeito levábaa às suas notabres cuartillas. O marco da rexion […] parecialle 
estreito, xa que cobizaba una fama e una groria universás, postas ó dorso d’un 
titulo de Castela». Ese desprecio por la región no solo era producto de su ambi-
ción desmesurada, sino que además se asentaba sobre la falsa premisa de que 
existía una «raza común hispana» cuyas manifestaciones espirituales y artísticas 
de orden regional «no son senón xeitos d’estructura accidental». Para quien aca-
baba de liderar la creación de las Irmandades da Fala, aquella opinión de Pardo 
Bazán era pura fantasía: existía una raza gallega diferenciada y «Galicia eisiste con 
todal-as caraiterísticas d’unha nacionalidade mais acusada que a de moitos Esta-
dos nacionás» (Villar Ponte 2017). 

La referencia a estos dos textos introduce las tres cuestiones que quiero discu-
tir: la consideración de Emilia Pardo Bazán como una enemiga del galleguismo; 
la idea (en parte contradictoria con la anterior) de que se mantuvo neutral en el 
debate generado al respecto y, finalmente, que lo relevante en ese debate es su 
posición cultural y no tanto la política. En el primer y tercer casos, el argumen-
to es que Pardo Bazán era incapaz de «sentir la región», como decía Villar Ponte, 
en la medida en que negaba «el hecho diferencial de Galicia y […] la cultura y 
literatura gallegas” (Barreiro 2003). En el segundo, el planteamiento es que fue 
neutral porque rehuyó la polémica directa (Miralles 1997). Creo que en ambos 
hay argumentos y razones sólidos. Sin descartarlos, quiero defender las siguientes 
afirmaciones: 

1.º) Resulta difícil desligar, porque nunca estuvieron desligados ni en Pardo 
Bazán ni en sus detractores, lo cultural y lo político.

 2.º) Pardo Bazán rehuyó la polémica abierta, pero nunca fue neutral respec-
to al regionalismo, ni en lo cultural ni en lo político. 

3.º) En su posición particular pesó un fuerte sentimiento de región anclado en 
una conciencia plena de los materiales culturales con los que se estaban constru-
yendo, también en España, los Estados-nación europeos. Un proceso de carácter 
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transnacional del que era muy consciente y que alumbró en ella un tipo de 
«nacionalismo defensivo» (Torrecilla 2003) que se miraba fundamentalmente en 
Francia. Un país que admiraba y al que, al tiempo, «se resistía» como modelo 
(Gabilondo 2009). Ese cruce de emociones, y no solo de razones, permeó su 
noción de España y de Galicia: sus limitaciones como nación, sus posibilidades 
y sus fantasmas. 

4.º) La posición de Pardo Bazán evolucionó en el tiempo de una forma no 
necesariamente lineal y solo puede entenderse de manera cabal si se atiende a los 
contextos históricos del debate en España y en Europa. En ella pesaron los temo-
res respecto a las implicaciones políticas de la existencia de una nacionalidad 
cultural gallega (o catalana, o vasca) distinta y opuesta a la de España.

5.º) Para entender esa posición no es posible limitarse al análisis de sus textos 
de crítica literaria, o de cariz político. Es fundamental analizar sus textos de fic-
ción, sus novelas y cuentos. Esto es así porque Emilia Pardo Bazán era plenamen-
te consciente de algo que impregna la historiografía actual sobre la construcción 
de las naciones y de las identidades nacionales: que la propia «configu-
ración estética de las periferias» (Mainer 2010) y el surgimiento (o no) en ellas 
de una conciencia de nacionalidad propia no son –como a veces se ha creído 
ver– los distintos tamaños de las figuras de una matrioshka, sino un juego de 
espejos entre naciones y regiones que afecta a ambas (Archilés 2006; Núñez 
Seixas 2006). En ese juego de espejos, la novela fue un «mecanismo informal» 
de nacionalización (o desnacionalización) fundamental, con una enorme 
potencia intelectual y sentimental.

Resumo y aúno todo ello, avanzando en mi argumento global al respecto. 
Entiendo a Pardo Bazán como lo que hoy se llama «una constructora de 
nación», a nation builder española, profundamente anclada en el momento 
fundamental que, en toda Europa, significaron el último tercio del siglo xix y las 
primeras décadas del siglo xx, hasta la I Guerra Mundial. En ese contexto, Emi-
lia Pardo Bazán fue una nacionalista española plenamente moderna, consciente 
de lo que hacía y del papel esencial que en su tarea habrían de tener la región y 
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el sentimiento de región. Toda la obra de Pardo Bazán está inundada de nación y 
de modernidad. Más exactamente, de discusión en torno a la nación y a la 
modernidad. Sin ellas no se pueden entender de manera cabal esa obra y esa 
vida. Como no se pueden entender sin la importancia que la supuestamente 
cerebral doña Emilia concedía a las emociones y a los sentimientos en las forjas 
de pertenencia; en lo que hoy los especialistas llaman «la construcción de los 
individuos nacionales» (Molina 2013). Ambas cuestiones, la nación (moderna) 
y la emoción, estuvieron relacionadas en su vida y en su obra con el problema 
de la ubicación que en todo ello se reservaba entonces a las mujeres y, más en 
concreto, a las mujeres escritoras. Su feminismo fue, en este sentido, pensado 
como un poderoso factor de nacionalización española y es, asimismo, funda-
mental para comprender mejor su posición particular respecto a Galicia y al 
regionalismo gallego. A ello habría que añadir, en un lugar estratégico crucial, la 
cuestión de la clase social. 

Advierto que en mi interpretación no hay ningún intento de defensa de Pardo 
Bazán ante sus críticos galleguistas. Hay, sí, un intento de comprenderla dentro 
de la discusión de su época respecto a cómo se construyen las naciones, con qué 
materiales y de qué forma, qué papel se reserva en ellas para la razón y para la 
emoción, para la acción consciente y selectiva, para los conflictos de clase, para 
los hombres y para las mujeres; para la ubicación de la diversidad social y cultu-
ral, o su eliminación. 

***

De mi tierra constituyó el primer estudio de conjunto sobre la literatura en ga-
llego del momento, respecto a la que Emilia Pardo demostró un conocimiento y 
un aprecio estético indudables. El texto central «La poesía regional gallega» había 
sido compuesto como discurso en el homenaje a Rosalía de Castro celebrado en 
el Liceo de Artesanos de A Coruña, en septiembre de 1885. Su publicación tres 
años después era una intervención cultural y política plenamente calculada. Bus-
caba de�nir el lugar que la autora de Los Pazos de Ulloa podía (y debía) ocupar 
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en el contexto de la polémica abierta por Gaspar Núñez de Arce contra el uso 
literario del catalán, el vasco o el gallego. No era esa la postura de Pardo Bazán. Su 
formación intelectual, social y emotiva en el tradicionalismo político y su propia 
concepción de la historia y de la literatura la ayudaban a ver las cosas de forma 
mucho más compleja. La tradición progresista de su familia aumentaba aún más 
esa complejidad. 

Para Pardo Bazán, lo que entonces se llamaba «literatura regional» era poco 
más (y nada menos) que el puente que enlazaba «a las letras cultas con la poesía y 
arte del pueblo». Ese enlace se producía a través de la emoción, relacionada estre-
chamente con la infancia, implícitamente (pero nunca explícitamente) opuestas 
ambas al entendimiento de la madurez, identi�cado con la razón, con las «letras 
cultas» y con el castellano. Los poetas regionales «son la infancia, son la fe, son la 
ternura» (Pardo Bazán 1888).

Es necesario hacer hincapié en la identi�cación recurrente entre el uso del 
gallego y la emoción inarticulada, la infancia y el espacio doméstico. Algo, por 
cierto, que los historiadores catalanes han señalado también para la primera Re-
naixença (Marfany 2017). Galicia y el gallego vistos, en buena medida, como un 
territorio y una lengua prenacionales, pero no exóticos (y esto es importante) 
respecto a la nación adulta y a la lengua madura y europea que eran España y el 
castellano. La emoción primordial, la unidad básica de la infancia, era la misma 
para Galicia y para España. En ese terreno Emilia Pardo Bazán era escasamen-
te cerebral. Manuel Murguía, sin embargo, no creía en esa amalgama, en esa 
identi�cación emocional que colapsaba Galicia y España. Él era, como ella, un 
constructor de emociones nacionales. Su respuesta tardó, con todo, más de diez 
años en llegar. No se produjo hasta 1896, en una serie de agrios artículos en La 
Voz de Galicia (Murguía 2000).

En el núcleo de las airadas diatribas de Murguía se encontraba la construcción 
discursiva de la inevitable rivalidad entre Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. 
Todo su discurso estaba erigido sobre esa supuesta rivalidad que era, al mismo 
tiempo, literaria, política y femenina por cuanto representaba dos formas (una 
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auténtica y otra monstruosa) de ser mujer, de ser gallega y de ser escritora. Para 
don Manuel era evidente que Emilia envidiaba la mani�esta superioridad literaria 
de Rosalía y había tratado, conscientemente, de empequeñecerla tildándola de 
«primer poeta regional», lo que implicaba, a juicio de su esposo, negarle el puesto 
destacado que merecía entre las poetisas españolas como Gertrudis Gómez de 
Avellaneda o Carolina Coronado. Murguía tenía razones, desde su punto de vista 
político y personal, para sentirse francamente irritado. El grado de mala fe o de 
soberbia por parte de Emilia Pardo es lo que estaría en cuestión. Lo interesante, 
en todo caso, no es la materia personal, sino la política. ¿Qué quería decir políti-
camente Pardo Bazán en aquel preciso momento y hablando de la única autora 
(o autor) que podía competir con ella en el canon gallego y español? 

En primer lugar, algo que ponía en tensión toda su concepción de la historia, 
de raíz básicamente tradicionalista y antiilustrada. Quería decir que existía una 
línea de progreso, una �echa del tiempo y una suerte de selección natural darwi-
nista para las naciones y para las lenguas. Seguía así las tesis «progresistas» de la 
mayor parte del liberalismo europeo, incluidos sus representantes más radicales. 
La vía del progreso para las identidades y las lenguas «regionales» era hacer causa 
común con las «nacionales», integrarse en ellas, aportar a ellas su savia vital e 
intelectual. La nación española era el gran río al que habrían de contribuir todos 
los a�uentes. Todas las emociones y todos los esfuerzos. 

Lo interesante es que esa metáfora le permitía integrar la diversidad e inclu-
so celebrarla. Voy a centrarme en los años ochenta, pero creo que esa apuesta 
(nacionalizadora, a su juicio) puede rastrearse en sus discursos regeneracionistas 
después del desastre de 1898, en especial en el que pronunció en el Ateneo de 
Valencia en diciembre de 1899 (Pardo Bazán 1899). Quizás haya ocasión en el 
debate para tratar esa cuestión. 

Por una parte, Pardo Bazán era demasiado inteligente y había estado demasia-
do en contacto personal e intelectual con el tradicionalismo político como para te-
ner una visión roma y lineal del progreso. Desde su punto de vista, el «resurgir» de 
la literatura en gallego era, sobre todo, un movimiento de resistencia (plenamente 
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moderno, en realidad) a la tendencia homogeneizadora de los siglos xviii y xix 
que debía entenderse en un contexto europeo general. Podía considerar el renacer 
del gallego en los medios cultos como un «caso de atavismo», pero planteaba al 
respecto matizaciones importantes que la distinguían de sus colegas más estre-
chamente castellanizantes. Sobre todo, y no es irrelevante en absoluto, porque 
creía que se podía hacer buena, muy buena, literatura en lenguas distintas al cas-
tellano y que, además, de acuerdo con su propia concepción literaria naturalista, 
eso era lo que había que hacer –al menos en algunos casos (Pardo Bazán 1888)–.

Aquí merece la pena re�exionar, con brevedad, sobre su relación con la litera-
tura en catalán, que admiraba. Una relación que fue especialmente estrecha con 
la obra de Jacint Verdaguer, con el crítico Josep Yxart y con el novelista Narcís 
Oller, implicados todos ellos en la Renaixença del catalán como lengua literaria 
y, más en concreto, en los dos últimos casos, del «catalá que ara es parla». Para 
Yxart, Emilia Pardo Bazán se había convertido en parte sustancial de la gran re-
generación del castellano que se estaba operando en aquellos momentos a través 
de la novela. Un camino que ya habían recorrido otras literaturas europeas, y en 
buena medida también las «lenguas provinciales» como el catalán, cuyo objetivo 
era superar el divorcio rancio entre «la lengua de los libros y la lengua hablada». 
Por eso había sido capaz de valorar a los poetas gallegos «de un modo íntimo» y 
de comprender el «principio vivi�cador» que proviene de las llamadas «literaturas 
regionales» (Yxart [1889] 1996). 

Esa era la actitud que le permitía apreciar con intensidad la literatura catala-
na, leyendo directamente en catalán. Era una cuestión de sintonía literaria y de 
respeto por una lengua que, frente a opiniones que creía poco o perversamente 
informadas, tenía a su juicio todos los registros necesarios para hacer arte y para 
contribuir, desde la diversidad, a la construcción de la nación española. Aquí po-
dían retroalimentarse los legados tradicionalista y progresista (en la versión des-
centralizadora y provincialista del primer progresismo) de su formación literaria 
y política. Un tema que no puedo desarrollar aquí, pero que merece ser tratado 
con cuidado para entender mejor la complejidad de la propuesta nacionalizado-
ra, española, de Emilia Pardo. 
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En todo caso, en su valoración de las literaturas en lenguas distintas al cas-
tellano fue bastante más respetuosa que otros escritores como Núñez de Arce o 
Galdós. Hasta cierto punto podía estar de acuerdo, al menos durante un tiem-
po, con el Juan Valera anterior a 1868: «En resolución, yo miro como riqueza 
envidiable, que no debemos perder, ni confundir, ni mezclar, el que tengamos 
tres y no sólo una lengua literaria; pero me inclino a creer que todo español debe 
entender y estudiar las tres, seguro de que con ello completará y hermoseará más 
la que él hable y escriba, sin desnaturalizarla por eso» (Oller 1962; texto original 
de 1913-1918).

Para Pardo Bazán todas las literaturas regionales españolas (incluida la caste-
llana y andaluza) eran producto de la historia. Por eso, entre ellas había sustancia-
les diferencias. Existían regiones como Galicia cuya lengua antigua había venido 
a menos y se había perdido para las clases cultas y para la literatura, quedando 
con�nada al pueblo. En otras regiones, notoriamente Cataluña, el catalán nunca 
se perdió del todo para la literatura y «todas las clases sociales, para todos los 
usos de la vida, se [servían] del habla provincial». Por eso, lo que era natural en 
catalán era en buena medida arti�cioso en gallego. A diferencia del provenzal o 
del catalán, «el gallego no lo [hablaban] quienes lo [escribían]» o, incluso, ni lo 
hablaban habitualmente ni lo escribían (como era el caso de Manuel Murguía) 
quienes se erigían en sus defensores. Esto tenía también sus ventajas, pues, frente 
a la Renaixença, «la literatura gallega [conservaba] más su carácter propio, y hasta 
el día se [hallaba] bastante exenta del in�ujo francés, tan poderoso en Cataluña 
[…]». En todo caso, y esto es fundamental, para ella «la distinción entre dialectos 
y lenguas nacionales es arti�ciosa y no toca a la esencia, sino a la forma de los 
lenguajes». La distinción se concibe, estrictamente, en términos históricos des-
pojados de cualquier esencialismo. A la historia había que atenerse y en torno a 
ella había que entender el desarrollo de una lengua, su abandono, su hegemonía 
o su derrota. 

Como he dicho al principio, en la evolución de su pensamiento es funda-
mental atender a los contextos de discusión en torno a la cuestión regionalista y 
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nacionalista. Dice Xosé Ramón Barreiro –en una de sus múltiples intervenciones 
imprescindibles sobre Pardo Bazán– que «la cuestión del reconocimiento o no de 
la lengua y de la literatura regional no es directamente política sino cultural» y 
que lo grave es que Pardo Bazán negase ese reconocimiento cultural a la literatura 
en gallego. «Es en este punto en el que debemos centrar la cuestión y no en el 
tema, que creemos sin interés alguno, de lo que pensaba doña Emilia sobre el re-
gionalismo político gallego». No considero posible disociar ambos aspectos. No, 
desde luego, en el debate de los últimos decenios del siglo xix y principios del xx. 
Creo también que no puede decirse que Emilia Pardo no comprendiese «estima-
tivamente lo que la lengua y la literatura gallega signi�caba en la construcción de 
una identidad» (Barreiro 2003). Lo comprendía a la perfección en la medida en 
que era consciente del enorme peso político (es decir, de acción sobre la historia) 
que tenía la interrelación profunda que gente como Murguía estaba fraguando 
entre la galleguidad y la literatura en gallego. 

Pardo Bazán sabía (porque era lo que ella estaba haciendo) que las lenguas 
también se construyen (y se destruyen) y alcanzan o no una capacidad de absor-
ción o de marginación de otras. Era consciente del papel crucial que la lengua, 
y las emociones construidas en torno a ella, desempeñan en la construcción de 
una nación. Se trataba de un proceso histórico, político, que tenía que ver con 
las relaciones de poder culturales y con la acción «informal» de gente como ella 
misma o como Murguía. 

Emilia Pardo estaba empeñada en la construcción de una nación y de una len-
gua (la española) que (y esto es importante) no eran algo acabado y claro, sino un 
proceso laborioso y lleno de potenciales culs-de-sac, de ambivalencias y de dudas, 
de posibilidades abiertas y de horizontes inciertos que afectaban tanto a Galicia 
como a España. Es en este contexto, profundamente inestable, en el que advir-
tió que las «literaturas regionales» podían convertirse en «complicaciones» para 
su propio proyecto nacional. Si Valera (antes de 1868) vio una oportunidad 
para España en el reconocimiento de su diversidad lingüística, Emilia Pardo Ba-
zán (escribiendo en los años ochenta y noventa del siglo xix) vio la posibilidad 
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abierta de nacionalismos con�ictivos entre sí. Se puede estar de acuerdo o no con 
ella, pero en ese aspecto concreto no se equivocaba porque advirtió que todo lo 
cultural es político y que toda acción política se asienta sobre supuestos culturales 
que son, también, producto de la historia y no de la naturaleza, ni de la raza, etc. 
(Para consultar a Murguía en este último y decisivo aspecto, ver Máiz 1984).

Por lo tanto, a mi juicio, la cuestión que hay que evaluar, precisamente, es el 
calado político de su comprensión del carácter en muy gran medida interrelacio-
nado del proceso de construcción de los Estado-nación europeos y de las resisten-
cias a ese proceso. Una dinámica general y común a «la modernidad» occidental y 
a sus desasosiegos. Es en este contexto en el que le escribió a Narcís Oller en 1886 
–cuando los ecos del Memorial de Greuges en defensa de los intereses morales y 
materiales de Cataluña aún no se habían apagado–: 

[M]i españolismo se acentúa. Sí, yo soy poeta ante todo […][,] pero no se ha de menester 

de gran dosis de poesía para tener una mediana ración de orgullo y querer pertenecer a 

una gran Nación mejor que a un estadillo menesteroso… y que (no lo dude usted, ami-

go mío) andaría manejado por cuatro galopines, pues ustedes, los que valen, siempre se 

quedarían detrás de los mangoneadores. Eso si se salva del yugo extranjero. Vade retro el 

regionalismo. 

Así, aun sintiéndose emocionalmente desarmada por la potencia estética del 
catalán y del gallego, temía «lo que en el terreno político representa la literatura 
regional […], que lleva en sí un germen de separatismo, germen poco desarro-
llado todavía, pero cuya presencia es imposible negar, y que acaso sea el único 
fruto político y social de este �orecimiento» (Oller 1962; texto original de 1913-
-1918). 

El problema de la respuesta de Murguía a estos planteamientos de 1886-1888 
es que el autor no solo fue incapaz de escapar a su resentimiento personal, sino 
que, por añadidura, articuló dicha respuesta de forma profundamente sexista. La 
amparó además –a mi juicio, de manera muy sesgada y descontextualizada– en las 
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propias palabras de Rosalía sobre la ligereza y «debilidad innata» del pensamiento 
de la mujer o su incapacidad «para el duro trabajo de la meditación». Algo que 
orientaba sus facultades, naturalmente, hacia la poesía y, en su caso, debía hacerlo 
(por su proximidad, en cuanto mujer, con la tierra y lo natural) hacia la poesía en 
gallego. En la penumbra, o incluso en la censura completa, quedaron las dudas 
de Rosalía sobre cuál había de ser su lengua literaria y cuánta la importancia que 
otorgó a su prosa en castellano.

Pardo Bazán, sin embargo, había hablado bien alto y, según Murguía, de for-
ma absolutamente insolente. Tanto como para creer que, «en los dominios del 
arte y de la ciencia, nada le estaba vedado, que en ellos podía entrar como vence-
dora». El resultado de esta monstruosidad, esa impertinencia antinatural, era una 
«merlette» literaria, aupada por ventajosas relaciones coruñesas y madrileñas, una 
simuladora de talento, una plagió�la compulsiva, una «Bubarda y Pecucheta», 
una grafómana empeñada en «escribir de todo cuanto escribieron otros antes que 
ella». «Y no la culpo por eso –añade Murguía–. Está en su condición de hembra». 
Una condición que, sin embargo, transgredía una y otra vez con su frialdad, con 
su ambición, con su soberbia, con su congénito prosaísmo. Ni siquiera había 
logrado emocionar con los poemas a su hijo Jaime: «¡Una madre que no logra en-
ternecernos cuando habla de su hijo!… Es lo que faltaba por ver». Emilia Pardo 
no solo carecía de «las dos condiciones precisas en la mujer poeta: la imaginación 
y el sentimiento», sino que además traicionaba su condición de gallega al romper 
lo que distinguió siempre a su literatura: «[…] una especial dulzura de expresión, 
[…] su verdadera característica. Su nota dominante es el sentimiento; faltar a 
ella es faltar a algo propio y esencial, negarse a ser de la raza a que uno pertenece 
[…]. Sólo D.ª Emilia, que como mujer estaba doblemente obligada a seguirla, se 
aparta del todo de la general corriente» (Murguía 2000). Merece la pena destacar 
en cursiva ese doblemente.

La ira y el sexismo de Murguía acaban por cerrar el círculo y aceptar aquello 
mismo que le había irritado en la identi�cación de Pardo Bazán entre lo gallego 
y lo sentimental, lo emocional y lo femenino. Sus artículos de 1896 resultan en 
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este sentido más interesantes que un mero exabrupto y una muestra algo extra-
vagante de resentimiento personal. Tienen una cualidad especial para hacernos 
entrever la profunda identidad, y la jerarquía, que su autor establece entre Galicia 
y lo femenino, por una parte, y el galleguismo cultural y político encarnado en 
la varonil defensa que Murguía representa, por otra. De esta manera, la supuesta 
rivalidad entre Emilia y Rosalía aparece como la que se establece entre una virago 
(una mujer doblemente traidora a su naturaleza y a su patria) y la auténtica mujer 
(sufriente, saudosa, patriótica), defendida por un hombre frente a otro hombre: 
el nacionalismo gallego frente al español. Murguía (que escribe en castellano e 
insiste en que Rosalía escriba en gallego) es quien de�ne, quien otorga (o niega) 
identidad sexual y estatuto artístico, canónico, nacional, a ambas: quien se erige 
en autoridad al respecto.

No voy a desarrollar más esta cuestión del sexo y del género y su implicación 
en la de�nición y conformación del canon (gallego y español), pero la considero 
sustancial (Pereira-Muro 2012). Sustancial porque, entre otras cosas, subvierte 
las jerarquías e incluso las identidades masculina y femenina en la construcción 
nacional, lo cual afectaba no a Galicia o a España únicamente, sino a la totalidad 
de los países de su entorno, cuando menos. Tan solo quiero apuntar lo siguiente. 
Manuel Murguía tenía, en parte, razón al creer que el horizonte de Pardo Bazán 
era el mismo que el suyo y que tenía «el soberano deseo de regentar […] la litera-
tura gallega, y algo más». Ese «algo más» era en realidad lo verdaderamente im-
portante. A diferencia de lo que ocurría en el caso del pontí�ce del regionalismo, 
el horizonte de la autora de Los Pazos de Ulloa hacía ya tiempo que había dejado 
de ser (en exclusiva) Galicia. Era en España, y en concreto en Madrid, donde no 
dejó nunca de ejercer de gallega neta y clara. En este sentido, mucho más pro-
fundo, que entendía la construcción cultural, imaginativa, de la región como una 
forma de hacer patria, de re-crear la identidad nacional española, Emilia Pardo 
Bazán sí competía con Manuel Murguía como líder de un regionalismo que él 
construía, cada vez más, en con�icto con la nación (emoción) española y ella no. 
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De hecho, la apuesta de Pardo Bazán era (como Murguía vio inmediatamente) 
competidora política y cultural de la suya. Entre otras cosas, porque doña Emilia 
no se conformaba (como tampoco lo hizo Rosalía, aunque calló más) con ser la 
encarnación emotiva, sensible, de la tierra soñada, sino una de sus artí�ces. Al-
guien que, como él, quería delinearla, de�nirla y orientarla. 

***

En ese proceso de de�nición –y con ello voy a concluir–, España y Galicia resul-
tan identidades no solo profundamente ligadas entre sí, sino (por ello mismo) 
también profundamente inestables. No voy a entrar en el tema de la «inestabili-
dad» de España en la obra de Pardo Bazán porque lo trataré más por extenso en 
otro lugar. Sí quiero apuntar alguna re�exión más sobre Galicia.

Antes, quiero advertir que mantengo serias reservas respecto a la aplicación de 
la crítica poscolonial a la cuestión nacional en contextos no estrictamente colo-
niales. Sin embargo –como han demostrado Xavier Andreu (2016) para España 
o Helena Miguélez-Carballeira (2013) para Galicia, por citar textos útiles y re-
cientes, aunque muy distintos–, la perspectiva de la crítica poscolonial tiene una 
capacidad notable para iluminar los con�ictos y los diálogos de representación 
de las identidades nacionales. En este caso, me re�ero concretamente a la forma 
en que se cruzan el diálogo (y el con�icto) entre la identidad nacional española 
y las europeas hegemónicas con los signi�cados e identidades formulados en el 
marco de los diversos proyectos nacionales dentro de la península. Desde hace 
décadas, los historiadores venimos insistiendo en el carácter relacional de las 
identidades de raza, género, nación o clase social. No hay identidad sin relación 
y sin un Otro que es construido al tiempo que el propio yo. Esa relación, que 
implica dos direcciones, es siempre jerárquica. De hecho, una posición de poder 
económico, social o político se de�ne en buena medida por su capacidad para 
imponer identidades subalternas. Aquellas en las que las imágenes que el Otro 
fabrica para legitimar su poder se interiorizan y se reproducen como inferiores 
y subordinadas. 
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La identidad de clase ha desaparecido con demasiada rapidez, y completa-
mente, del análisis de los historiadores en los últimos años. También, y de una 
manera peligrosa, a mi juicio, de la historiografía que se ocupa de los procesos 
de construcción de identidades nacionales. Voy a plantear esa cuestión a través 
de una novela de gallegos (y, más en concreto, de gallegas) en Madrid, Morriña 
(1889). Una de las obras más delicadas y lúcidas de Pardo Bazán, llena de ter-
nura y de sentido del humor, y también de crueldad. No fue así considerada, en 
el momento de su publicación, por Luis Alfonso y Clarín, para quienes era una 
novela sosa, cuyo asunto (dice el primero) no interesaba (Alfonso 1889). «Puede 
hacerse interesante a un aldeana, a una mujer de la clase más humilde […], pero 
a una criada es mucho más difícil» (Alas 1889). Una criada dulce y sumisa que, 
sin embargo, «se sale de su clase» al creer que los favores del señorito pueden te-
ner algo que ver con el amor. ¡Una criada romántica! (casi una contradicción en 
términos), llena de morriña por una tierra, Galicia, que ni siquiera en el recuerdo 
puede ser un refugio para ella, porque es desde allí desde donde viene la vergüen-
za de su nacimiento como hija bastarda de un cura y de su sirvienta.

Esclavitud carece de cualquier recurso y todo en su entorno parece conducirla 
a repetir una y otra vez la experiencia traumática de las mujeres del pueblo: la 
seducción, la pérdida de la virginidad, el abandono, los hijos bastardos. Un tema 
que siempre había interesado a Pardo Bazán cuando escribía (con indignación) 
que los señoritos de su clase salían a la búsqueda de las chicas del pueblo, espe-
cialmente de las criadas, como si saliesen a cazar perdices. Un tema que aquí se 
hace más complejo a través de la discusión sobre las buenas intenciones de la 
dueña de la casa, la dama gallega doña Aurora Nogueira de Pardiñas, que acoge 
a Esclavitud a pesar de su origen, la de�ende y la ayuda, frente a las opiniones de 
buena parte de su entorno. 

Finalmente, sin embargo, «en holocausto a la moral», cuando ve el interés 
que la criada despierta en su único y adorado hijo –un petimetre consentido 
carente de cualquier personalidad reconocible–, aleja a Esclavitud de su casa y 
se marcha con él a Galicia, dejándola a ella atrás, en un Madrid desolado. Sin 
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patria. A Esclavitud no le queda siquiera el convento (un recurso para señoritas 
descarriadas) y planea suicidarse. No tiene la potencia personal, ni la capacidad 
para la rebeldía, de La Tribuna (1883). No tiene, por supuesto, la riqueza y la 
cultura de la marquesa de Andrade en Insolación (1889). No es una obrera o 
una señora, es una criada. Alguien de quien se dudaba, incluso, que pudiese ser 
materia novelable.

Se requería alguien como Pardo Bazán, que siempre vivió entre dos orillas, 
para que lo fuese. Para que, por medio del caso prosaico, sórdido, del despertar a 
la sexualidad de los señoritos a través de las criadas, se pudiese pensar en cómo el 
género y la clase rompen las costuras de la nación y la cuestionan. Una re�exión 
singular y hondamente conmovedora que se logra invirtiendo, o al menos cuestio-
nando, la dirección única de la mirada, dando voz a la falta de voz de Esclavitud. 

Todos en la tertulia de la viuda del magistrado Pardiñas hablan de ella y sobre 
ella, de sus orígenes y de su destino, de sus posibilidades de escapar o no a él. No 
escapa, pero no lo hace por inmoralidad o sumisión social y racialmente con-
génita. A diferencia de Murguía, por ejemplo (Máiz 1984), Pardo Bazán dudó 
siempre de lo racialmente congénito. Esclavitud no escapa a su destino porque 
Aurora Nogueira de Pardiñas, sus contertulios y sus amigos consideran que a 
quien hay que salvar de aquel «resbalón» es al joven Rogelio. La criadita gallega 
no se suicida por culpa del «sombrío humor de la raza céltica». Todos los días y 
en cada provincia de España, dice la autora, la prensa traía noticias de suicidios 
así. No era un problema de tierra o de raza. Era un problema de clase. Esclavitud 
no es seducida, abandonada y maltratada porque sea gallega, sino porque es una 
criada. Esclavitud –que es el sujeto subalterno radical: aquel que no puede hablar 
de sí mismo (Spivak [1985] 2010)–, en todo caso, planea matarse porque es su 
única manera posible de hablar, de quedar en la memoria, de impregnar con su 
tragedia el respetable mundo de esos señores gallegos que han venido observando 
su evolución y su caída como si fuese un torneo o un ensayo clínico. 

La Galicia de Pardo Bazán –a pesar del uso ruralista y localista que se ha hecho 
de su obra– no es «una nación sentimental» en el sentido del estereotipo español 
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(y gallego) que ha analizado Helena Miguélez-Carballeira. Es una Galicia dura y 
compleja, atravesada por con�ictos de clase del todo modernos que trascienden 
–en la visión de Pardo Bazán– la capacidad inclusiva de una nación, o dos nacio-
nes, profundamente ligadas entre sí y profundamente inestables, inseguras de sí 
mismas. Buena parte de la singularidad de su obra, de su Galicia, reside, a mi jui-
cio, precisamente en la capacidad para ir más allá de la celebración más o menos 
pintoresca de lo rural, lo local, lo regional, a la que recurrieron otros escritores de 
la Restauración y también de los regionalismos más o menos protonacionalistas 
(Labanyi 2011). A ella lo que le interesó fue deshacer la oposición –que en buena 
medida permeaba la obra de muchos de esos escritores– entre una modernidad 
neurótica y degenerada, encarnada en la nación moderna, y en concreto en Ma-
drid, y un instinto natural, un retiro campestre, saludable y virtuoso, depositado 
en la región. Cuestionó, especialmente en sus novelas, la dicotomía entre la na-
ción moderna, arti�cial, y la región anclada en el pasado, en la tradición, en la 
vieja lengua y en la vieja tierra, en lo esencial, en lo natural. 

Más aún, y esto es lo verdaderamente original, planteó la posibilidad de que 
no existiese una respuesta única, totalizadora y real para el malestar en la mo-
dernidad que atañía a ambos polos de esa supuesta dicotomía. La verdad de la 
nación que todo lo resuelve –y las soluciones individuales y colectivas inscritas en 
su búsqueda– eran siempre relativas y, por lo tanto, estaban sujetas a discusión. 
El resultado de todo ello fue una problematización de las ilusiones en torno a lo 
natural y lo esencial que, a mi juicio, no tiene parangón en ningún otro novelista 
de su generación. Especialmente por lo que se re�ere a su capacidad de abrir el 
debate sobre la importancia de la clase social y de la posición de las mujeres, de 
la supuesta naturaleza femenina, como síntomas cruciales de las grandes contra-
dicciones internas del liberalismo, la democracia y el nacionalismo. Por eso es 
una intelectual imprescindible para comprender las tensiones sociales, políticas y 
culturales del último tercio del siglo xix en España y en Galicia: sus desasosiegos 
y sus fantasmas son plenamente modernos. 
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La historia del proyecto regeneracionista y autonomista del líder catalanista 

Francesc Cambó es la historia de un gran fracaso político fruto de los errores 

propios, tanto estratégicos como tácticos, pero también de las enormes resisten-

cias que despertó1. Antes de entrar en la explicación detallada de este proyecto, 

y de sus limitaciones, quizás sea conveniente advertir que cualquier semejanza 

con aspectos de la actual situación política española y catalana no es una pura 

coincidencia, sino el evidente resultado de contemplar que, en nuestro país, hay 

aún cuestiones pendientes desde hace, como mínimo, un siglo.

El proyecto reformador y regionalista de Cambó se elaboró gracias a una serie 

de estímulos exteriores, surgidos de la política internacional, pero sobre todo 

como consecuencia de la peculiar coyuntura española de los años 1915-1917. 

En el terreno internacional, es evidente la influencia de la Gran Guerra y de la 

posición neutral que España adoptó ante ella. Pero, también, no dejaban de 

tener una notable repercusión ideológica algunos importantes cambios políticos 

producidos entonces, como los de México y el de Portugal –en ambos casos, de 

1910– y también la Revolución rusa de 1917. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que ello llevó al catalanismo conserva-

dor de la Lliga Regionalista a elaborar una propuesta política de reformas para 

el conjunto de España. La irrupción del catalanismo en la política española fue, 

sin duda, la única gran novedad surgida tras el desastre colonial de 1898, pero 

1 He tratado algunos aspectos importantes de esta temática en Alfonso XIII y Cambó: la monarquía y el 
catalanismo político, Barcelona, RBA, 2013, y en Escolta, Espanya: la cuestión catalana en la época liberal, 
Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2001. También ha sido muy útil para este texto la consulta 
del artículo de Ángel Smith (2017) «Cataluña y la Gran Guerra: de la reforma democrática al conflicto 
social», Hispania Nova, 15, 472-499.



252

no dejó de producir reacciones notablemente contradictorias. La presencia de los 

primeros diputados y senadores catalanistas, a partir del año 1901, acabó gene-

rando una amplia discusión política sobre la necesidad de una reforma de la 

Administración española de carácter descentralizador. Fue lo que Javier Tusell 

denominó hace años la «catalanización de los debates sobre la reforma del Esta-

do»2. En efecto, ya desde 1901 los primeros diputados catalanistas, como el 

mismo doctor Bartomeu Robert, plantearon en el Congreso propuestas de carác-

ter regeneracionista para el conjunto español, pero siempre aparecían como 

elaboradas desde Cataluña. Estas propuestas provocaron bien pronto no pocas 

suspicacias y bastantes reticencias entre los políticos de los partidos dinásticos. 

Más de uno de estos sostuvo en el propio Congreso que tras ellas había una clara 

pretensión catalana de modificar no solo el sistema del turno político del régi-

men de la Restauración, sino también el propio modelo económico. 

Así, desde un primer momento la intención catalana de influir más en el 

mundo político y económico español fue vista como desequilibrante y peligrosa 

para el modelo de pactos tácitos establecidos desde los inicios de la Restauración, 

ya que además podía despertar a los otros regionalismos y estimularlos a seguir 

el mismo camino. Por ello, las propuestas regeneracionistas catalanas activarán 

el discurso del nacionalismo español más uniformista, que verá en todo plantea-

miento autonomista un grave peligro para la unidad nacional. Porque, por aña-

didura, el discurso regionalista, que insistía tanto en la autonomía municipal 

como en la regional, aparecía trufado de un ideario anticaciquil, modernizador 

e incluso democratizador.

El éxito logrado por la Solidaritat Catalana en las elecciones generales de 

1907, al obtener 41 de los 44 diputados que se elegían en Cataluña, planteó a 

los dirigentes de los partidos dinásticos el dilema de si podían continuar despre-

ciando a los catalanistas o debían hacerles partícipes de sus posibles planes de 

2 Javier Tusell (1994): Antonio Maura, una biografía política, Madrid, Alianza Editorial, 29.
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reformas. Antonio Maura, ese mismo año de 1907, se inclinó por la opción de 

pactar con los «solidarios» más moderados al aceptar parte de las iniciativas pro-

puestas por Francesc Cambó, en la discusión y elaboración del proyecto de ley 

de reforma de la Administración local. Esa actitud posibilista permitirá, años 

después y tras un complejo proceso de acuerdos tácticos con líderes tanto liberales 

–Canalejas– como conservadores –Dato–, la creación de la Mancomunidad de 

Cataluña (abril de 1914), organismo sin apenas poder político –era la suma 

de las cuatro diputaciones provinciales catalanas– que presidiría el más presti-

gioso de los dirigentes catalanistas, Enric Prat de la Riba.

A los cuatro meses de la constitución de la Mancomunidad estalló la Gran 

Guerra y fue precisamente esta nueva coyuntura internacional lo que estimuló a 

los dirigentes de la Lliga Regionalista a dar un paso más y explicitar su proyecto 

de reformas para España. A lo largo del año 1915 diferentes políticos catalanistas 

participaron en una serie de conferencias, a las que asistió lo más representativo 

del mundo empresarial de Cataluña, relativas a cómo debía aprovecharse la neu-

tralidad española ante el gran conflicto europeo3. El propio Cambó, en la con-

ferencia de clausura, señaló con claridad que el principal problema que existía 

entonces en España radicaba en que el Estado era ineficaz, se había quedado 

anticuado y no estaba a la altura de las necesidades y que los partidos dinásticos 

eran incapaces de acometer ellos solos las reformas políticas y administrativas 

más necesarias. 

Fue a partir de esta reflexión sobre la necesidad de aprovechar la oportunidad 

que les estaba ofreciendo el conflicto europeo como Cambó y Prat elaboraron el 

manifiesto Per Catalunya i l’Espanya Gran, con el que se presentaron los candi-

datos de la Lliga Regionalista a las elecciones generales de abril de 1916. Por 

primera vez los catalanistas conservadores elaboraban un manifiesto dirigido a 

todos los españoles, llamándoles a participar en la tarea de reformar y modernizar 

3 Lliga Regionalista (1915): El pensament català davant del conflicte europeu: conferencies dels parlamentaris 
regionalistes, Barcelona.
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la Administración pública española. Poniendo la Mancomunidad como punto 

de partida generalizable para toda España, los catalanistas de la Lliga defendían 

la necesidad de ir a la constitución de diversas entidades autonómicas regionales 

como principal instrumento de la regeneración política de España. Pero, para 

lograr este objetivo, debían incorporarse a la política activa y a la gestión guber-

namental todos los sectores que hasta entonces habían sido marginados del 

poder por los dinásticos, las llamadas «clases neutras».

Para lanzarse a esta aventura política, el catalanismo conservador tuvo que 

enfrentarse al dilema, y superarlo, respecto a qué era lo más prioritario en su 

estrategia, si impulsar la reforma del Estado español o buscar exclusivamente la 

resolución del pleito catalán. Esta disyuntiva aparece planteada con claridad en 

una carta del 5 de noviembre de 1916 que Cambó, desde el Congreso de Dipu-

tados, envió a Prat:

Podemos adoptar dos posiciones. Primero, actuar meramente como partido 

nacionalista planteando con carácter grave el pleito de las delegaciones y hacien-

do cuestión de ello hasta el punto de obtener un Proyecto autonomista si no se 

nos da satisfacción. Segundo, actuar como hombres de gobierno presentando 

enmiendas que mejoren y casi alteren por completo el Proyecto del gobierno. Lo 

más fácil es lo primero. Difícil pero prestigioso lo segundo4.

A partir de entonces Cambó, con el asentimiento de Prat, divulgó un discur-

so político que presentaba como complementarias ambas tareas: en primer lugar, 

debían convencer a los catalanes de que únicamente desde el Gobierno de Espa-

ña podía conseguirse y consolidarse la autonomía de Cataluña. Es decir, era 

preciso dejar de ejercer solo de oposición nacionalista para actuar como hombres 

de Gobierno en Madrid. La segunda tarea implicaba convencer a los españoles, 

y en especial a los políticos dinásticos, de que sin Cataluña en España no se 

podía gobernar. Que ellos necesitaban a los catalanistas si pretendían realmente 

4 Carta de Francesc Cambó a Enric Prat de la Riba del 5 de noviembre de 1916, Fons Prat de la Riba, 
Arxiu Nacional de Catalunya. Traducida del catalán original.
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modernizar el país, ya que la región más dinámica y más europea no podía con-

tinuar estando marginada del poder. Debían convencer a los políticos dinásticos 

de que Cataluña estaba llamada a ser «el Piamonte de España». 

El proyecto español de Cambó y de Prat fue construyéndose a medida que 

encontraba respuestas positivas a sus propuestas y, sobre todo, a causa del pres-

tigio logrado por el primero en la batalla parlamentaria contra las medidas fisca-

les del ministro Santiago Alba. El intenso debate parlamentario del año 1916 

permitió a Cambó conectar, tanto en el Congreso como fuera de él, con diversos 

sectores reformistas que hasta entonces parecían pasivos o marginados de la vida 

política. Su vehemente oposición a los nuevos impuestos sobre los beneficios 

extraordinarios de guerra propuestos por Santiago Alba, que suponían tasas que 

iban del 25 % al 40 %, convirtió a Cambó en el ídolo de los industriales y de 

los comerciantes del País Vasco, de Asturias, de Cantabria, de Galicia, de Valen-

cia, etc. Su discurso sobre la renovación de la política económica empezó a tener 

eco entre los dispersos grupos regionalistas de la periferia, los federalistas, los 

dirigentes de la Comunión Nacionalista Vasca, los reformistas de Melquíades 

Álvarez, el Centro Andaluz de Blas Infante y los aragonesistas de Manuel Marra-

co y, como veremos, también despertó simpatías e apoyos en lo que serían las 

Irmandades da Fala.

El discurso camboniano, además, tenía un marcado carácter anticaciquil y de 

defensa de una «nueva política» que acabase con el caduco sistema establecido 

por conservadores y liberales. Por ello estimuló la movilización de grupos regio-

nales y locales notablemente resentidos por los procedimientos empleados por 

los dinásticos para monopolizar las representaciones y para copar las institucio-

nes locales y provinciales.

Cambó pretendía también aprovecharse de la división interna de los partidos 

dinásticos, que no lograban tener líderes reconocidos5, para acentuar su fractura, 

5 Los conservadores estaban divididos entre los partidarios de Maura, de Dato y de La Cierva, y los libe-
rales entre los de Romanones, de Alba y de García Prieto.
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pactando con unos y marginando a otros. Su objetivo era construir un frente 

reformista que impusiera una nueva forma de hacer política, acabando de una 

vez con el turno exclusivo de los partidos dinásticos y abriendo camino hacia una 

nueva hegemonía económica. 

La operación requería un tacticismo complejo, ya que también pretendía 

incorporar al bloque reformador algunas agrupaciones de clara índole antidinás-

tica, como a los republicanos e incluso al emergente socialismo. Precisamente 

uno de los problemas más complejos que surgió entonces era evitar la radicali-

zación de los republicanos y de los socialistas, que a finales de 1916 habían 

organizado una gran campaña de propaganda en favor de los aliados y de la 

entrada de España en la guerra en la que predominaba un tono claramente anti-

monárquico. Para los proyectos de amplias alianzas de Cambó era fundamental 

neutralizar esa campaña proguerra de los republicanos y evitar que el pacto 

UGT-CNT, formalizado en diciembre de 1916, pusiera en primer plano las 

reivindicaciones y las protestas de los trabajadores. En febrero de 1917 la caída 

del zarismo y el inicio de la Revolución rusa auguraban un año de enorme com-

plejidad, ya que este nuevo estímulo exterior podía entorpecer notablemente el 

proyecto camboniano.

A principios del año 1917 parecía evidente que Francesc Cambó tenía ya la 

posibilidad de empezar a construir su frente reformista. Un exitoso viaje al País 

Vasco, donde se entrevistó con Ramón de la Sota y otros dirigentes empresaria-

les y de la Comunión Nacionalista, así lo daba a entender. En un vehemente 

discurso pronunciado en Bilbao, el 25 de enero, ante lo más granado del empre-

sariado vizcaíno, Cambó sostuvo que su proyecto pretendía ir «hacia una mayor 

fraternidad entre todos los pueblos de España y hacia la misma grandeza de una 

España Imperial»6. En abril de ese año volvería al País Vasco, pero ahora a San 

Sebastián, y después visitaría Asturias, Andalucía, Valencia y a final de año, 

como veremos, Galicia. En todas partes los discursos de Cambó ocupaban las 

6 Reproducido en La Veu de Catalunya el 26 de enero de 1917.
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primeras páginas de los diarios locales y regionales. Se estaba convirtiendo en el 

ídolo de la España periférica que pretendía asaltar el centro político.

Pero, al mismo tiempo, Francesc Cambó no dejaba de tener contactos polí-

ticos con los principales líderes dinásticos para estar al día de sus trifulcas y de 

sus pretensiones. A principios de 1917, las relaciones de Cambó con Santiago 

Alba eran mucho más estrechas y amigables de lo que ambos daban a entender 

en público, donde aparecían como adversarios irreconciliables. Nada más lejos 

de la realidad, como lo refleja su correspondencia privada7. Así, en abril de ese 

año, tras una reunión con el rey, Alba llegó a proponer a Cambó «la formación 

de un gobierno de concentración en el que [entrarían] los 5 o 6 más capaces de 

la política española para ejercer una Dictadura»8. Esta es una prueba evidente del 

extremo tacticismo de ambos políticos, capaces de explorar sin demasiados 

escrúpulos todas las posibilidades.

LAS ASAMBLEAS DE PARLAMENTARIOS DE BARCELONA DE JULIO 
DE 1917

La crisis de junio de 1917 vino a poner en evidencia la profunda erosión del 

sistema político de la Restauración. Ante la presión de las Juntas Militares, del 

sindicalismo obrero –que exigía compensaciones laborales– y de los sectores 

reformistas, una vez más los partidos dinásticos se mostraban incapaces de ofre-

cer una salida. El recurso real de nombrar presidente del Gobierno al conserva-

dor Eduardo Dato, el 11 de junio, fue acompañado, inevitablemente, del cierre 

de las Cortes –puesto que el Gobierno no las controlaba–, la suspensión de las 

7 Utilizo especialmente la correspondencia privada de Cambó que se encuentra en el Fons Borràs, de la 
Biblioteca de Catalunya –correspondencia de entre 1912 y 1922–, y en los fondos Francesc Cambó, Lluís 
Durán i Ventosa y Enric Prat de la Riba, en el Arxiu Nacional de Catalunya.
8 Se explica en la carta de F. Cambó a J. Ventosa, del 6 de abril de 1917, Fons Borràs, Biblioteca de 
Catalunya. Traducido del catalán.
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garantías constitucionales, la imposición de censura a la prensa y el pasar a 
gobernar a base de decretos leyes. 

Francesc Cambó encabezó la rebelión contra aquel Gobierno que no contaba 
con el apoyo parlamentario y pretendía actuar de forma autoritaria. Denunció 
el sesgo ultraconservador e inmovilista que se estaba imponiendo y por ello lanzó 
la propuesta de convocar a todos los parlamentarios catalanes para sumarse a la 
causa de ir «o a la renovación normal y pacífica, o a la revolución violenta». La 
convocatoria de Cambó tuvo un enorme éxito, ya que, pese a la prohibición 
gubernamental, el 5 de julio se reunieron en Barcelona 59 diputados y senadores 
elegidos en Cataluña –solo faltaron dos datistas–. De forma unánime, los parla-
mentarios aprobaron un manifiesto en el que afirmaban que era la voluntad de 
los catalanes lograr la autonomía dentro de una profunda renovación del sistema 
político español y, por tal motivo, llamaban a la convocatoria de unas Cortes 
Constituyentes que implantaran un régimen autonómico regional y municipal 
en toda España. Asimismo, consideraban justas las reivindicaciones de las Juntas 
Militares y de los sindicatos y emplazaban al Gobierno del conservador Dato a 
aceptar sus demandas. Si no lo hacía, convocarían a los parlamentarios de toda 
España para que, constituidos en asamblea soberana, actuasen como única y 
legítima fuente de poder. 

Ante tal desafío, el Gobierno Dato, que gracias a la censura de prensa pudo 
impedir un amplio conocimiento de la Asamblea de Barcelona y de sus preten-
siones, buscó el apoyo real para negarse radicalmente a las demandas de los 
asambleístas y recabó, de igual manera, el apoyo de todos los líderes dinásticos. 
La crisis política era grave, ya que el desafío asambleísta iba acompañado de 
anuncios de una fuerte presión en la calle por parte de los republicanos y de los 
sindicatos obreros. La propia Solidaridad Obrera, el portavoz de la CNT, soste-
nía que debían aprovechar la oportunidad, puesto que en España se estaba 
«como en Rusia»9.

9 Citado por Ángel Smith, op. cit., página 485.
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Pero la segunda Asamblea de Parlamentarios, reunida también en Barcelona 

el 19 de julio, fue un relativo fracaso, ya que solo estuvieron presentes 68 dipu-

tados y senadores, la mayoría antidinásticos. Aunque acudieron los más relevan-

tes dirigentes de la oposición –el republicano Alejandro Lerroux, el socialista 

Pablo Iglesias y el reformista Melquíades Álvarez–, fue muy notable la ausencia 

de los líderes dinásticos. Cambó y los catalanistas conservadores eran los únicos 

moderados en una asamblea en la que predominaban los antimonárquicos. 

También por unanimidad se aprobó allá un manifiesto dirigido al país en el que 

se hacía hincapié en la necesidad de realizar profundas reformas y de constituir 

un nuevo Gobierno que convocase unas Cortes Constituyentes, al tiempo que 

se insistía en cuestiones más concretas, como una nueva ley electoral y la auto-

nomía regional y municipal. 

Pese a que Cambó aparecía como la cabeza visible del movimiento asambleís-

ta, el político catalanista empezaba a dudar de sus posibilidades para controlar el 

movimiento que él mismo había ideado. Y mucho más tras la radicalización de 

la situación política provocada por la convocatoria de una huelga general obrera 

para el mes de agosto. El pacto firmado por la CNT y la UGT contra la vida 

cara y en favor de los derechos sindicales, y la propia radicalización política de 

los republicanos y los socialistas, llevaron al convencimiento, a muchos de los 

dirigentes de las izquierdas, de que aquel era el momento más adecuado para 

hacer caer al desprestigiado Gobierno Dato y forzar un cambio político. El 13 

de agosto se inició precipitadamente una huelga general de los Ferrocarriles del 

Norte –al parecer provocada por el propio Gobierno y la patronal ferroviaria– 

que desbordó las previsiones de los comités de huelga creados por los republica-

nos y socialistas. La huelga se extendió sin dirección y sin control y el Gobierno, 

que logró la fidelidad del Ejército, pudo reprimir violentamente la revuelta 

obrera –66 muertos en toda España, la mitad de ellos en Barcelona– y acusar a 

los asambleístas de ser cómplices de los huelguistas y de haber potenciado una 

revolución violenta.
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El movimiento asambleísta se había roto entre los antimonárquicos, que 

habían potenciado la huelga general, y los moderados, partidarios de procedi-

mientos pacíficos. Por su parte, las principales organizaciones patronales censu-

raron con dureza a los asamblearios, y concretamente a Cambó, por sus actua-

ciones imprudentes y desestabilizadoras. El propio presidente del Fomento del 

Trabajo Nacional, Josep de Caralt, amenazó con constituir en Cataluña un 

bloque electoral conservador frente a la Lliga de Cambó.

Ahora bien, como una prueba más de la habilidad política de Francesc 

Cambó, debe señalarse que este político, ya durante los sucesos de agosto de 

1917, mantenía un contacto secreto con Alfonso XIII para mirar de propiciar 

un cambio de estrategia del movimiento de los asambleístas10. Ha de recordarse 

que el rey estaba teniendo un destacado, e incluso excesivo, protagonismo polí-

tico desde 1904. Sus poderes eran cruciales en el peculiar sistema de la Consti-

tución de 1876, ya que era él quien designaba y cesaba a los Gobiernos, quien 

disolvía las Cortes y quien convocaba las elecciones y, además, en uso de su 

cosoberanía, tenía un veto suspensorio de las leyes, al tiempo que era inviolable. 

La propia intervención de Alfonso XIII había sido decisiva para dividir el parti-

do conservador entre mauristas y datistas. Una muestra del carácter peculiar del 

monarca aparece en una entrevista publicada entonces en el Daily Express de 

Londres, en la que el rey, con poca prudencia, sostenía que él era el político más 

moderno de España y que la mayoría de los dirigentes dinásticos eran unos 

incompetentes11.

Así, ya en agosto de 1917 hubo contactos discretos entre Alfonso XIII y 

Cambó y bien pronto fue evidente su coincidencia en que había que evitar la 

caída de la monarquía. Pero, según Cambó, el precio que habría que pagar era 

cambiar los criterios en la formación de los Gobiernos, es decir, acabar con el 

10 Las gestiones confidenciales entre el rey y Cambó las realizaron especialmente Joan Antoni Güell i López, 
conde de Güell, el empresario Damià Mateu y, sobre todo, la duquesa de Dúrcal, Leticia Bosch-Labrús, 
íntima amiga de Cambó y dama de la reina Victoria Eugenia.
11 Entrevista reproducida por José Gutiérrez-Ravé (1955): Habla el Rey, Madrid, s. n., 151.
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turno en el poder de los dos partidos dinásticos. Ambos coincidieron también 

en que era preciso constituir un Gobierno de amplia coalición con políticos 

nuevos y prestigiosos, y que ese nuevo Ejecutivo debía plantearse o bien una 

reforma profunda de la Constitución de 1876, o bien la elaboración de una 

nueva carta magna. Y que todo ese complejo proceso político tenía que estar 

firmemente controlado desde el Gobierno para evitar que los desbordasen los 

antimonárquicos. De la empatía existente entre ambos eran una clara muestra 

las constantes manifestaciones de adulación del rey, al considerar a Cambó «el 

único que [podía] salvar la situación»12.

LA FALSA SOLUCIÓN DEL GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN Y EL 
FRACASO EN LAS ELECCIONES DE 1918

Estos acuerdos tácitos fueron preparando el pacto político que se acordó en la 

entrevista del 30 de octubre de 1917. Cambó sabía que, si deseaba liderar a las 

nuevas clases medias y a las burguesías reformistas y regionalistas de toda Espa-

ña, no podía tener como aliados a los radicalizados republicanos y a los socialis-

tas. Las cosas evolucionaban con arreglo a los planes de Cambó, puesto que a la 

segunda fase de la Asamblea de Parlamentarios, ahora reunida en el Ateneo de 

Madrid a principios de octubre de 1917, ya no asistieron ni los socialistas ni la 

mayoría de los republicanos. De este modo, la gente de la Lliga, junto con los 

reformistas de Álvarez, algunos liberales y unos pocos republicanos, pudieron 

proseguir con sus propuestas reformadoras, bajo la clara inspiración de Cambó. 

Eso quedó patente en la primera declaración pública de la Asamblea, tras los 

sucesos de agosto, en la que se sostenía que debía evitarse ir a «una revolución 

desde abajo que [podía] conducir a situaciones como la de Rusia»13.

12 Carta de Damià Mateu a Francesc Cambó, del 20 de octubre de 1917.
13 Nota reproducida en la La Veu de Catalunya, 10 de octubre de 1917.
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En las reuniones de los asambleístas en Madrid, por consejo de Cambó, se 
elaboró un programa con las reivindicaciones máximas, para tener así más mar-
gen de maniobra a la hora de negociar con los dirigentes dinásticos. Por ello, 
incluyeron en su proyecto constitucional la necesidad de privar al rey de la con-
dición de cosoberano y de que la soberanía residiese exclusivamente en las Cor-
tes, y de que desaparecieran los senadores designados, los vitalicios y el veto real 
de suspensión de las leyes. De igual manera, se hacía hincapié en la necesidad de 
una profunda reforma de todas las Administraciones públicas, la central y la 
municipal, y la creación de las nuevas regionales, así como en la elaboración de 
una nueva ley electoral más representativa y democrática. Cambó quería jugar 
fuerte y estaba convencido de que incluso podían advertir al rey de que no esta-
ba en condiciones de despreciar la fuerza del catalanismo14.

Tras la entrevista entre el monarca y Cambó del 30 de octubre, todo parecía 
pactado. El rey ofreció la presidencia del Gobierno al liberal José García Prieto, 
yerno del viejo Montero Ríos, pero a condición de que incluyese en el gabinete 
a dos asambleístas y a políticos dinásticos de todas las fracciones. Era el primer 
Gobierno de «concentración», es decir, de coalición, en la historia del régimen 
de la Restauración. Los asambleístas designados como ministros fueron el lligue-
ro Joan Ventosa i Calvell –el brazo derecho de Cambó– y el hasta entonces 
reformista Felip Rodés, un abogado catalán que pronto se convertiría en com-
pañero de viaje de los catalanistas conservadores. El resto del gabinete estaba 
integrado por siete dinásticos de los que tan solo destacaba el viejo cacique con-
servador Juan de la Cierva.

Cambó estaba eufórico; consideraba que el nuevo Gobierno iniciaba una 
nueva era en la política del régimen de la Restauración y estaba convencido de 
que las futuras Cortes serían auténticamente representativas, ya que habría unas 
elecciones limpias y no manipuladas por el Ministerio de Gobernación. Era tan 
grande su entusiasmo que incluso se veía presidente del próximo Gobierno, 

14 Véase Rafael de Marquina (1926): La nostra gent: Francesc Cambó, Barcelona, Llibreria Catalònia, 52-53.
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gracias a poder contar en las futuras Cortes con un mínimo de 150 diputados 

adictos a su persona y a su programa reformador. Y por ello no escatimaba sus 

elogios al rey por su valentía al romper con el sistema del turno15.

Pero esta actitud optimista duró bien poco. Pronto empezó a surgir en él la 

preocupación de si no había sido demasiado ingenuo al confiar excesivamente 

en los políticos dinásticos. Tanto Cambó como los ministros Ventosa y Rodés 

empezaron a darse cuenta de que el presidente del Gobierno, García Prieto, no 

se imponía a las fracciones dinásticas y dejaba que estas actuaran libremente para 

evitar perder sus influencias en la mayoría de los distritos electorales, sobre todo 

en los rurales, y de que las elecciones podían ser menos limpias de lo previsto y 

deseado16.

Ante la elecciones generales del 24 de febrero de 1918, la Lliga Regionalista 

redactó el manifiesto de los asambleístas y reformistas españoles, que se titulaba 

Por la España Grande, en el que se insistía en lo decisivos que serían aquellos 

comicios para poder empezar una nueva era en la política española. Pero, para 

construir aquella amplia alianza de reformistas, Cambó tuvo que llevar a cabo 

una serie de pactos electorales, bastante complejos y variados. Así, en Cataluña, 

la Lliga llegó a acuerdos con exliberales y exmauristas, con carlistas, con refor-

mistas y con algunos republicanos, pero en Barcelona se enfrentó a la candida-

tura del Frente de Izquierdas, integrada por los republicanos –Lerroux, Domin-

go– y los socialistas –Largo Caballero–. Es decir, la derecha y la izquierda de la 

primera Asamblea de Parlamentarios, la de julio de 1917, aparecían ahora 

enfrentadas en opciones rivales.

En el resto de España, Cambó, con lo que quedaba de los asamblearios, fue 

tejiendo diferentes pactos electorales adaptándose a las peculiaridades de cada 

15 Cartas de Francesc Cambó a Lluís Duran i Ventosa, del 20 de octubre y del 5 de noviembre de 1917, 
Fons Duran i Ventosa, Arxiu Nacional de Catalunya, y de Francesc Cambó a Joan Ventosa i Calvell, del 
6 de noviembre de 1917, Fons Borràs, Biblioteca de Catalunya.
16 Carta de Francesc Cambó a Joan Ventosa del 14 y el 18 de enero de 1918, Fons Borràs, Biblioteca de 
Catalunya.
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zona. Eran unos acuerdos dispares e incluso difíciles de concretar, ya que, como 

la mayoría de los distritos eran unipersonales, debían designar a solo un candi-

dato que se enfrentaría al de los caciques dinásticos. Por ello, los pactos electo-

rales fueron notablemente diversos, puesto que participaban en ellos fuerzas 

heterogéneas. En el País Vasco, los representantes del proyecto reformador de 

Cambó eran básicamente los candidatos de la Comunión Nacionalista Vasca y 

algunos independientes. En Asturias lo eran los de la Junta Regionalista Asturia-

na y los reformistas de Melquíades Álvarez. En Valencia era la gente de la Unión 

Valencianista, dirigida por el empresario Ignacio Vilallonga; en las Baleares, los 

regionalistas del Centre Mallorquinista; en Andalucía era el Centro Andaluz, 

que lideraba el notario Blas Infante; y en Galicia, como veremos con más dete-

nimiento, los acuerdos incluyeron a las Irmandades da Fala, los agraristas y 

algunos republicanos y mauristas.

Durante la larga campaña electoral, que duró de diciembre de 1917 a febrero 

de 1918, Francesc Cambó realizó diversos viajes de propaganda por el País 

Vasco, Galicia, Andalucía –Sevilla y Córdoba– y Valencia. Sin embargo, ya en 

enero de 1918 empezó a ser consciente de que estaba siendo engañado por los 

dinásticos y de que el propio presidente, García Prieto, les estaba «tomando el 

pelo». Temía que las elecciones reflejaran la debilidad política de los asambleístas 

y reformistas y que los dos ministros asamblearios hicieran el ridículo. Ventosa 

y Rodés eran rehenes de un Gobierno que no controlaban y tendrían que res-

ponsabilizarse de los previsibles malos resultados electorales. Ante la convicción 

de ir hacia un fracaso seguro, Cambó señalaba como culpables tanto la deslealtad 

de los dinásticos como su propia ingenuidad17.

El 6 de febrero, 18 días antes de las elecciones, ante la seguridad de su fra-

caso electoral, Cambó no dudó en especular sobre una insólita propuesta auto-

ritaria: participar en un golpe de Estado protagonizado por el propio rey, los 

17 Carta de Francesc Cambó a Joan Ventosa, del 6 de febrero de 1918. Fons Borràs, Biblioteca de 
Catalunya.
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militares y los políticos nuevos18. La persistencia de estas especulaciones sobre 

posibles salidas dictatoriales refleja, entre otras cosas, que las convicciones demo-

cráticas de él, y de la mayoría de los políticos dinásticos, eran muy débiles y que 

con facilidad podían ceder ante las tentaciones autoritarias.

Las elecciones de 24 de febrero de 1918 significaron, en efecto, un notable 

fracaso para las aspiraciones de Cambó y de su frente reformista. Los 150 dipu-

tados soñados tres meses antes se convirtieron en tan solo 32, y de ellos la mayo-

ría, 21, habían sido elegidos en Cataluña. Fuera de allí, únicamente en el País 

Vasco la operación reformista parecía haberse impuesto, al lograr los nacionalis-

tas la elección de siete diputados. En el resto de España los resultados eran muy 

pobres: dos diputados en Asturias, uno en Galicia y uno en Castilla. Frente a 

ellos, los dinásticos seguían controlando en Congreso, a pesar de estar notable-

mente divididos en diferentes fracciones. Los liberales tenían 164 diputados y 

los conservadores 155; es decir, en conjunto, los dinásticos disponían de una 

clara mayoría parlamentaria, con 319 representantes. Frente a ellos, las diferen-

tes formaciones reformistas o antimonárquicas poca cosa podían hacer: 15 repu-

blicanos, 6 socialistas, 8 reformistas, 7 nacionalistas vascos, 12 independientes y 

los 21 del bloque camboniano catalán. En total eran tan solo unos 70 los dipu-

tados que propiciaban importantes cambios políticos en España.

LAS RELACIONES DE FRANCESC CAMBÓ CON LOS GALLEGUISTAS

Francesc Cambó visitó Galicia en septiembre de 1917, dos meses antes de la 

formación del Gobierno de concentración de García Prieto. Aunque no otorgaba 

18 «Fracasado el intento, perfectamente constitucional, encarnado en la solución dada a la crisis del 30 de 
octubre, yo no veo más solución a la crisis de la política española que un golpe de Estado: que un gobierno, 
apoyado en el Rey y en las bayonetas, haga lo que no podrá hacer el Parlamento […]». Carta de Francesc 
Cambó a Joan Ventosa, del 6 de febrero de 1918. Fons Borràs, Biblioteca de Catalunya. Traducido del 
catalán.
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a este país la importancia política que atribuía al País Vasco, consideraba que era 

importante su presencia allí para establecer contactos de cara a futuras alianzas. 

Estuvo en La Coruña, donde se reunió con los más destacados dirigentes de las 

Irmandades da Fala, Antón Villar Ponte, Rodrigo Sanz y Luís Porteiro. Dos 

meses más tarde, estos tres políticos galleguistas se trasladaron a Barcelona para 

participar en la Semana Galega y en una serie de actos organizados por diversas 

entidades catalanistas en favor de la autonomía gallega19. El resultado de los 

acuerdos tomados entonces en Barcelona fue un segundo viaje de Cambó y otros 

políticos catalanistas a Galicia a mediados de diciembre de 1917, al inicio de la 

campaña electoral. Los delegados catalanistas visitaron entonces La Coruña, 

Santiago, Lugo, Vigo, Orense y Monforte, donde pronunciaron diversas confe-

rencias y se entrevistaron con diferentes políticos. En el curso de esta segunda 

estancia en Galicia, Cambó pudo detectar las tensiones existentes entre los dife-

rentes grupos a los que deseaba integrar en su frente reformista y autonomista. 

En efecto, las relaciones entre los dirigentes de las Irmandades con los agraristas, 

los tradicionalistas y los mauristas no resultaban nada cordiales. Unos eran ultra-

católicos y otros notablemente laicos; unos claramente monárquicos y otros más 

bien republicanos o indiferentes; unos defendían un inconcreto regionalismo y 

otros eran ardientes partidarios de la autonomía política de Galicia. 

Finalmente, Cambó fue aceptado por todos como su líder español, y el polí-

tico catalanista delegó sus poderes en Galicia en Rodrigo Sanz y Luís Porteiro. 

La operación política y electoral iba acompañada de la compra del diario El 
Noroeste para poder disponer de un importante portavoz en Galicia20. Sin 

embargo, pronto surgieron diversos problemas políticos. Al primero, derivado 

19 En el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), de Barcelona, se 
pronunciaron cuatro conferencias: sobre la lengua gallega, la situación política, la cuestión agraria y el 
derecho civil y la cuestión foral. También participó en los actos Aurelio Ribalta y entonces se constituyó 
en Barcelona la Comissió Catalana pro-homenatge a Rosalía de Castro.
20 La compra de diario costó 160 000 pesetas, cantidad muy respetable. Cambó impuso al periodista cata-
lanista Pere Muntañola como su director. Muntañola era un íntimo colaborador de Prat de la Riba.
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del total control ejercido desde Barcelona del proceso de pactos y alianzas elec-

torales, se sumaron las tensiones provocadas precisamente por la designación de 

los candidatos para los diferentes distritos gallegos. Gracias a la presión ejercida 

desde Barcelona, se impusieron los candidatos propuestos por los agraristas y los 

mauristas, en perjuicio de los galleguistas, que pronto manifestaron su malestar 

con actos y escritos de protesta. Al final solo había cuatro candidatos de las 

Irmandades, frente al claro predominio de agraristas, mauristas e incluso repu-

blicanos. Además, la fragilidad de la alianza se vio reflejada en la persistencia de 

la controversia ideológica sobre si el frente reformista encabezado por Francesc 

Cambó no sería excesivamente «industrialista» y, por ello, no dejaría de defender 

a fondo los intereses del agrarismo gallego.

En Galicia, el fracaso de la operación reformista-autonomista en las eleccio-

nes del 24 de febrero fue casi total. Solo se logró la elección del joven político 

maurista José Calvo Sotelo por el distrito de Orense. La maquinaria caciquil 

había actuado con eficacia y, con el apoyo de los gobernadores civiles, habían 

logrado que fueran elegidos los candidatos de siempre, los fieles a los caciques 

dinásticos.

Este fracaso fue seguido de la retirada gradual de la ayuda económica de los 

catalanistas conservadores a las Irmandades da Fala, hecho que acabó provocan-

do la radicalización de buena parte del galleguismo. Empezaron a surgir enton-

ces las dudas sobre si la vía reformista y pacífica de Cambó era la más adecuada 

para llegar a la autonomía o si se debía cuestionar la Constitución y la propia 

monarquía. El fracaso electoral había incrementado las desconfianzas y las críti-

cas al propio Cambó, notablemente a partir de la entrada de este, en marzo de 

1918, en el Gobierno Nacional presidido por Antonio Maura.

Los galleguistas de las Irmandades se iban orientando cada vez más hacia los 

valores democráticos y sociales de las izquierdas y se distanciaban del pragma-

tismo camboniano, con el que solo coincidían en la cuestión autonomista. Fue 

entonces, ante un Cambó ministro de Fomento de un Gobierno integrado por 

todos los líderes dinásticos, cuando proliferaron las censuras al «plutócrata» 
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catalanista por parte de los galleguistas más vehementes. Vicente Risco le calificó 

de «roñoso judío» y de ser un político nefasto para el galleguismo. Por ello, 

cuando en 1919 y 1923 Cambó intentó tímidamente repetir la experiencia de 

las alianzas de 1918, en Galicia apenas encontró aliados. El galleguismo había 

roto sus relaciones con la Lliga Regionalista y con Cambó, y a este solo le que-

daban como principales contactos políticos en Galicia personas como Manuel 

Portela Valladares21.

EL FRACASO DE LA OPERACIÓN REFORMISTA Y REGIONALISTA 
DE 1917-1918

Francesc Cambó sobrevaloró las posibilidades que tenía el régimen de la Restau-

ración para ser transformado y renovado desde dentro. Primero intentó desesta-

bilizarlo para forzar un cambio, utilizando la fuerza política de las primeras 

Asambleas de Parlamentarios, las julio de 1917. Pero se equivocó porque los 

partidos dinásticos pudieron resistir entonces el desafío. Después, cuando estos 

aceptaron integrarle en el sistema, con la formación del Gobierno de concentra-

ción de García Prieto, fueron mucho más hábiles que él y le «tomaron el pelo». 

Las elecciones de febrero de 1918, en las que Cambó había depositado tantas 

esperanzas, y tantos esfuerzos, fueron ganadas por los dinásticos porque utiliza-

ron sin reparos los procedimientos tramposos de siempre. Tanto el Ministerio 

de la Gobernación como los gobiernos civiles y los alcaldes dinásticos mostraron 

que no estaban dispuestos a tolerar la democratización del voto, ya que su prin-

cipal fuente de poder residía precisamente en el control político de la mayoría 

de los distritos rurales y de no pocas ciudades medias.

21 Sobre las relaciones entre las Irmandades y los catalanistas de Cambó, véase especialmente el capítulo «A 
alianza co catalanismo e as eleccións de febreiro de 1918», en el libro de Justo Beramendi (2007) De pro-
vincia a nación: historia do galeguismo político, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 452-467.
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Las Cortes seguirían siendo dominadas por los contrarios al proceso consti-
tuyente, o a la reforma de la Constitución de 1876, que eran los que también se 
oponían a la regionalización de España y a la implantación de un régimen de 
autonomías. Los reformadores eran una minoría impotente, incapaz de forjar un 
cambio político de relevancia.

El propio Cambó pudo comprobar poco después, siendo ya ministro de 
Fomento en el Gobierno Nacional de Maura (marzo-noviembre de 1918), los 
límites de su acción transformadora. Se sentía un rehén de los ministros dinás-
ticos, que boicoteaban toda propuesta suya que fuera más allá de lo que ellos 
podían tolerar, como después también sucedería con el fracaso del proyecto de 
estatuto de autonomía catalán, el presentado en las Cortes en noviembre de ese 
mismo 1918.

Tanto el Gobierno de concentración de García Prieto como el Nacional de 
Maura eran una falsa solución a los muchos y graves problemas que tenía plan-
teados el país. El propio carácter de sus miembros, la mayoría veteranos políticos 
dinásticos, no permitía ni abordar seriamente una discusión política sobre el 
carácter de las transformaciones que debían hacerse. En esos Gobiernos era 
imposible debatir sobre las reformas administrativas, sobre la democratización 
de los procesos electorales ni sobre cómo podían atenderse las necesidades socia-
les, ni menos aún sobre cómo avanzar hacia una nueva Constitución.

La compleja operación reformista de Francesc Cambó tenía, desde el princi-
pio, pocas posibilidades de triunfar. Era una alianza muy heterogénea de fuerzas 
reformistas que solo podía lograr algún éxito si una parte significativa de los 
dinásticos se sumaba a ella, o se avenía a pactar algunas reformas. Pero, ante el 
gran desafío que supuso la huelga general de agosto de 1917, potenciada por los 
antimonárquicos, la totalidad de las fracciones dinásticas se replegaron para 
defender su sistema político. Eran unas formaciones que tenían mucho que per-
der, y poco que ganar, si se pretendía cambiar radicalmente la situación política 
española. Por ello, solo algunos dirigentes, como Santiago Alba, y con no pocas 
dudas, estaban dispuestos a tratar la cuestión de las reformas, pero sin presiones 
ni amenazas.
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Desde agosto de 1917 era evidente que la izquierda asambleísta era antimo-

nárquica y que quería ir más lejos, hacia una república, como en Portugal. Pero 

no tenían la fuerza ni la organización, ni podía contar con el Ejército, como se 

vio claramente con la dura represión de la huelga de agosto. Fue entonces cuan-

do las dudas de Cambó ante las pretensiones de estos indeseados aliados se des-

vanecieron. No podía seguir más tiempo con ellos y debía pactar con los poderes 

auténticos, con el rey y con los líderes de los partidos dinásticos, para ver si el 

sistema se abría un poco y se podía potenciar alguna reforma «desde dentro».

Otro de los efectos provocados por la operación reformista encabezada por 

Francesc Cambó fue el surgimiento de una nueva derecha autoritaria y naciona-

lista española, vehementemente opuesta a todos los proyectos autonomistas y al 

protagonismo de los catalanistas. En 1919 había nacido en Barcelona, como 

clara opción palaciega, la Unión Monárquica Nacional, un grupo notablemente 

anticatalanista y antirrevolucionario en el que confluían políticos dinásticos, 

líderes patronales, aristócratas y el «partido militar» que en la Capitanía General 

de Cataluña y en el Gobierno Civil de Barcelona estaban creando los generales 

Milans del Bosch y Martínez Anido. 

Entre 1918 y 1923, once Gobiernos, de diversa composición, pero todos 

ellos presididos por políticos dinásticos, se sucedieron en España sin que ningu-

no de ellos lograse impulsar reformas mínimamente efectivas. El régimen de la 

Restauración se resistía a todo cambio político profundo y fue erosionándose 

hasta el golpe militar de septiembre de 1923. Sin embargo, el recurso a la dicta-

dura militar acabó por desprestigiar notablemente al rey y a la misma institución 

monárquica. Luego, en 1930, los políticos dinásticos fueron incapaces de apro-

vechar la etapa provisional del Gobierno Berenguer para ofrecer una posibilidad 

sincera de cambio constitucional. El propio Francesc Cambó, que había espera-

do el fin de la dictadura porque entonces llegaría su hora, no tuvo entonces el 

coraje del año 1917 y consideró que la dictadura había sido un paréntesis y que 

podía regresarse sin problemas al normal funcionamiento del régimen de la Res-

tauración. En abril de 1931 comprobaría su grave error. Había minusvalorado 
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el desprestigio de la monarquía y la fuerza del movimiento republicano, y se 

encontró que unas elecciones municipales se habían convertido en un plebiscito 

popular inapelable. Así, el 14 de abril se produjo una coincidencia casi sarcástica 

en Madrid: mientras Alfonso de Borbón marchaba hacia Cartagena para embar-

carse rumbo a Francia, a la misma hora Francesc Cambó subía al Sud-Express 

que le llevaría a París. Ambos salían de España como unos políticos derrotados 

por el voto popular. Ahora sí que empezaban las reformas de verdad. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los años de surgimiento del nacionalismo gallego con las primeras Irmandades 

da Fala entre 1916 y 1923 son también importantes en la trayectoria del nacio-

nalismo vasco, pues constituyen una etapa relevante dentro del período histórico 

que transcurre desde la muerte de Sabino Arana (1865-1903), su fundador, en 

noviembre de 1903, hasta el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rive-

ra, que instaura su dictadura en septiembre de 1923. Si esta última fecha marca 

claramente su límite final, el inicio de esta etapa podría adelantarse a 1914, el 

año del estallido de la I Guerra Mundial. Pese a la neutralidad española en ella, 

la Gran Guerra tuvo mucha repercusión en la monarquía de la Restauración, 

que sufrió la triple crisis de 1917: militar (las Juntas de Defensa), política (la 

Asamblea de Parlamentarios en Barcelona) y social (la huelga general revolucio-

naria del movimiento obrero). También incidió mucho en el País Vasco, cuya 

economía vivió unos años de vacas gordas, sobre todo la Naviera Sota-Aznar, 

que se enriqueció con el comercio internacional, en especial con Gran Bretaña, 

hasta el punto de que la Corona británica ennobleció con el título de Sir al gran 

naviero Ramón de la Sota Llano (1857-1936), quien había ingresado en el Par-

tido Nacionalista Vasco (PNV) en 1898 y representaba su tendencia moderada. 

Esta breve e intensa coyuntura de crecimiento económico fue acompañada 

del auge político del nacionalismo vasco, el mayor antes de la II República, 

como reflejan estos datos: consiguió una neta (aunque efímera) hegemonía 

política en Vizcaya, al ganar todas las elecciones en 1917-1918; dejó de ser el 

partido de los bizkaitarras: así eran llamados los nacionalistas por el título de su 

primer periódico (Bizkaitarra, 1893-1895) y por ser Vizcaya su cuna y su feudo, 

pues se expandió por los otros territorios vascos (sobre todo, Guipúzcoa); hubo 
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por primera vez una minoría nacionalista vasca en las Cortes (1918) y se planteó 

la cuestión de la autonomía vasca, que fue un antecedente histórico de los Esta-

tutos de 1936 y 1979. 

De todos modos, empiezo a partir del año 1916 por producirse en él dos 

hechos significativos: la expulsión de Luis Arana (1862-1951), el hermano de 

Sabino, y el cambio de nombre del PNV por primera y única vez en su dilatada 

historia; ese año pasó a denominarse Comunión Nacionalista Vasca, nombre 

que mantuvo hasta noviembre de 1930, cuando los dos partidos aranistas, que 

se habían dividido en 1921, se reunificaron con el nombre de Partido Naciona-

lista Vasco.

Si las fuerzas españolas se dividieron en aliadófilas (las izquierdas) y germa-

nófilas (las derechas) en relación con los dos bandos beligerantes en la I Guerra 

Mundial, el derechista PNV se posicionó a favor de los países aliados y demo-

cráticos (Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos) por ser esta también la causa 

de las nacionalidades del centro y del sureste de Europa, sometidas por los impe-

rios alemán, austrohúngaro y turco. Como excepción, Luis Arana, presidente del 

partido, fue germanófilo; pero no radicó aquí el motivo fundamental de su 

expulsión del PNV, como demostró Ludger Mees (1992). El cese de Luis Arana 

obedeció a varias razones: su talante autoritario y sin el carisma de su hermano; 

su «imperialismo bizkaitarra», que postergaba al nacionalismo no vizcaíno; su 

pésima gestión económica, que llevó al PNV al borde de la bancarrota, y, sobre 

todo, su pacto secreto con el gobernador civil de Vizcaya en las elecciones muni-

cipales de noviembre de 1915, por el cual daba la alcaldía de Bilbao a un conce-

jal monárquico. Al conocerse dicho pacto, Luis Arana fue destituido de la presi-

dencia del PNV y expulsado a principios de 1916. Con él abandonó el partido 

un grupo reducido de veteranos nacionalistas vizcaínos, que refundó el Euzkel-

dun Batzokija (nombre del primer centro nacionalista, creado por Sabino 

Arana en Bilbao en 1894, que fue el embrión del que nació al año siguiente el 

PNV) y publicó un nuevo periódico Bizkaitarra (1916-1919), opuesto a la 

estrategia autonomista preconizada por Ramón de la Sota Llano y los dos 
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principales ideólogos de esta etapa: Luis Eleizalde (1878-1923) y Engracio Aran-

zadi (1873-1937), más conocido por su seudónimo Kizkitza.

Además, en diciembre de 1916 el PNV cambió oficialmente su nombre por 

el de Comunión Nacionalista Vasca, si bien ya lo venía utilizando desde la apa-

rición de su diario oficial, Euzkadi, publicado en Bilbao de 1913 a 1937, cuyo 

primer director fue Kizkitza. A mi juicio, dicho cambio tenía un doble signifi-

cado. Por un lado, el PNV no era un partido especializado (en la terminología 

de Maurice Duverger), sino que se trataba de un «partido-comunidad con voca-

ción de totalidad», es decir, un partido-movimiento que congregaba en su derre-

dor a una amplia comunidad nacionalista interclasista, encuadrada a través de 

numerosas organizaciones satélites de carácter social, cultural y deportivo: era «la 

patria vasca en marcha», según su líder José Antonio Aguirre en la II República 

(Granja 2002). Por otro lado, el nombre de «Comunión» (empleado también 

por el carlismo, del que procedían Sabino Arana y los primeros nacionalistas 

vascos) confirmaba que el catolicismo constituía un elemento esencial, común a 

todos sus integrantes: fieles que formaban una especie de «partido-Iglesia». Y el 

otro elemento fundamental que aglutinaba al conjunto de la comunidad nacio-

nalista era el aranismo. Más que una ideología, el aranismo era una doctrina 

político-religiosa, incuestionable por la mitificación sacralizada hecha de la figu-

ra del padre fundador tras su prematura muerte, con solo 38 años, en 1903: «el 

culto a Sabino Arana», denominado así por la prensa nacionalista de la época, 

era una segunda religión, yuxtapuesta a la católica, para sus seguidores, tal y 

como analicé en el libro Ángel o demonio: Sabino Arana. El patriarca del nacio-
nalismo vasco (Granja 2015).

A diferencia del catalanismo y del galleguismo, cuya división principal era 

derechas/izquierdas, la línea de fractura del nacionalismo vasco en la Restaura-

ción (y a lo largo de su historia) va a ser moderación versus radicalismo. Fraca-

sado por completo el intento de Francisco Ulacia (1868-1936), exconcejal de 

Bilbao y escritor, de crear un partido nacionalista liberal y republicano en el Bilbao 

de 1910-1912, el movimiento nacionalista vasco fue sinónimo de aranismo y de 
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catolicismo durante las tres primeras décadas del siglo XX, porque todos los 

abertzales (en sentido etimológico, patriotas vascos) eran aranistas y católicos. 

Esto lo situaba en la derecha del espectro político, por lo que solo se podía aliar 

con otras fuerzas católicas, como el carlismo, el integrismo, el Partido Conserva-

dor o la Lliga Regionalista de Cataluña. 

Políticamente, el nacionalismo vasco era muy simple: se componía de un 

único partido, el PNV, que se hallaba dividido en dos tendencias, la radical y la 

moderada, desde que en 1898 el grupo fuerista de Ramón de la Sota Llano 

ingresó en el pequeño partido de Sabino Arana y pasó a ser su corriente mode-

rada y autonomista. Tras la muerte del fundador, aranistas y sotistas se enfren-

taron por controlar el partido. La rivalidad entre radicales y moderados persistió 

en la coyuntura de 1916-1923, en la que cambiaron sus denominaciones: estos 

últimos pasaron a llamarse comunionistas (por el nuevo nombre del partido), 

mientras que los radicales eran conocidos como los aberrianos, por el nombre de 

su órgano de prensa, el semanario bilbaíno Aberri (1916-1923). Si en los años 

de éxitos electorales estuvieron unidos, a partir del retroceso electoral aumenta-

ron sus disputas hasta culminar en la ruptura de 1921 con la división en dos 

partidos muy enfrentados: la Comunión Nacionalista Vasca y el Partido Nacio-

nalista Vasco o Aberri, al retomar los radicales el nombre tradicional y su sigla 

PNV.

Cabe plantear si no hubo entonces una tercera vía, esto es, un nacionalismo 

vasco que no fuese aranista ni católico confesional, sino democrático-liberal y 

dispuesto a aliarse con las izquierdas republicana y socialista. Orgánicamente no 

existió hasta la fundación de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en Bilbao en 

1930, en vísperas del advenimiento de la II República. Pero, ideológicamente, sí 

hubo unos pocos precursores durante la Restauración: el citado Francisco Ulacia, 

el primer nacionalista vasco de izquierda y anticlerical; Jesús Sarría (1887-1922) 

y Eduardo Landeta (1867-1957). A ellos los denominé «heterodoxos», por 

situarse fuera de la ortodoxia aranista imperante, y los consideré pioneros de una 

tercera vía del movimiento abertzale, «el nacionalismo vasco heterodoxo en el 
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siglo XX»: tal fue el título de un artículo que publiqué en gallego en la revista 

Grial (Granja 1998). En ella incluí también a ANV, al pequeño partido ESEI 

en la Transición y a la Euskadiko Ezkerra de los años 80 hasta su fusión con el 

Partido Socialista de Euskadi en 1993, cuando desapareció esta corriente. El 

nacionalismo heterodoxo ha sido muy débil en comparación con las dos grandes 

tendencias en que se ha dividido este movimiento hasta nuestros días: la mode-

rada, encarnada casi siempre por el PNV, y la radical, representada por Aberri 
en los años veinte, el grupo Jagi-Jagi en los treinta y desde 1959 por ETA y las 

numerosas organizaciones surgidas o escindidas de esta y de su brazo político 

Herri Batasuna (1978), cuyos herederos ideológicos son Sortu y Euskal Herria 

Bildu en la actualidad.

Aplicando este esquema tripartito a la etapa de 1916-1923, voy a tratar suce-

sivamente de los moderados, los radicales y los heterodoxos: primero, la estrate-

gia autonomista de la Comunión hasta su fracaso en 1919; después, la rebelión 

y escisión de Aberri hasta su integración en la Triple Alianza de 1923, y, por 

último, el pensamiento de Sarría y Landeta, que pretendía la renovación ideoló-

gica del nacionalismo vasco en la primera posguerra mundial.

2. LA ESTRATEGIA AUTONOMISTA DE LA COMUNIÓN NACIONA-
LISTA VASCA

Tras la defenestración de Luis Arana, la Comunión se aprestó a seguir la vía 

posibilista trazada por sus ideólogos Kizkitza y Eleizalde desde las páginas del 

diario Euzkadi. Discípulos de Sabino Arana, ambos evolucionaron desde su 

radicalismo juvenil hasta planteamientos políticos moderados, pero siempre 

dentro de la ortodoxia aranista, nunca cuestionada, según refleja el libro de Kiz-
kitza La nación vasca (1918 y 1931), la mejor síntesis doctrinal del nacionalismo 

vasco en el primer tercio del siglo XX. Ellos se encargaron de legitimar la política 

autonomista, afirmando que la independencia era un medio y no un fin, que 
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nacionalismo no era sinónimo de separatismo y que la supervivencia de la nación 

vasca era más importante que su independencia. Asimismo, sostuvieron que el 

nacionalismo debía anteponer la acción social y cultural (la recuperación del 

«alma nacional vasca») a la acción política. Sin embargo, el nacionalismo vasco 

fue ante todo un movimiento político, bajo la hegemonía del partido guía, al 

cual se subordinaron tanto el movimiento cultural, vehículo de expresión de la 

doctrina aranista, como el sindical: Solidaridad de Obreros Vascos (SOV), 

entonces un pequeño sindicato, creado por el PNV en Bilbao en 1911 para 

agrupar a los obreros católicos frente al predominio socialista de la Unión Gene-

ral de Trabajadores (UGT).

Los años dorados de la Comunión Nacionalista fueron 1917-1919, cuando 

sus triunfos en las urnas le proporcionaron una efímera hegemonía política en 

Vizcaya, interrumpiendo la ostentada por el monarquismo conservador durante 

casi toda la Restauración. En esos años la Comunión marchó a remolque de la 

Lliga Regionalista, que había conseguido la Mancomunidad catalana en 1914 y 

reclamaba la «autonomía integral» en el reinado de Alfonso XIII. Su manifies-

to-programa Per Catalunya i l’Espanya Gran, redactado en 1916 por Enric Prat 

de la Riba, presidente de la Mancomunidad, fue expuesto por su líder Francesc 

Cambó en importantes discursos pronunciados en Bilbao y San Sebastián en 

1917 y en sus viajes a Galicia y otras regiones. Por eso, la Comunión relegó su 

reivindicación inicial de una Mancomunidad vasca y pasó a demandar un esta-

tuto de autonomía para Euskadi. 

Entonces se dio una entente cordial de los nacionalismos moderados catalán 

y vasco, personificados por sus dirigentes Cambó y De la Sota, quienes actuaron 

conjuntamente y lograron que fracasase el proyecto de ley del ministro de 

Hacienda, el liberal Santiago Alba, para gravar con un impuesto especial los 

beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas con ocasión de la I Guerra 

Mundial. La diferencia entre aquellos estriba en que Cambó fue sobre todo un 

destacado político de la Lliga, que fue diputado muchos años y ministro en dos 

Gobiernos de concentración de Antonio Maura (1918 y 1921-1922), si bien 
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llegó a ser también un rico hombre de negocios a nivel internacional (presiden-

te de la multinacional CHADE), mientras que De la Sota fue principalmente un 

gran empresario con múltiples negocios (astilleros, navieras, bancos y minas), 

que solo pisó las Cortes para jurar su cargo de diputado por Valmaseda en 1918, 

el único que tuvo con el PNV.

La prueba evidente del auge del nacionalismo vasco fueron sus sucesivos éxi-

tos en las elecciones. En las provinciales de marzo de 1917 logró su primera 

mayoría en la Diputación de Vizcaya, que fue presidida por Ramón de la Sota 

Aburto (1887-1978), el hijo mayor del naviero. Después, en las municipales de 

noviembre del mismo año, obtuvo la alcaldía de Bilbao, numerosos concejales 

en Vizcaya, bastantes en Guipúzcoa y varios en San Sebastián y Pamplona. Y en 

las legislativas de febrero y marzo de 1918 sacó siete diputados (cinco por Viz-

caya, uno por Guipúzcoa y uno por Navarra) y los tres senadores vizcaínos: uno 

de ellos fue el destacado escritor navarro Arturo Campión (1854-1937). Por vez 

primera en la historia, el nacionalismo vasco contaba con un grupo parlamenta-

rio; la mayoría de sus miembros estaban vinculados a Ramón de la Sota Llano. 

La Comunión había conseguido hacerse con casi todo el poder político en Viz-

caya; tan solo le faltaba el distrito de Bilbao, el feudo de las izquierdas, que había 

pasado del capitalista republicano Horacio Echevarrieta al líder socialista Inda-

lecio Prieto, convertido en la «bestia negra» del nacionalismo vasco, hasta el 

punto de que su periódico oficial llegó a afirmar: «El españolismo es, en Euzka-

di, Indalecio Prieto Tuero» (Euzkadi, 18-V-1919).

El ascenso nacionalista contribuyó a que la cuestión vasca se debatiese en las 

Cortes de 1918, donde los diputados comunionistas recibieron tanto las críti-

cas de Prieto, por su clericalismo, como los duros ataques del carlista Víctor 

Pradera, por considerarlos separatistas. Ya en 1917 las tres diputaciones vascas, 

por iniciativa de la vizcaína, enviaron un mensaje al Gobierno del liberal 

Manuel García Prieto solicitando la reintegración foral o, en caso de ser recha-

zada, una amplia autonomía «dentro de la unidad de la nación española». Este 

reconocimiento, insólito en el nacionalismo vasco, era una prueba flagrante de 
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la moderación política adoptada por la Comunión en su campaña autonomista 

de 1917-1919, como manera de atraer a otras fuerzas vascas. Empero, eso no fue 

óbice para que al mismo tiempo su dirección tratase de lograr eco internacional 

a sus reivindicaciones con el telegrama de sus diez parlamentarios al presidente 

norteamericano Woodrow Wilson, fechado el 25 de octubre de 1918, por ser el 

aniversario de la ley de 1839, que confirmó los Fueros vascos dentro de «la uni-

dad constitucional de la monarquía» española (ley que consideraban el final de 

«la independencia del pueblo vasco», según la invención de la historia de Sabino 

Arana): pretendían que el autor de los famosos «Catorce Puntos» (1918) tuviese 

en cuenta a Euskadi «al establecerse las bases de la futura paz mundial». Pese a 

algunas gestiones de la Comunión, el caso vasco no se planteó en la Conferencia 

de Paz de París, tras la I Guerra Mundial, ni tampoco en la naciente Sociedad 

de Naciones.

La campaña autonomista no tuvo éxito en las Cortes. Una comisión extra-

parlamentaria, nombrada por el Gobierno liberal del conde de Romanones, 

elaboró un tímido anteproyecto de Estatuto vasco, que suponía una mera des-

centralización administrativa, mientras que una subponencia de tres diputados 

vascos (el nacionalista Pedro Chalbaud, el integrista Manuel Senante y el liberal 

José Orueta) redactó un proyecto de amplia autonomía política en 1919. Pero 

ninguno de ellos prosperó (como tampoco en el caso catalán) debido a la vuelta 

del líder conservador Antonio Maura –contrario a las autonomías– a la presiden-

cia del Gobierno, así como a causa de la disolución de esas Cortes, que tuvieron 

poco más de un año de vida.

El año 1919 marcó el punto de inflexión en la trayectoria, hasta entonces 

ascendente, de la Comunión, pues fue el inicio de su retroceso electoral (se 

quedó con solo dos diputados al ser anuladas tres actas), que quitó importancia 

al problema vasco e hizo inviable la solución autonómica. En ello influyó la 

formación ese mismo año de la Liga de Acción Monárquica, la coalición de los 

liberales de Gregorio Balparda, los conservadores de Luis Salazar y los mauristas 

de Ramón Bergé en Vizcaya, unidos contra el nacionalismo, al cual derrotaron 
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contando con la ayuda de un acuerdo de no enfrentamiento con el PSOE de 

Prieto, quien salió cuatro veces diputado por Bilbao, entre 1918 y 1923, ven-

ciendo siempre a los candidatos nacionalistas. En los comicios legislativos de 

1920 y 1923, la confrontación entre la Comunión y la Liga se saldó con el 

triunfo absoluto de esta última en los cinco distritos restantes de Vizcaya (Bara-

caldo, Valmaseda, Guernica, Durango y Marquina), recuperando así los monár-

quicos la hegemonía política que habían ostentado hasta 1917. Desde 1920 la 

Comunión, que perdió también el escaño de Vergara, se quedó con un único 

diputado: Manuel Aranzadi (1882-1942), por Pamplona, elegido no por la for-

taleza del nacionalismo en Navarra, sino por su alianza con el carlismo y otros 

sectores derechistas. Además, en 1919 perdió la mayoría en la Diputación de 

Vizcaya, que volvió a estar controlada por los monárquicos, y al año siguiente la 

alcaldía de Bilbao, que pasó al socialista Rufino Laiseca, amigo de Prieto.

3. LA REBELIÓN DE LAS JUVENTUDES RADICALES Y LA ESCISIÓN 
DE ABERRI

Al fracaso de la campaña autonomista y a los reveses electorales de la Comunión 

se sumó la lucha interna entre las dos tendencias habituales del nacionalismo 

vasco, que rebrotó a partir de 1919 y culminó en el cisma de 1921. Su origen 

estuvo en la discrepancia de la corriente radical con la estrategia política mode-

rada llevada a cabo por los dirigentes y parlamentarios de la Comunión. Los 

radicales tenían mucha influencia en las organizaciones juveniles, denominadas 

Juventudes Vascas, numerosas en Vizcaya; su bastión era la dinámica Juventud 

Vasca de Bilbao, fundada en 1904; contaban con un líder carismático, Elías 

Gallastegui (Gudari, 1892-1974), y con un semanario militante, Aberri (conver-

tido en diario en 1923), defensor a ultranza de la «pureza doctrinal» aranista, que 

consideraban desvirtuada por el «evolucionismo» de la Comunión. Por eso, estos 

jóvenes, que se declaraban separatistas y antiespañoles, disintieron de la posición 
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contraria al independentismo, expresada tanto por el diputado Aranzadi en las 

Cortes como por Eleizalde y Kizkitza en el diario Euzkadi, posición que fue 

refrendada por la dirección de la Comunión en Navarra (NBB) y en toda Eus-

kadi (EBB): «No somos separatistas». 

En el verano de 1921, ante la rebeldía del ala radical, la Comunión expulsó 

a bastantes Juventudes Vascas y a varios de sus dirigentes, entre ellos Gallastegui 

y Manuel Eguileor. Los expulsados acordaron constituirse en partido y retoma-

ron el nombre de Partido Nacionalista Vasco, partido que fue conocido también 

como Aberri por la cabecera de su periódico; de ahí que sus afiliados fuesen 

denominados aberrianos. A él se unió en 1922 el pequeño grupo de Luis Arana, 

quien fue nombrado su presidente, mientras que Gallastegui continuó presidien-

do Juventud Vasca de Bilbao, el feudo del nuevo partido, al que se adhirieron 

veinte Juventudes Vascas, la gran mayoría vizcaínas (ocho siguieron con la 

Comunión). La escisión de Aberri tuvo mucha importancia en Bilbao, foco del 

independentismo, y en su hinterland industrial, donde venció a la Comunión en 

las elecciones municipales de 1922. En cambio, en la zona rural vizcaína y en las 

otras provincias vascas tuvo pocos seguidores y predominaron claramente los 

comunionistas.
Si el modelo de estos era el catalanismo moderado de la Lliga, partido bur-

gués y conservador, el modelo de los aberrianos fue el nacionalismo radical 

irlandés del Sinn Féin desde la Pascua sangrienta de Dublín en 1916, a la que 

vieron con simpatía, al contrario del diario Euzkadi, que condenó su insurrec-

ción armada contra Gran Bretaña en plena I Guerra Mundial. A imitación de la 

organización femenina irlandesa Cumann na mBan (Liga de Mujeres), en 1922 

Aberri creó Emakume Abertzale Batza (Asociación de la Mujer Patriota), presi-

dida por Karmele Errazti, que tuvo escasa implantación entonces, pero fue muy 

numerosa en la República (Ugalde 1993). Además, potenció los grupos sectoria-

les, desarrollando el tipo de partido-comunidad, en especial los montañeros o 

mendigoizales, que se definían como «apóstoles del ideal sabiniano y soldados de 

la patria vasca» y serán la base de los batallones nacionalistas en la Guerra Civil. 
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Su ideólogo Gallastegui y su periódico Aberri llevaron a cabo una intensa cam-

paña de agitación y propaganda contra la guerra colonial de España en Marrue-

cos y la participación en ella de jóvenes vascos, solidarizándose con los rifeños de 

Abd el-Krim: «¡Guerra a la guerra!» fue su consigna (Gudari 1933). Para ello, 

recurrieron al teatro mediante la escenificación del relato fuerista y antibelicista 

Pedro Mari (1896), de Arturo Campión, que concluía con el fusilamiento del 

protagonista de ficción, el joven navarro Pedro Mari, convertido en «héroe 

inmortalizado de la Patria» por Gallastegui.
El manifiesto de Aberri, elaborado en 1922 por Luis Arana, era un mero 

resumen de las ideas básicas de su hermano Sabino, a quien los aberrianos ado-

raban, hasta el punto de que su mayor movilización de masas fue una peregrina-

ción multitudinaria, en junio de ese año, para visitar la tumba del Maestro del 

nacionalismo vasco en el pequeño cementerio de Pedernales (hoy Sukarrieta), 

junto a la ría de Guernica. A mi juicio, constituyó un precedente del primer 

Aberri Eguna o Día de la Patria Vasca, celebrado en Bilbao el Domingo de 

Resurrección de 1932 y organizado por antiguos aberrianos en homenaje a Sabi-

no y Luis Arana. Dicho manifiesto no aportaba ninguna novedad, ni tenía nin-

guna diferencia sustancial con la también aranista Comunión. No en vano 

ambos partidos asumían el lema sabiniano JEL («Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra», 

«Dios y Ley Vieja [o Fueros]»), del que procede el término jeltzale, con el que se 

denomina hasta hoy a los miembros del PNV. La única diferencia perceptible 

era su clara reivindicación de la independencia de Euskadi, que los moderados 

solían camuflar con la meta de la restauración plena de los Fueros, mediante la 

derogación de la ley de 1839, desde el manifiesto de 1906, que estuvo vigente 

hasta la Transición. 

El programa de Aberri no abordaba los problemas sociales y económicos, 

notable carencia compartida con la Comunión. Esta se caracterizó por recurrir a 

la doctrina social de la Iglesia y por su neutralidad ante la cuestión social. Tal 

neutralidad resultaba conveniente en el seno de una comunidad nacionalista muy 

interclasista, que incluía desde el gran capitalista De la Sota hasta los obreros que 
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trabajaban en su astillero Euskalduna de Bilbao y estaban afiliados al sindicato 

SOV. Es cierto que Gallastegui procuró dar a Aberri un tono anticapitalista (que 

también se observó en Sabino Arana hasta 1898), pero no cabe considerar a 

Aberri un partido de izquierda: su presidente fue el integrista Luis Arana y siem-

pre constituyó un enemigo acérrimo del socialismo de Prieto. Esto llevó a 

Gallastegui a solidarizarse con los comunistas vizcaínos escindidos del PSOE y 

represaliados por la policía en 1923. Aun siendo Aberri un partido menos con-

servador que la Comunión, su fundación en 1921 no se debió a la fractura 

derechas/izquierdas, sino a la línea divisoria tradicional en el nacionalismo vasco 

entre moderación y radicalismo. Así lo confirma el hecho de que Juventud Vasca 

de Baracaldo, expulsada de la Comunión, se separase enseguida de Aberri para 

formar un efímero Partido Nacional Vasco (1922-1923), de carácter aconfesio-

nal y obrerista, que fue un antecedente de Acción Nacionalista Vasca, a la cual 

se incorporó la resurgida Juventud Vasca de Baracaldo en 1930-1931.

La política de alianzas distanció a los dos partidos aranistas, cuyas relaciones 

iniciales fueron malas y cuya división coadyuvó a sus derrotas electorales. Mien-

tras que la Comunión admitía pactos con fuerzas vascas católicas y derechistas, 

como los carlistas, aunque no fuesen nacionalistas, Aberri solo aceptaba pactar 

con fuerzas nacionalistas, aunque no fuesen vascas. Por eso, en el verano de 1923 

el partido de Gallastegui se sumó con entusiasmo a la propuesta del catalanismo 

(la Acció Catalana de Lluís Nicolau i d’Olwer y Antoni Rovira i Virgili, escin-

dida de la Lliga en 1922, y el Estat Català de Francesc Macià, nacido también 

en 1922) de formar una alianza, autodenominada «internacional», de los tres 

nacionalismos periféricos, contando con el emergente galleguismo de las Irman-

dades da Fala y la Irmandade Nazonalista Galega de Vicente Risco. Esta Triple 

Alianza, dirigida contra España y a favor de la independencia de Cataluña, Eus-

kadi y Galicia, fue sellada en Barcelona el 11 de septiembre de 1923, con moti-

vo de la Diada de Cataluña.

El «Pacto de amistad y alianza entre los patriotas de Cataluña, Euskadi y 

Galicia» tenía forma de tratado internacional y se centraba en la denuncia del 
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«régimen impuesto por el Estado español a Cataluña, Euskadi y Galicia» y en la 

reivindicación del «derecho de las tres naciones a disponer libremente de los 

propios destinos y a vivir según un régimen de plena soberanía política». Para 

ello, afirmaban su voluntad de «conquistar […] la libertad nacional» mediante 

«el derecho a la apelación heroica» y, en caso necesario, «mezclar la sangre en el 

sacrificio», en alusión al recurso a la violencia para alcanzar la independencia.

Esto mostraba el influjo del nacionalismo irlandés (que en 1921 había con-

seguido separarse de Gran Bretaña con la creación del Estado Libre de Irlanda, 

sin el Ulster) sobre los nacionalistas radicales del Estado español. Pero su maxi-

malismo independentista no iba acompañado de una mínima concreción de los 

medios necesarios para lograr sus fines, ni siquiera para establecer relaciones 

permanentes entre los tres movimientos: tan solo acordaban constituir un 

«Consejo de tres delegados, uno por cada nación», como representantes de las 

organizaciones firmantes del texto. Para los historiadores Anna Sallés y Enric 

Ucelay-Da Cal (1985), se trataba de un pacto grandilocuente, que lo anunciaba 

todo respecto a la autodeterminación, pero que no concretaba nada sobre cómo 

conseguirla.

Así quedó patente dos días después, el 13 de septiembre, cuando se produjo 

también en Barcelona el golpe de Estado del general Primo de Rivera, a quien le 

vinieron bien los disturbios habidos en las manifestaciones de los nacionalistas 

el día 11 para justificar su pronunciamiento, preparado de antemano, con un 

alcance mucho mayor que el de su componente antinacionalista. La dictadura 

militar, al perseguir enseguida, con el decreto antiseparatista del 18 de septiem-

bre, a los nacionalismos radicales (no a los moderados de la Lliga y la Comu-

nión), hacía realidad el supuesto del pacto sobre el «derecho a la apelación 

heroica», esto es, a la resistencia armada. Mas esta no llegó a producirse, pues el 

golpe de Primo de Rivera mató a la recién nacida Triple Alianza, que desapare-

ció, a pesar de estar todavía en Barcelona sus firmantes, quienes optaron por 

esconderse, exiliarse o abandonar la actividad política.
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Por tanto, la Triple Alianza no pasó de ser «un pacto coyuntural y táctico, de 

carácter más testimonial que político» (Otaegui 1985), ya que no tuvo ninguna 

eficacia práctica. Prueba de ello fue que la lucha contra la Dictadura encabezada 

por Estat Català no contó con la ayuda de los galleguistas, ni de los nacionalistas 

vascos (salvo unos pocos aberrianos), por lo que Macià hubo de pactar con anar-

quistas y comunistas. Y nadie tuvo interés en resucitar la Triple Alianza tras la 

caída de la Dictadura en 1930. (La siguiente alianza entre los nacionalismos 

periféricos, la Galeuzca de la República o Pacto de Compostela de 1933, fue 

muy diferente, de índole autonomista y federal, pero también fracasó y su vida 

fue muy efímera, según estudié en el Congreso Castelao, cuyas actas fueron 

editadas por Justo Beramendi y Ramón Villares en 1989).

Por su parte, la Comunión Nacionalista envió a Barcelona representantes 

(uno de ellos fue Jesús María Leizaola, futuro lehendakari del Gobierno vasco en 

el exilio), pero no suscribió el pacto por no compartir su extremismo. La Lliga 

estuvo totalmente al margen de la Triple Alianza, que iba contra el proyecto 

regionalista de Cambó. 

En Barcelona quedaron de manifiesto las diferencias políticas entre la Comu-

nión y Aberri. Los dos eran partidos aranistas, que encarnaban las interpretacio-

nes moderada y radical del legado del fundador del PNV. No diferían apenas en 

la doctrina ni en su concepción de la nación vasca, basada en la religión católica, 

la raza vasca, el euskera y la visión aranista de los Fueros. Su mayor divergencia 

estribaba en la táctica y la estrategia políticas para lograr la meta de la restaura-

ción foral o la independencia: si la vía autonómica era acertada (Comunión) o 

equivocada (Aberri); si se podía colaborar con España para aprobar un estatuto 

de autonomía (Comunión) o no por considerarla el «Estado opresor» de Euska-

di (Aberri). Ni los comunionistas ni los aberrianos asumieron la controvertida 

«evolución españolista» (sinónimo de regionalista) de Sabino Arana al final de su 

vida (1902-1903), que suponía la renuncia a un Estado vasco independiente. 
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4. EL PENSAMIENTO NACIONALISTA HETERODOXO DE JESÚS 
SARRÍA Y EDUARDO LANDETA

Sí estuvieron dispuestos a renunciar expressis verbis a la independencia de Euska-

di los nacionalistas heterodoxos Jesús Sarría y Eduardo Landeta, director y 

redactor, respectivamente, de la excelente revista de cultura Hermes (Bilbao, 

1917-1922), financiada por la familia capitalista de Ramón de la Sota Llano, 

cuyos hijos colaboraron en ella. Hermes representó un proyecto modernizador, 

comparable a las empresas culturales del filósofo José Ortega y Gasset (que la 

presentó en Madrid), por su carácter urbano, cosmopolita y muy pluralista, 

como prueba que escribiesen en sus páginas destacados intelectuales de las gene-

raciones de 1898 y 1914, muy opuestos al nacionalismo vasco, como Miguel de 

Unamuno, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu. 

Hasta su desaparición por el suicidio de su director en julio de 1922, Hermes 
sirvió de medio de expresión del pensamiento heterodoxo de Sarría y Landeta, 

quienes propugnaron un nacionalismo liberal y democrático y la «autonomía 

integral» (como el programa de las Irmandades da Fala en 1918) de Euskadi en 

España y rechazaron el antiespañolismo (seña de identidad de los aranistas 

moderados y radicales) por no ver antagonismo ni incompatibilidad entre Eus-

kadi (autónoma) y España (federal): «Euzkadi dentro de España, sí. Pero con su 

personalidad propia plenamente reconocida, con su libertad respetada» (Hermes, 
mayo de 2017).

En varios folletos y libros, sobre todo en su Ideología del nacionalismo vasco 
(1918), Sarría defendió una concepción voluntarista de nación, alejada de la 

esencialista de Arana, cuyas esencias eran la religión católica y la raza vasca: «La 

nacionalidad no es sólo la raza, instituciones, lengua y territorio, sino que es 

también voluntad, deseo de vivir unidos, conciencia y espíritu de comunidad 

para una acción común», escribió Jesús Sarría. Este abogado aspiró a una España 

grande, en sintonía con el proyecto de Cambó, y a formar un «gran Estado ibé-

rico», incluyendo a Portugal, en el cual Euskadi tuviese un Gobierno propio. 
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Consideraba que el nacionalismo vasco debía renovarse con las ideas de autono-

mía, democracia, libertad religiosa y reforma social y dotarse de un programa 

social que integrase a la clase trabajadora, comprendidos los inmigrantes, que no 

podían pertenecer al PNV por no ser de raza vasca, al no tener apellidos euskal-

dunes, según la doctrina aranista. Pese a ello, su devoción por Sabino Arana le 

llevó a dedicarle un número entero de su revista con tan marcado acento hagio-

gráfico que contribuyó al culto sabiniano (Hermes, noviembre de 1919). 

 Eduardo Landeta, pariente y secretario de De la Sota, fue mucho más lejos 

en sus planteamientos revisionistas (le he denominado «el Bernstein del aranis-

mo») que Sarría, tanto en sus artículos en Hermes sobre «El problema bizkaita-

rra» (1917-1920) como, sobre todo, en su importante conferencia titulada Los 
errores del nacionalismo vasco y sus remedios, publicada en Bilbao en 1923. En ella 

criticó los dogmas del fundador del PNV y abogó por una triple renuncia: al 

aranismo, por haberse quedado obsoleto, proponiendo enterrarlo ideológica-

mente –«¿Hasta cuándo los nacionalistas vascos […] van a conservar insepulto 

el cadáver y las prácticas de Sabino Arana y Goiri?»–; a la restauración foral, por 

ser una falsedad histórica que el País Vasco fuese independiente hasta la ley de 

25 de octubre de 1839, y al independentismo, por considerarlo innecesario. 

Según Landeta, la meta del nacionalismo debía ser la autonomía de Euskadi 

dentro de España y, en este sentido, incluso esbozó un proyecto de Estatuto con 

amplias facultades autonómicas. 

Las ideas revisionistas de Sarría y Landeta fueron rechazadas por la Comu-

nión y se hallaban en las antípodas de Aberri. Estos autores heterodoxos no lle-

garon a crear una tendencia política, pues carecieron de seguidores, pero fueron 

precursores de Acción Nacionalista Vasca, la primera izquierda abertzale, cuyo 

manifiesto fundacional (el manifiesto de San Andrés, de 30 de noviembre de 

1930) recogió algunas de sus ideas, aunque sin citarles: así, la idea de que el 

nacionalismo vasco no tenía que ser sinónimo de aranismo, sino que bastaba con 

la adhesión a la nacionalidad vasca. 

José Luis de la Granja Sainz
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5. EPÍLOGO

Como ha quedado patente, la coyuntura de 1916-1923 fue muy importante en 

la historia del movimiento nacionalista vasco, que vivió dos fases bien distintas: 

una ascendente con triunfos electorales, sobre todo en Vizcaya, como nunca 

había tenido antes, hasta 1919, y otra de fracasos, crisis y división en dos parti-

dos entre 1920 y 1923. En ella se frustró el primer intento de autonomía para 

Euskadi, que fue impulsado por el nacionalismo vasco, contando con el apoyo 

de otras fuerzas políticas, y constituyó un precedente del proceso autonómico en 

la II República.

A diferencia del catalanismo y del galleguismo, más plurales ideológicamente, 

en la Restauración casi todo el nacionalismo vasco continuó siendo aranista, por 

su fidelidad al fundador, convertido en un símbolo esencial, si bien con dos 

interpretaciones divergentes de la acción política que habría que desarrollar: la 

moderada y pragmática, que aceptaba la vía autonómica, y la radical e intransi-

gente, que solo quería la independencia de Euskadi. La doble religión católica y 

aranista, que caracterizó al movimiento abertzale, hizo imposible la existencia de 

un nacionalismo vasco de izquierda, cuyos tímidos intentos fracasaron enseguida 

en las primeras décadas del siglo XX.

Tras el final de la dictadura de Primo de Rivera, que apenas tuvo oposición 

en Euskadi, en 1930 se produjo la reunificación de comunionistas y aberrianos 

en el PNV, basada en la ratificación de la doctrina de Sabino Arana (su lema 

«Dios y Ley Vieja»), y el nacimiento de la izquierda nacionalista con ANV. Esta 

fue siempre minoritaria en la República, etapa de esplendor del PNV, que llegó 

a ser el principal partido de Euskadi, si bien tuvo también dos fases muy dife-

rentes: a sus grandes éxitos del bienio 1931-1933, que culminaron con su mayor 

victoria en unas elecciones a las Cortes en toda su historia (doce diputados), 

siguieron la crisis interna de 1934-1935 y el retroceso electoral en 1936 (nueve 

diputados). La lucha entre sus dos tendencias llevó en 1934 a otra escisión de los 

radicales, encabezados de nuevo por Elías Gallastegui y reunidos en torno al 
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semanario bilbaíno Jagi-Jagi (1932-1936), órgano de la Federación de Monta-

ñeros de Vizcaya, aunque fue mucho menos relevante que la de Aberri, pues no 

formaron un partido, sino solo un grupo reducido: Euzkadi Mendigoizale Batza.

A lo largo de la República la nueva generación de jóvenes nacionalistas vascos, 

liderada por José Antonio Aguirre y Manuel Irujo, logró postergar a la vieja 

guardia de Luis Arana y, sin atreverse a cuestionar a fondo el aranismo, condujo 

al PNV del integrismo católico hacia la democracia cristiana, democratizando su 

organización, para conseguir finalmente el que había sido su objetivo político 

prioritario desde 1931: el Estatuto vasco, que se aprobó in extremis en la Guerra 

Civil gracias a la alianza entre Aguirre y Prieto, quienes fueron los padres funda-

dores de la Euskadi autónoma de 1936-1937. Mas esto se sitúa ya fuera de la 

etapa histórica aquí analizada.

José Luis de la Granja Sainz
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I. ALGUNHAS NOTAS SOBRE DIÁSPORAS E MOVEMENTOS 
NACIONALISTAS

A perspectiva tradicional no estudo dos nacionalismos, e nomeadamente dos 

movementos nacionalistas europeos dende o século XIX, adoitaba enxergar as 

diásporas ou comunidades de migrantes dos naturais do país noutras latitudes, 

sobre todo nas Américas, como un axente externo. Serían un elemento acom-

pañante, pero secundario, do desenvolvemento dos movementos nacionais ou 

nacionalistas no país de orixe. Nos modelos evolutivos que trataron o desenvol-

vemento e periodización dos movementos que tiñan como obxectivo a «eman-

cipación» dunha nación aínda non recoñecida como un Estado, dende Sym-

mons-Symonolewicz a Miroslav Hroch, non se prestou atención á variable da 

presenza de fortes comunidades migrantes como factor que podía favorecer, 

impulsar e mesmo determinar as posibilidades de éxito da mobilización nacio-

nalista. Partíase adoito dun concepto moi «territorializado» e eurocéntrico de 

nación e nacionalismo, ademais de moi dependente das variables estruturais 

presentes no caso concreto, dende as precondicións sociais e económicas até a 

etnicidade. Os pobos con altas taxas de emigración eran equiparados case sempre 

a pobreza e atraso, e, xa que logo, presupúñase a existencia de eivas evolutivas no 

seu nacionalismo; porén, non sempre se tiña en conta que, tamén dende o punto 

de vista estrutural, as diásporas organizadas podían moitas veces suplir as caren-

cias estruturais de base dunha mobilización nacionalista, ao «importaren» recur-

sos (materiais e inmateriais) dende fóra. Mesmo nos modelos posteriores, influí-

dos polas teorías da mobilización de recursos e dos novos movementos sociais, 

que incidiron de xeito preferente na existencia de «fiestras de oportunidade», no 
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poder e estratexias mobilizadoras dos actores, e mais dos seus recursos culturais 

e simbólicos, prestouse unha escasa ou nula atención ao contributo das diásporas 

para fornecer eses recursos, que nalgúns casos e conxunturas foi moi notable, 

dende Irlanda até Polonia ou os países bálticos. E, por suposto, Galicia.

O mesmo concepto de diáspora pode someterse a debate. As diásporas ven-

celláronse sobre todo a eventos traumáticos que provocaron un éxodo masivo 

dun pobo ou colectivo determinado. Nalgúns destes casos, como o clásico dos 

xudeus, o nacionalismo territorial só pode xurdir delas por perderen o seu terri-

torio de referencia. Velaí o caso do sionismo como grande excepción, xa que 

postulou dezanove séculos despois a conformación dun Estado nacional propio 

no seu solar orixinario, case mítico, para un pobo disperso. O caso irlandés adoi-

to servía tamén como a grande excepción no desenvolvemento dos nacionalis-

mos europeos, grazas en parte á forte influencia dos Irish-Americans e aos seus 

potentes recursos e organizacións, no proceso de mobilización nacionalista da 

Irlanda metropolitana dende a década de 1860. Porén, tamén nestes exemplos o 

nacionalismo dos migrantes se vía como unha variable subordinada e secundaria, 

cando non exótica, e sen capacidade de evolución autónoma. As diásporas, polo 

xeral, limitábanse a dúas funcións. Ou ben eran fornecedoras de recursos (mate-

riais, ás veces inmateriais), ou ben eran acubillos e lugares de acollida para os 

exiliados, que desempeñan un papel só en momentos ou conxunturas determi-

nados para o movemento nacionalista no país de orixe. 

Nesas comunidades diaspóricas, ademais, o nacionalismo xurdiría sempre 

como un produto de ideas transplantadas dende a vella Europa e desenvolvidas 

con meirande radicalidade nun ambiente de maior liberdade; mais as súas ache-

gas político-ideolóxicas específicas ao nacionalismo da metrópole serían pouco 

relevantes. Dende a perspectiva dos estudos migratorios dos países receptores, a 

actividade dos nacionalistas na diáspora só sería encadrable na categoría da «etni-

cidade simbólica», e non atinxiría ao proceso de integración nas sociedades de 

acollida deses mesmos inmigrantes mobilizados a prol da nación dos seus país de 

orixe, ou dos seus devanceiros.

Xosé M. Núñez Seixas 
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No entanto, dende comezos do século XXI proliferaron novas olladas ao fenó-

meno do nacionalismo «ectópico» e nas diásporas, tamén en Galicia. Esas novas 

visións víronse facilitadas por varios factores, nomeadamente tres: 

A) O desenvolvemento dos estudos sobre os exilios e a súa interacción coas 

comunidades migrantes dende as perspectivas da historia social e cultural sobre 

os exilios. Aí xurdían algúns puntos de contacto cos estudos sobre liderado étni-

co nas comunidades de migrantes. 

B) O desenvolvemento (explícito ou implícito) dun enfoque propio da histo-

ria global e transnacional sobre o desenvolvemento dos nacionalismos. Esa pers-

pectiva salienta, en especial, a relevancia histórica de dúas dimensións que aquí 

nos interesan. Primeiro, a importancia das transferencias culturais e a dimensión 

«entrecruzada» ou croisée do desenvolvemento dos movementos nacionalistas. 

Os nacionalistas cópianse uns a outros; porén, cómpre non esquecer que, no 

decurso do proceso de transferencia, a natureza do produto transferido tamén 

muda (M. Espagne). Segundo, a importancia dos «momentos», das conxunturas 

nas que a difusión dos imaxinarios e ideas nacionalistas experimenta unha forte 

aceleración. Así aconteceu, por exemplo, con «vagas» como a primavera dos 

pobos, a difusión do wilsonismo nas periferias imperiais e europeas e mais a 

recepción dos modelos dos movementos de liberación nacional africanos e asiá-

ticos noutras latitudes, incluíndo as «periferias» ibéricas. 

C) Iso tamén fixo salientar o estudo dos actores concretos que serviron de 

intermediarios neses procesos. E, dentro deles, poucos actores máis transnacio-

nais que os migrantes, e poucos fenómenos existen tan transnacionais como as 

diásporas. O papel das imaxinacións diaspóricas, das diásporas ou comunidades 

de migrantes como axentes activos, e non só auxiliares ou pasivos, no desenvol-

vemento dos movementos nacionalistas, de igual xeito que noutros movemen-

tos sociais, pasou a ocupar o primeiro plano. Pois as diásporas non só fornece-

ron recursos materiais e inmateriais aos líderes nacionalistas de Europa; tamén 

facilitaron contactos internacionais, ben como a intermediación ante outros 

Estados. Forneceron igualmente líderes nacionalistas «ectópicos» e deron a luz 
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imaxinarios e conceptos de nación específicos. Tamén realizaron contribucións 

(maiores ou menores) aos repertorios culturais e de mobilización dos nacionalis-

mos europeos. 

A valoración dese papel tamén tivo outra consecuencia: profundar na «pro-

vincialización» de Europa, parafraseando o historiador indio Dipesh Chakra-

barty. Non hai que entender que os nacionalismos europeos, grandes ou peque-

nos, constitúan unicamente un produto que se exportou dende Europa a 

América Latina, aos EUA ou ás diversas periferias imperiais. Adoito, os líderes e 

partidos representativos dos nacionalismos europeos aprenderon das súas expe-

riencias noutros continentes, tanto dos nacionalismos latinoamericanos –caso da 

experiencia de Giuseppe Garibaldi no Río da Prata e no Río Grande do Sur, que 

influíu pola súa vez no seu proxecto para Italia– como dos nacionalismos asiáti-

cos ou africanos –caso da recepción dos movementos de liberación colonial por 

parte das novas xeracións da esquerda nacionalista das periferias europeas dende 

finais dos anos cincuenta–. Tamén dos nacionalismos «imperiais» dos colonos. 

Arthur Griffith, fundador do Sinn Féin, aprendeu dos nacionalistas indios, 

bóers e maxiares, mentres que os nacionalistas flamengos aprenderon estratexias 

de mobilización dos bóers, coma o mesmo Gandhi durante a súa estadía en 

Sudáfrica. As periferias tamén influíron noutras periferias, pois as transferencias 

de imaxes e ideas seguen unha lóxica multidireccional, a xeito dunha rede con 

múltiplos nós.

Unha breve panorámica histórica do fenómeno podería comezar polas comu-

nidades de exiliados liberais e os intercambios transnacionais, tamén de imaxina-

rios nacionais, denantes de 1850. Coas migracións masivas xurdiron comunida-

des de inmigrantes de moi diversa procedencia, sobre todo en destinos americanos 

e tamén en lugares como Cidade do Cabo ou Sydney. Nesas comunidades de 

migrantes, tanto os activistas dos nacionalismos «de unificación» como os parti-

darios dos movementos das nacionalidades dos imperios austrohúngaro, otomán 

e tsarista e mais os expatriados adquiriron unha importancia crecente e reformu-

laron adoito o ideario e o imaxinario das colectividades de migrantes. 

Xosé M. Núñez Seixas 
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Iso tamén deu lugar, no XIX e no XX, a frecuentes conflitos entre as elites 

inmigrantes «económicas» e os exiliados ou expatriados, e nalgúns casos entre 

líderes «recibidos» e líderes «endóxenos», segundo a coñecida definición de John 

Higham. Mais tamén forzou os exiliados e activistas etnonacionalistas a facer 

concesións. A política «a distancia» que era exercida no seo de comunidades de 

inmigrantes posúe características específicas e límites definidos, marcados pola 

prédica do interclasismo e dunha mensaxe suprapolítica que apelaba ao mínimo 

común denominador dos migrantes e os atraía a afiliarse a entidades chamadas 

tamén a satisfacer necesidades prácticas e cotiás, dende atención médica a lecer. 

A solidariedade étnica sempre lle presentaba un dilema dificilmente resoluble á 

tendencia a facer política de partido ou de facción. Cómpre ter en conta, de igual 

maneira, que a mobilización alcanzaría só os inmigrantes que se achaban dentro 

do ámbito de influencia das institucións e asociacións dos tales. 

A iso uníase a frecuente dialéctica entre líderes obreiros inmigrantes (interna-

cionalismo e prioridade dos intereses sociais, de colectivos profesionais ou de 

clase dentro do colectivo inmigrante) e líderes nacionalistas (que pensaban sobre 

todo na política cara ao país de orixe, que só secundariamente ten un reflexo na 

situación interna do grupo inmigrante de referencia na sociedade de acollida). 

Niso pesaban, e moito, a composición social do grupo inmigrante (as diásporas 

proletarias fronte ás diásporas mobilizadas, segundo a clásica definición de 

Armstrong) e mais a súa concentración xeográfica: non é o mesmo influír dende 

Nova York ou Londres que facelo dende Bos Aires ou São Paulo. Doutra banda, 

as metrópoles imperiais (París, Londres, Viena, Nova York, Berlín, Istambul; en 

menor medida Roma ou Madrid) actuaron adoito como lugares de encontro de 

activistas nacionalistas ou anticoloniais de diferentes procedencias. Iso favoreceu 

tamén os contactos entre eles, dende indonesios e indios en Amsterdam a bretó-

ns e alxerinos en París. 

Cómpre, xaora, ver o desenvolvemento dos movementos nacionalistas e mais 

as súas diásporas como unha interacción sociopolítica e cultural entre dous ou 

máis polos: unha osmose constante entre países de orixe e países de destino. Esa 
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interacción seguiu ritmos e intensidades diferentes entre os dous extremos: país 

de orixe e comunidades migrantes. Comunidades migrantes que, pola súa vez, 

reciben o influxo dos nacionalismos dos seus países de residencia. 

Non sempre o nacionalismo dos migrantes seguiu o ritmo de desenvolvemen-

to dos seus conterráneos de orixe. Houbo diásporas nas que o sentimento nacio-

nalista propio resultou máis forte que no lugar de orixe. Foi o caso dos frisóns 

ou, en parte, dos galeses. Outras eran demasiado «proletarias» e só se interesaron 

polos seus intereses sindicais ou gremiais, caso dos macedonios. Noutras máis, o 

cultivo do sentimento nacionalista recreaba mesmo unha patria imaxinada e 

arcaica que xa non existía como tal nos seus lugares de partida. Velaí a diáspora 

armenia, nutrida tanto por descendentes dos sobreviventes do xenocidio de 

1915-16 como da antiga diáspora xa establecida en Francia, América e outros 

lugares con anterioridade. Ocorre que a súa Armenia de orixe na Anatolia xa non 

existe, a súa relación coa Armenia postsoviética foi problemática e preferiron 

recrear unha sorte de patria imaxinada na distancia. 

Cómpre, en fin, ter en conta que o discurso e imaxinario etnonacionalista na 

diáspora non sempre serve as mesmas funcións na sociedade de orixe que na 

sociedade de destino. Iso explica tamén as súas mutacións; por exemplo, en dis-

cursos de vindicación do colectivo inmigrante ante a sociedade receptora, ás veces 

en briga con outros grupos inmigrantes: os vascos como pobo europeo «superior» 
na Arxentina; os inmigrantes irlandeses que a través da súa redefinición como 

«celtas» aspiraban así á elite anglosaxoa e protestante estadounidense, afastándose 

tanto dos inmigrantes chineses como dos xudeus da Europa oriental, etcétera.

Non é este o lugar de abordar polo miúdo as diversas diásporas nacionalistas 

e o seu influxo sobre os vellos e novos nacionalismos europeos durante os séculos 

XIX e XX. Unha rápida listaxe comezaría cos liberais e republicanos italianos e 

alemáns dende os anos trinta do século XIX, nomeadamente os republicanos 

mazzinianos e mais os Achtundvierziger alemáns, que procuraron o apoio econó-

mico e político dos seus conterráneos emigrados e se erixiron en líderes, en 

moitos casos, das súas comunidades de emigrantes. Nunha xeración posterior, as 
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diásporas desempeñaron un rol sobranceiro para outros nacionalismos que non 

se viran beneficiados pola «primavera dos pobos» e 1848: os irlandeses e algúns 

nacionalismos da Europa centrooriental, como os poloneses, os checos e os eslo-

vacos, ben como lituanos e letóns, finlandeses e noruegueses. Algúns casos son 

ben coñecidos e constituíron o modelo e inspiración para outros nacionalismos 

e as súas diásporas, especialmente o dos Irish-Americans dende mediados do 

século XIX até o período de entre as guerras, fenómeno masivo que mobilizou 

centos de milleiros de inmigrantes irlandeses nos EUA, recadou recursos, serviu 

de viveiro para a educación paramilitar e o desenvolvemento de toda unha xera-

ción de activistas que optaron pola violencia (a tradición «feniana») e tentou 

facer de panca ou grupo de presión na política exterior norteamericana. A impli-

cación dos irlandeses de América tería continuidade, aínda que decrecente, nos 

anos vindeiros, a través do apoio de clubs e asociacións irlandeses de Boston, 

Chicago, Nova York e outras cidades aos activistas republicanos do IRA e aos 

católicos norteirlandeses. 

Outros nacionalismos da «terceira vaga» tamén tiveron apoios dende as súas 

diásporas, en maior ou menor medida. Foi o caso do catalanismo, do movemen-

to flamengo, do nacionalismo vasco, do galés e do galego e, en moito menor 

medida, doutros movementos, algúns tan exóticos como os portorriqueños de 

orixe corsa, co seu apoio aos nacionalistas corsos dende a década de 1960, ou os 

Frisian Americans que xa na posguerra prestaron apoio ao pouco que ficaba do 

movemento frisón. En épocas posteriores, as diásporas curda, armenia ou támil 

seguirían o seu exemplo.

Da comparanza entre diversos casos, podemos tirar un feixe de conclusións: 

1) Os estímulos iniciais para o desenvolvemento do etnonacionalismo entre 

os colectivos de emigrantes adoitan rexistrarse, abofé, na metrópole ou no país 

de orixe, e espállanse entre as colectividades de migrantes a través do movemen-

to de novos migrantes adheridos ás novas ideas ou imaxinarios nacionais.

2) Trátase case sempre, agás nalgunhas excepcións –como o nacionalismo 

canario, ideado na década de 1890 por un expatriado, Secundino Delgado, e nos 
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primeiros anos da de 1920 por emigrantes canarios na Habana–, de nacionalis-

mos transplantados, e non «ectópicos». Non nacen fóra, senón que en parte son 

sementados fóra, e viaxan nos barcos que transportan exiliados e emigrantes 

como parte da súa equipaxe mental e intelectual. Mais non nacen dunha identi-

dade transplantada polos emigrantes do común, senón dunha prédica conscien-

te de actores itinerantes, nomeadamente exiliados políticos, axitadores e xorna-

listas, intelectuais e plumillas. Así ocorre, sen ir máis lonxe, co desenvolvemento 

dos nacionalismos catalán, vasco e galego entre os emigrantes na América dende 

1870. E o mesmo acontecía coas comunidades de emigrantes italianos ou ale-

máns no século XIX. 

3) O sentimento diaspórico e a identidade de orixe víanse acrecentados cando 

existía un acontecemento traumático, de carácter socioeconómico ou violento, 

que xeraba un ambiente favorable á difusión dos ideais nacionalistas tanto entre 

os migrantes xa establecidos como entre os novos arribados. O «outro» era visto 

como o culpable do éxodo, directa ou indirectamente. Se os armenios facían 

responsable do seu éxodo o Estado turco, os nacionalistas irlandeses culparon a 

Gran Bretaña de manter Irlanda na miseria, nunha suxeición pseudocolonial 

que provocaría a Gran Fame de 1845-49 (An Gorta Mór).
4) Con todo, tamén houbo emigrantes que se fixeron patriotas lonxe da casa, 

recibían estímulos diversos, entre eles os chegados do país de orixe, e portaron 

esa bagaxe de volta ao país. As interaccións pasarían a ser constantes ao longo 

dos séculos XIX e XX: os nacionalistas de «alén mar» ou expatriados seguían o 

ritmo da evolución dos movementos nacionalistas en Europa ou na metrópole. 

Emporiso, tamén experimentaban influxos específicos, nomeadamente de dúas 

fontes: a) os propios discursos e imaxinarios nacionalistas das sociedades de aco-

llida, que adoito (caso do antihispanismo dos nacionalismos latinoamericanos, 

ou do sentimento antibritánico dos nacionalismos «imperiais» australiano ou 

canadiano, do bóer ou do norteamericano) incidían na radicalización do nacio-

nalismo dos inmigrantes, mais que tamén obrigaban a procurar valores e xenea-

loxías compartidos cos imaxinarios nacionalistas dos países de recepción, e b) os 
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exemplos doutras diásporas migrantes no propio país de recepción que experi-

mentaban, así mesmo, unha importante mobilización nacionalista e podían 

operar como espellos nos que ollarse.

5) O discurso nacionalista importado de Europa estivo suxeito a reinterpre-

tacións e adaptacións diversas, tanto a un novo contorno social como ás diferen-

tes funcións –a conciencia de «superioridade» étnica fomentada pola opinión 

pública arxentina ou uruguaia, no caso dos vascos; a necesidade de reaccionar 

fronte ao desprezo social no caso dos galegos na América Latina, ou dos irlande-

ses nos EUA, e logo dos poloneses–, que viñan determinadas, pola súa vez, pola 

situación de cada colectivo inmigrante e polos intereses de cadansúas elites 

sociais endóxenas. Desta maneira, o discurso etnonacionalista podíase converter 

nun recurso eficaz para as elites que loitaban e competían por un espazo de 

poder no seo das colectividades de inmigrantes e que procuraban un recoñece-

mento por parte das súas comunidades de orixe e das súas sociedades de acollida 

asemade. 

6) O grao de etnicidade primixenia dos migrantes non tiña por que ser deter-

minante para a reactivación do nacionalismo «metropolitano» entre eles, malia 

poder desempeñar un papel previo ou condicionante. En xeral, os europeos 

asimiláronse con rapidez (cultural e lingüisticamente) nas novas sociedades ame-

ricanas. Por tanto, coma na vella Europa, a construción das identidades nacio-

nais nas diásporas non foi un proceso espontáneo e «natural», senón máis ben o 

resultado dun proceso de «gastronomía» (Anthony Smith), dunha mobilización 

sociopolítica, de xogos de intereses e da elaboración consciente de imaxinarios 

identitarios que fosen capaces de os abranguer. Así mesmo, para os «nacionalistas 

da diáspora», e nomeadamente para os de segunda ou terceira xeración, o elo 

emotivo coa patria irredenta de orixe podía adoptar tons radicais que tiñan 

pouco ou nada que ver cos seus posicionamentos en política interior nos países 

de acollida: a política cara ao país de orixe pertencía a unha dimensión diferen-

te, a da política imaxinada. O maior ou menor éxito dos proxectos nacionalistas 

nuns casos, en comparanza con outros, dependería da correlación de forzas 
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existente entre as elites políticas, os seus recursos de mobilización e mais a súa 

posición social e institucional.

7) Os colectivos mobilizados non eran o conxunto dos migrantes. Os nacio-

nalistas irlandeses, lituanos ou croatas, coma os galegos, cataláns ou vascos emi-

grados, non contaron co apoio de todos os conterráneos que querían integrar no 

seu proxecto de comunidade imaxinada. Os ibéricos enfrontábanse á competen-

cia dos proxectos de «renacionalización» hispánica das colectividades migrantes. 

Caso semellante dende mediados do XIX foi a rivalidade de activistas promaxiares 

e nacionalistas eslovacos entre os inmigrantes eslovacos dos EUA, ou a disputa 

entre nacionalistas poloneses e lituanos no seo da comunidade lituana inmigrada 

naquel país. 

8) En cada caso concreto asistimos a formas diferentes de liderado étnico ou 

nacionalista. Segundo a xa clásica tipoloxía de Higham (1978), o liderado de 

tipo «recibido», propio do período formativo das comunidades étnicas, preexis-

tente nos países de orixe e implantado no país de destino, tería relevancia só 

nunha primeira fase, como no caso dos cregos católicos vascos, moi semellante 

ao dalgúns pastores protestantes dinamarqueses na Arxentina ou ao dos curas 

católicos poloneses nos EUA. Emporiso, para os cataláns ou galegos o liderado 

endóxeno foi moito máis significativo: os expatriados republicanos, chegados a 

América na súa mocidade, gañaban prestixio e notoriedade grazas á súa axencia 

no seo das colectividades. Nunha segunda fase, ese liderado étnico «recibido» 

pasou a ser exercido polos exiliados políticos galeguistas, polos catalanistas ou 

polos nacionalistas vascos. O seu éxito foi meirande no caso dos galegos en Bos 

Aires, dos vascos en varios puntos de América e dos catalanistas en México ou 

Bos Aires; foi menor no caso dos galegos na Habana e México. A tarefa dos 

exiliados políticos tornouse máis doada alí onde atoparon estruturas de acollida 

ou cadros fornecidos polas elites endóxenas das colectividades emigrantes, mais 

ás veces tamén bateron con aquelas.

9) O estudo das identidades nacionais de orixe nas diásporas descobre outra 

cuestión, máis propia dos estudos migratorios. Trátase de manifestacións visibles 
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da identidade colectiva –participación en actos públicos, manifestacións, acepta-

ción ou rexeitamento de símbolos e rituais, etcétera–, para as cales é presumible 

unha participación espontánea. Mais as loitas ideolóxicas polo liderado étnico 

das asociacións, e as brigas entre os seus dirixentes, non sempre eran unha tra-

dución real das preocupacións da masa social afiliada a esas entidades. Os inmi-

grantes do común perseguían ante todo obxectivos inmediatos, utilitarios e 

tanxibles, dende a protección mutua até o recreo.

II. O CASO DA RECEPCIÓN DO GALEGUISMO POLÍTICO NA 
ARXENTINA (1916-1931)

Igual que aconteceu no caso de Cuba, a difusión das ideas encarnadas polas 

Irmandades da Fala no seo da comunidade inmigrante residente na Arxentina, e 

de xeito especial na súa capital, Bos Aires, achou varias precondicións en princi-

pio favorables.

En primeiro lugar, a alta concentración espacial. Na altura de 1914, había 

máis galegos –entendendo como tales os nados en Galicia– en Bos Aires que na 

Coruña ou Vigo. Pódese calcular que eran máis de cen mil. Dalgún xeito, a 

capital de Galicia dende a segunda década do século XX era Bos Aires.

En segundo lugar, o alto nivel de artellamento societario da comunidade inmi-

grante. A colectividade galega na Arxentina era potente e dinámica, e nas beiras 

do Río da Prata asistíase ao abrollar dunha sociedade civil paralela. A comunida-

de estaba nucleada de forma orgánica en grandes institucións mutualistas, come-

zando polo Centro Galego, (re)fundado en maio de 1907, ben como en ducias 

de asociacións microterritoriais de ámbito parroquial, municipal, comarcal e ás 

veces provincial. 

En terceiro lugar, ese tecido societario amosaba un notable grao de politiza-

ción, maior mesmo que en Cuba e que noutras colectividades inmigrantes 

ibéricas e extraibéricas. Iso deixábase notar, nomeadamente, no alto grao de 
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concienciación sociopolítica dunha boa parte dos líderes da colectividade gale-

ga. Isto debíase a un feixe de factores concorrentes: A) a presenza dende a 

década de 1879 de varias camadas de expatriados republicano-federais e algúns 

rexionalistas, aos que se uniron dende comezos do século XX activistas sindica-

listas (socialistas e anarquistas) e agraristas, procedentes na súa gran maioría da 

Galicia meridional, onde meirande predicamento tiña a demanda da abolición 

foral; B) o feito de que en Bos Aires existise, a diferenza do que acontecía na 

comunidade galega da Habana, un amplo eido libre para a pluralidade asocia-

tiva: o Centro Galego non era tan dominante coma na capital cubana sobre o 

resto das asociacións microterritoriais, que adquiriron axiña unha dinámica de 

seu e conformaron potentes federacións de ámbito provincial e galego, e C) 

unha parte da intelligentsia galega, e dos activistas socialistas, optaron de xeito 

decidido pola política étnica, é dicir, a axitación política e social no seo da colec-

tividade inmigrante, o que serviría de trampolín para influír na propia Galicia 

de xeito capilar a través da actividade das sociedades de instrución, que pola súa 

vez mantiñan en Galicia escolas e sostiñan sociedades agrarias e periódicos anti-

caciquís, entre outras moitas actividades. A iso uníase un cuarto factor, D), 

resumible na forza relativa dunha esfera pública visible da colectividade galega, 

artellada sobre todo mediante un tecido de prensa étnica (Nova Galicia dende 

1901, El Eco de Galicia dende 1892, Correo de Galicia dende 1908 e algúns 

outros). Era o que Eduardo Blanco Amor denominaría a posteriori con retranca 

o mundo dos «periodiquines regionales», o que para xornalistas autodidactas (ou 

aspirantes a selo) coma el constituía unha fase previa para dar o salto aos grandes 

xornais arxentinos.

Entre as elites inmigrantes existía ademais unha posible precondición favora-

ble para o espallamento da nova mensaxe das Irmandades da Fala, igual que o 

fora de maneira previa para a asunción dos postulados rexionalistas: a extensión 

dun discurso cunha matriz prepolítica de afirmación étnica, vista como un deve-

zo por reivindicar a dignidade da condición étnica de galego fronte ao estereoti-

po negativo imperante na esfera pública arxentina. Recorríase así a diversas 
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estratexias: a afirmación da historia propia e da literatura de Galicia, o cultivo de 

mitos compartidos e non conflitivos co panteón patrio arxentino (o descubridor 

Cristovo Colón, o presidente Bernardino Rivadavia, o explorador Villarino…) 

e mais a exaltación da paisaxe e das belezas naturais de Galicia. 

Alén do cultivo da morriña e da saudade como recurso emocional para dar 

cohesión á comunidade inmigrante, a mensaxe subliminar que se degoxaba 

transmitir á sociedade receptora era que os galegos non eran parvos ou inxenuos 

por natureza, como o estereotipo étnico adoito lles atribuía. Se os galegos emi-

graban non era porque o seu país de orixe fose pobre e salvaxe; pola contra, era 

un paraíso na terra, cheo de riquezas e belezas naturais. Mais ese paraíso fora 

historicamente aldraxado e maltratado polo Estado, cuxa política hostil e inefi-

caz obrigaba os galegos (e dende 1918, cada vez máis, as galegas) a emigrar. E se 

moitos inmigrantes falaban mal o castelán –algo do que o teatro popular porteño 

adoitaba facer rexouba– non era por falla de cultura, senón por posuíren unha 

lingua, e, por tanto, unha etnicidade, propia e característica. Existía aí, xaora, un 

posible terreo para a recepción favorable dunha mensaxe vindicativa, que fose 

alén da reivindicación do bo nome de Galicia e dos galegos e reforzase os trazos 

de identidade diacríticos dos inmigrantes, facéndoos pertencer a unha nación 

europea de vella historia e vedraño avoengo. Teimar nesa xinea colectiva dos 

inmigrantes galegos servía así a finalidade de enxalzar o seu prestixio, comezando 

polo da elite inmigrante. 

Dende finais do século XIX o rexionalismo galego, nomeadamente o de ten-

dencia liberal representado por Manuel Murguía, contara con adhesións na 

colectividade galega do Río da Prata. Expatriados como Manuel Castro López, 

fundador de El Eco de Galicia no 1892, foran en orixe republicanos federais; a 

eles uníanse republicanos como o ourensán Xulio Carballo, o pedagogo Ignacio 

Ares de Parga ou Ricardo Salgado. Para moitos deles, a prédica do rexionalismo, 

non tanto na súa vertente política concreta como na súa narrativa histórica e 

cultural, constituía unha estratexia discursiva e simbólica eficaz para afirmaren 

a dignidade da colectividade galaica, pero combinábano co rexeneracionismo 

DE NACIONALISMOS E DIÁSPORAS: 
O ECO DAS IRMANDADES DA FALA ENTRE OS GALEGOS DA ARXENTINA (1916-1931)



312

hispanoamericanista en voga dende comezos de século. Expresaron simpatías 

abertas polo rexionalismo diversos voceiros de prensa da colectividade galega, 

dende El Eco de Galicia ata o semanario Nova Galicia, do xornalista e notario 

Fortunato Cruces, a partir de 1901. Eses órganos moldearon a imaxe externa da 

colectividade inmigrante, nun momento no que o continxente de inmigrantes 

galegos en Bos Aires medraba de maneira constante, se espallaron dende 1904 

as sociedades microterritoriais e as festas da colectividade asumiron un carácter 

popular e máis plebeo, o que igualmente esporeou o aumento da demanda de 

produtos culturais na lingua propia e con carácter evocador das festas labregas, 

dende a música até a gastronomía e o teatro máis ou menos chocalleiro, pero 

tamén vindicativo, de resaibos anticaciquís e agraristas.

A partir de 1898, as elites intelectuais da colectividade galega, pola súa banda, 

tamén fixeron bandeira simbólica do rexionalismo, ou polo menos dalgunhas 

das súas iconas, como a defunta Rosalía de Castro, nalgunhas das súas iniciati-

vas. Velaí o caso do Ateneo Rosalía de Castro, fundado no 1899 polo médico 

compostelán Ángel Anido, presidente ao mesmo tempo da Asociación Patriótica 

Española. Entre 1900 e 1918 existiron varios precedentes nos que se apreciaba 

unha acentuación dos postulados de afirmación etnoterritorial, dende a revista 

Suevia (1913), de curta andaina, e mais a evolución dalgúns orfeóns até o xur-

dimento da Asociación Protectora da Academia Galega en Bos Aires. Porén, e 

coma noutros casos europeos, o novo galeguismo político chegou a través da 

prensa, mediante o constante tráfico de migrantes entre a sociedade de orixe e a 

de destino e tamén por medio da propaganda proactiva das Irmandades da Fala, 

que dende 1917-18 procuraron, como denantes fixeran os agraristas de Basilio 

Álvarez ou do Directorio de Teis, o apoio económico e moral das colectividades 

organizadas dos emigrantes. Isto é, da diáspora galaica, tentando imitar, máis 

unha vez, os irlandeses.

Pero agora non só se solicitaba o seu apoio financeiro ou organizativo, senón 

que se lles ofrecía aos líderes que na diáspora puidese haber un rol director den-

tro dun movemento galeguista que, dende os seus empezos, parecía abandeirar 
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unha idea da Galicia global. Niso, as primeiras Irmandades ían alén dalgúns dos 

movementos que lle servían de espello e orientación á hora de mobilizaren a 

diáspora, como os irlandeses ou os poloneses. Tratábase probablemente dun 

reflexo da convicción, xa expresada no hispanoamericanismo rexeneracionista e 

na publicística galega dende finais do XIX, de que en América se atopaban as 

mellores probas do talento creativo dos galegos. Isto é, unha auténtica sociedade 

civil organizada, que tamén respondería ao feito de os galegos emigrados seren, 

logo de madureceren na rexa experiencia do traballo alén mar, os máis capacita-

dos moral e politicamente para rexenerar o país de orixe. Xa no folleto de Lois 

Porteiro Garea A los gallegos emigrados (1918), propúñase mesmo que os emi-

grantes constituísen o «estado maior» do movemento galeguista, amais de envia-

ren remesas de cartos. 

Entre 1917 e 1921 arribaron como inmigrantes á Arxentina algúns indivi-

duos novos que tiveran previamente contacto coas Irmandades da Fala na propia 

Galicia. Foi o caso do ourensán Eduardo Blanco Amor, quen recibira o maxis-

terio de Vicente Risco denantes de emigrar no 1919; do tamén ourensán Fuco 

Lamas e do viaxante de comercio estradense Ramiro Isla Couto, emigrado polas 

mesmas datas e retornado por un tempo no 1922. Ademais, dende a súa funda-

ción as Irmandades da Fala recibiran un eco positivo na prensa galega de Bos 

Aires até finais de 1918. A súa definición ideolóxica como nacionalistas, indo 

alén dos moldes do rexionalismo e da reivindicación da lingua como símbolo ou 

tradición que preservar, provocou, porén, reaccións encontradas. Tamén deu 

lugar a reticencias abertas nalgúns voceiros, incluíndo influentes rexionalistas e 

activistas proagraristas como Fortunato Cruces e o seu semanario Nova Galicia. 

Con todo, dende o Río da Prata adoitábase ver os irmandiños con certo respecto 

e asimilábanos a novos rexionalistas ou rexeneracionistas, máis que a auténticos 

etnonacionalistas, mesmo se xornalistas como José R. Lence, antigo maurista e 

director do semanario Correo de Galicia dende 1908, adoptaron por un tempo 

a etiqueta de nacionalistas galegos, logo de aquel ter contacto coa plana maior 

das Irmandades no decurso dunha viaxe a Galicia no 1922. 
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Unha parte dos antigos rexionalistas, agraristas e rexeneracionistas que viñan 

de décadas anteriores vencelláronse por un tempo ás novas Irmandades da Fala, 

asimilándoas máis a reivindicación idiomática e san rexionalismo que ao que 

eran, un novo credo político que facía de Galicia suxeito de dereitos políticos 

colectivos. A Asociación Regionalista A Terra, fundada en marzo de 1918 a 

partir dun núcleo constituído meses denantes, obedecía moito máis ao primeiro 

pulo que ao segundo. De aí que o conflito entre varios dos seus promotores non 

tardase en chegar. Ao mesmo tempo, porén, eses rexionalistas e algúns dos novos 

nacionalistas tentaron xogar a carta da política étnica, inmiscíndose nas entida-

des recreativas, mutualistas e de instrución para captaren adherentes e poderen 

mobilizar a súa base social. Integráronse así como grupo fundador, canda outros 

colectivos que tiñan certa afinidade co nacente galeguismo (un orfeón, un coro 

e unha asociación cultural), na constitución dunha nova asociación mutualista, 

a Casa de Galicia (1919), que pretendía concorrer co Centro Galego e na que os 

galeguistas terían certo influxo xunto con outras elites da colectividade. Dispuñan 

xa dun modelo próximo de actuación: o dos núcleos catalanistas que crearan no 

1908 o Casal de Catalunya, como entidade alternativa ao Centre Català, co fin 

de usalo como plataforma favorable aos ideais do catalanismo político.

A Casa de Galicia declarouse rexionalista e contou co concurso de novos 

galeguistas, como o escritor e xornalista ourensán Eduardo Blanco Amor ou o 

tamén ourensán Rodolfo Prada. Durante varios anos experimentou un proceso 

de espallamento que a levou a fundar sucursais noutras localidades bonaerenses, 

editar un voceiro e tentar estender o seu ámbito de actuación ao mutualismo. 

A maiores, acolleu no seu seo as angueiras dunha asociación protectora da Real 

Academia Galega no 1921, que até a súa disolución no 1926 desempeñou un 

relevante papel como financiadora da institución coruñesa. Porén, a Casa de 

Galicia axiña defraudou as expectativas que os líderes das Irmandades depositaran 

nela. Entre 1921 e 1922, tomou posición afervoada a prol do patriotismo 

español co gallo da guerra de Marrocos, e mesmo apadriñou unha pequena expe-

dición de voluntarios galegos que partiron dende Bos Aires para incorporárense 
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ás tropas que combatían naquel lugar. Un desilusionado Vicente Risco escribi-

ríalle en xullo de 1922 a Blanco Amor: «[X]a vou sabendo o que son os galegos 

d-América». 

As Irmandades da Fala soñaban certamente con América, fascinados eles 

como estaban pola miraxe do apoio dos irlandeses da diáspora á emancipación 

do seu país de orixe, ou dos eslovacos e poloneses dos EUA á independencia de 

Checoslovaquia e Polonia. No entanto, e a diferenza de Basilio Álvarez, xamais 

viaxaron en xeira de propaganda a América. A maiores, as Irmandades esgazaron 

en dous bandos logo de catro anos. Foi, sobre todo, a nova Irmandade Nazona-

lista Galega, liderada por Vicente Risco, a que conseguiu primeiro espallarse na 

Arxentina. Risco cursou encargas a Blanco Amor e mais a Ramiro Isla para 

estender os ideais nacionalistas en América, sobre todo a Isla, quen ao retornar 

a Bos Aires levou un cargamento de libros para partillar entre os núcleos activos 

da emigración. Ao mesmo tempo, porén, activistas como Pesqueira ou Revestido 

afastáronse do movemento, en parte porque, como xornalistas profesionais, xa 

xogaban na outra «liga», a da prensa arxentina.

Ramiro Isla Couto, un incansable propagandista, alén de viaxeiro, dispuña 

ademais de activos elos familiares en Bos Aires que puido mobilizar a prol da 

causa galeguista. Nomeadamente, os seus curmáns Fernández Couto, ambos os 

dous vencellados á Unión Estradense e autores teatrais en galego, achegados até 

daquela aos postulados do agrarismo e cunha certa sensibilidade rexionalista. 

Amais deles, contouse con Fuco Lamas Salgado e co seu colega Eliseo Pulpeiro, 

tamén viaxante de comercio. Esas redes uníronse ás angueiras de Blanco Amor, 

entre outros. A estratexia deseñada por Risco dende Galicia consistía máis ben 

en crear un grupo selecto, de elites: poucos e escolleitos. Resultado diso foi a 

edición dalgúns números da coidada revista Terra no 1923, como voceiro da 

ING «n’a América do Sul», voceiro que deu a coñecer os postulados do nacente 

nacionalismo das Irmandades no Río da Prata, con artigos orixinais dos seus 

líderes, en primeiro lugar de Vicente Risco, e un certo ton «inadaptado» que 

evocaba en certo xeito o espírito inicial da revista ourensá Nós, fundada no 1920.
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Coma na Habana, os activistas galeguistas de Bos Aires levaron a cabo algúns 

tentos para asociárense á mobilización anticaciquil das sociedades de instrución, 

que se intensificou entre 1921 e 1923, e de capitalizaren as súas simpatías en 

prol do novo credo representado polas Irmandades da Fala. Porén, o seu éxito 

nun comezo tamén foi escaso. Aínda que dende finais da segunda década do XX 

callaron con forza algunhas federacións de sociedades de instrución, o certo foi 

que, nos primeiros pasos tanto da Federación de S. de I. da provincia da Coruña 

(1919) como da Federación de Sociedades Galegas (1921), os galeguistas apenas 

tiveron presenza. Pola contra, os dirixentes societarios de simpatías socialistas, 

republicanas e agraristas si ocuparon importantes posicións nesas federacións. 

A iso uníase a inestabilidade interna do grupo promotor da ING en Bos Aires. 

Perante a chegada e consolidación da ditadura de Primo de Rivera en España, 

algúns periódicos galaico-porteños (Correo de Galicia) posicionáronse dende un 

empezo contra do ditador, o que favoreceu a súa apertura cara ás opcións que se 

opuñan ao réxime, incluídos os galeguistas. Outros, como Nova Galicia, creron 

ver no xeneral golpista o cirurxián de ferro que rexeneraría España e resolvería o 

problema agrario de Galicia, de maneira que se converteron nun apoio da dita-

dura en Bos Aires, como de feito tamén fixeron moitas sociedades de instru-

ción cubanas. Mais a chegada da ditadura provocou, así mesmo, unha radicali-

zación no seo das sociedades de instrución, ou polo menos nalgúns dos seus 

núcleos e líderes máis mobilizados. Unha parte do grupo galeguista primixenio 

abriuse a novas incorporacións, procedentes tanto do socialismo como do move-

mento obreiro arxentino, caso do escolante Antón Alonso Ríos (quen tamén 

actuaba no seo da colectividade como dirixente da potente entidade Hijos de 

Silleda) ou do sindicalista autodidacta sadense Ramón Suárez Picallo, ben como 

a outros activistas procedentes do eido republicano. Ao prezo de rebaixaren os 

contidos nacionalistas, ambos os dous participaron na fundación da coidada 

revista Céltiga (1924-32) xunta Eliseo Pulpeiro e Domingo Rial Seijo, antigo 

promotor da Asociación Coral Gallega, entre outros.

Xosé M. Núñez Seixas 



317

Dende a privilexiada plataforma que ofreceu Céltiga, que axiña se converteu 

nunha das máis interesantes publicacións do panorama editorial galego do seu 

tempo, os posibilistas conseguiron acceder no 1925 ao liderado da FSG, organi-

zación que na altura estaba a mudar de titulares na propia Galicia. Desencanta-

dos coas conivencias de Basilio Álvarez e a súa Confederación Regional de 

Agricultores Gallegos co réxime primorriverista, os dirixentes socialistas e agra-

ristas da FSG optaran por achegarse nun comezo ao PSOE galego e mais á 

UGT. No entanto, tamén os socialistas españois aceptaron colaborar de manei-

ra pragmática coa ditadura. Nesas circunstancias, os galeguistas, como actor 

novo, atoparon unha oportunidade para integrárense na FSG e influíren nela 

dende dentro. Mais no seo da Federación os galeguistas bateron axiña cun ini-

migo asañado nos sectores socialistas, que gardaban unha actitude fortemente 

hostil cara ao galeguismo e cara ao idioma galego, ollado como un símbolo do 

atraso rural e do mundo das tebras caciquís, que cumpría superar ante o hori-

zonte do progreso: «[E]sas tradiciones que huelen a “bruxas”, “feitizos” y supers-

ticiones desarrolladas a la sombra de una religión corrompida».

Entrementres, algúns membros da antiga ING, canda algunhas incorpora-

cións novas (o empregado de banca Lino Pérez, o pintor Clemente López Pasa-

rón etc.), fundaron a Sociedade d’Arte Pondal, asociación en teoría cultural pero 

en realidade cobertura para as súas actividades políticas, e evolucionaron cara ao 

independentismo máis ou menos retórico. Era un nacionalismo «integral», repu-

blicano e só vagamente esquerdista, con poucas definicións alén da radicalidade 

arredista. No 1926 editaron catro números dun novo e orixinal voceiro, A Fouce, 
que reaparece de 1930 a 1936 como órgano do arredismo.

Entre as dúas pólas esgazadas do nacionalismo galaico-arxentino tivo lugar 

unha afouta competencia retórica, pero tamén unha táctica colaboración no seo 

da FSG, cuxo control conseguiron logo de os sectores prosocialistas se dividiren 

no 1929. Os galeguistas levaron canda eles un menor número de sociedades, 

mais as que levan son máis concorridas. Os seus bastións principais eran a Unión 

Estradense, Hijos de Silleda e a Unión Quiroguesa. Outros galeguistas, como 
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Casto Insua, actuaban de maneira un tanto independente na Asociación Benéfi-

co-Cultural del Partido de Corcubión. Os prosocialistas, que se mudaron á rúa 

Mitre, atraeron un maior número de entidades, pero con menos socios. Malia 

seguiren a publicar un voceiro propio, a súa incidencia sociopolítica na Galicia 

de aquén mar foi moi inferior á da Federación progaleguista, tamén chamada da 

«rúa Belgrano».

Os nacionalistas actuantes na FSG e en cada unha das entidades de emigran-

tes tentaron promover unha política cultural e simbólica que tendese ao espalla-

mento dos seus postulados mediante a prensa –nomeadamente, o semanario da 

FSG galeguista, Galicia, que substituía o antigo voceiro El Despertar Gallego e 

que na práctica funcionaría como un voceiro do Partido Galeguista en Bos Aires 

durante os anos trinta– e a palestra pública. Tamén tentaron estender o credo 

galeguista a través doutros medios. De entrada, mediante a difusión dun imaxi-

nario simbólico ligado ao nacente corpus de mitos e conmemoracións elabora-

dos polo nacionalismo, dende a bandeira e o himno até a celebración do 17 de 

decembro como día alternativo de Galicia, en lembranza do idealizado mariscal 

medieval Pardo de Cela, e mais a introdución de obras teatrais e composicións 

en galego nas festas dos emigrantes. Algúns resultados colleitáronse nese eido. 

Desta maneira, no 1926-29, un 16,7 % das festas celebradas polas sociedades 

galegas de Bos Aires incluían o himno galego e un 27 % obras teatrais en gale-

go; nas entidades que facían parte da FSG «da rúa Belgrano», esas porcentaxes 

eran do 23,3 % e do 28,3 % e aumentaron a case un 50 % a comezos dos anos 

trinta. Con todo, nesas festas e celebracións imperaba, abofé, o eclecticismo 

identitario. Ramón Suárez Picallo, por exemplo, interveu no 1928, na sociedade 

de Meaño, nunha palestra sobre galeguismo en afervoados tons; mais, a seguir, 

as integrantes dun conxunto artístico da sociedade executaron un cadro anda-

luz, cantando pasodobres «ataviadas con los clásicos mantoncillos y prendido al 

pelo un clavel». 

Con todo, os galeguistas tentaban facer política entre os inmigrantes da única 

maneira en que crían que se podía facer: ocupando o liderado das asociacións 
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microterritoriais, o tecido variado das sociedades de «instrución», para tentar 

«galeguizalas» dende o seu poleiro, comezando polas súas xuntanzas, cerimoniais 

e festas. Niso tiveron máis éxito, en comparanza, que os seus correlixionarios 

aquén mar, que sempre apelaron á conquista da base social que supuñan as 

sociedades agrarias, mais que só de forma serodia conseguiron certa implanta-

ción real entre elas. Optar por esa estratexia posibilista, actuando como líderes 

étnicos da colectividade, implicaba, porén, asumir un grande pragmatismo tác-

tico, facer renuncias simbólicas e ideolóxicas e adoptar posicións gradualistas, 

tamén no referente ao uso do idioma propio. Resumíao así Blanco Amor nunha 

carta ao seu aínda mestre e mentor Vicente Risco no 1930: só dende o poleiro 

sería posible gañar a FSG para o galeguismo, mesmo que fose a custa de renun-

cias tácticas temporais, na terminoloxía que se empregaba na propaganda. Unha 

táctica semellante seguían, no fondo, os arredistas da Pondal, algúns de cuxos 

membros máis destacados eran directivos da Unión Quiroguesa ou tiñan presen-

za na potente Unión Provincial Orensana. 

Aínda que os galeguistas porteños estaban divididos internamente, a súa esci-

sión non seguira as lóxicas imperantes entre os galeguistas metropolitanos. Pola 

contra, aqueles eran neutrais no preito entre a ING e a Irmandade da Fala da 

Coruña e non chegaron a entender ben as causas da división. De feito, mantiñan 

relación tanto con uns como con outros. No 1928 Eduardo Blanco Amor, de 

paso por Galicia no decurso dunha viaxe a Europa, interveu nalgunhas xuntan-

zas en Compostela que procuraban a reunificación do nacionalismo, sen éxito. 

Suárez Picallo, pola súa banda, mantiña un contacto fluído co grupo dos irman-
diños coruñeses, cos que compartía inquedanzas sociais. O que os galeguistas 

porteños da corrente posibilista arelaban era, sobre todo, ter un referente nun 

partido nacionalista unificado en Galicia que non caese nos erros pasados do 

agrarismo de Basilio Álvarez. 

Porén, ao non ter lugar a reunificación das Irmandades da Fala, e ante a creba 

da ditadura e a inminente conxuntura de mudanza política que se aveciñaba en 

España e Galicia, varios irmandiños coruñeses optaron pola converxencia cos 
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republicanos de Casares Quiroga e outros grupos na Organización Republicana 

Autonomista Gallega (ORGA), dando prioridade ao republicanismo. Os gale-

guistas porteños que actuaban no seo da FSG, igual que os montevideanos que 

tiñan influxo no Centro Galego, decidiron aliñarse coa ORGA. Pola contra, os 

arredistas porteños seguiron o seu propio camiño. Conseguiron consolidar un 

grupo non moi numeroso (unhas cen persoas no seu mellor momento, delas un 

núcleo duns 25 membros activos) que no 1930 se refundou como Sociedade 

Nazonalista Pondal e deu ao prelo o quincenario A Fouce, á marxe da FSG, da 

que foran expulsados no 1928. Nese voceiro pregoaban un independentismo 

retórico que, no fondo, traducía máis ben unha formulación confederal; a iso 

engadían unhas inquedanzas de esquerda que eran maiores nalgúns membros 

que noutros. Sobre eles, como tamén sobre os posibilistas que operaban na FSG, 

exercía fascinación o catalanismo radical e republicano. A visita de Macià no 

1928 á Arxentina, onde interveu nun acto acompañado de Alonso Ríos, deixou 

certo pouso entre o galeguismo porteño. 

O galeguismo na Arxentina constituía, polo demais, un fenómeno funda-

mentalmente porteño. Non era de estrañar, xa que a maioría dos inmigrantes 

galegos se concentraban na altura na cidade de Bos Aires e en localidades do seu 

cinto, como Avellaneda. Fóra da capital federal case non había núcleos organi-

zados vencellados ao nacionalismo das Irmandades. Tan só existiron un pequeno 

grupo en Rosario, en torno ao irmandiño betanceiro Xosé Ares Miramontes, 

quen emigrara á Arxentina logo de asistir á Asemblea Nacionalista de Lugo, e 

mais outro, que editaba a revista Lar Galicián, en Resistencia (Chaco), e activis-

tas illados. En Chile, apenas temos constancia dun grupo do que soamente nos 

chegou o pintoresco nome: Os Enxebres, de Antofagasta. A maiores situaríase o 

grupo uruguaio, en parte moi vencellado á dinámica do porteño, se ben dende 

finais dos anos vinte adquiriu unha autonomía de actuación e evolución cada vez 

maior, como amosa tamén neste volume Pilar Cagiao.
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No 1931, froito da converxencia pragmática entre republicanismo, galeguis-

mo e agrarismo e certa orientación esquerdizante, a colectividade galega de Bos 

Aires experimentou unha ampla mobilización en prol da República. E os gale-

guistas xogaron a carta de presionar abertamente pola consecución dunha Repú-

blica federal. En abril de 1931 viviron mesmo una certa miraxe macianista e 

defenderon que se constituíse un Estado galego dentro da República federal 

española, seguindo os pasos do líder catalanista. Resultado diso foi unha teatral 

proclamación da República Galega en xuño de 1931 a cargo de Alonso Ríos.

Xa daquela, en certo xeito, a colectividade galega de Bos Aires era ollada 

dende Galicia como unha Galicia ideal avant la lettre. En maio de 1931 tomou 

corpo a idea de mandar ao país unha delegación da FSG e do Centro Galego de 

Montevideo, coa finalidade de participar na política galega a carón da ORGA 

(aínda que co obxectivo de crear un partido galeguista unificado) e loitar polo 

autogoberno de Galicia. Do Río da Prata partiron Suárez Picallo, Alonso Ríos, 

Pedro Campos Couceiro e Xulio Sigüenza, antigo galeguista en Cuba e agora 

secretario do Centro Galego de Montevideo. Os dous primeiros adquirirían 

decontado certa popularidade no país de orixe e farían política en Galicia nas 

fileiras do galeguismo político e do agrarismo durante a II República. Só volve-

rían ao Río da Prata como exiliados, varios anos despois. Sigüenza, pola súa 

banda, ficou en Vigo, traballou como xornalista e en xullo de 1936 adheriuse, 

de grado ou por forza, aos rebeldes. Campos Couceiro, pola contra, retornou 

pouco tempo despois a Bos Aires. Os delegados da FSG «galeguista» e do Centro 

Galego de Montevideo tiveron en Galicia un protagonismo estelar, fronte á 

irrelevancia da delegación enviada pola FSG «socialista», cuxa achega ao PSOE 

e á UGT galegos pasou desapercibida. Os galeguistas, en todo caso, mantiveron 

o control da FSG até 1937, cando o novo contexto da guerra civil levou a unha 

reunificación das dúas pólas da FSG esgazadas oito anos atrás e a unha recom-

posición dos equilibrios internos entre galeguistas e socialistas, que se viu ade-

mais atinxida pola chegada dos primeiros exiliados dende a patria de orixe.
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III. CODA: A GALICIA IDEAL DENANTES DA GALICIA IDEAL

Cando Alfonso R. Castelao chegou a Bos Aires en xullo de 1940 declarou a súa 

satisfacción por atoparse nunha Galicia ideal, nun lugar onde a comunidade 

inmigrante reflectía moitos dos ideais que o galeguismo defendía dende 1916-18. 

Tratábase dunha imaxe idealizada, mais con algúns fundamentos de verosimili-

tude. En comparanza coa Habana, Nova York ou México, lugares onde o rian-

xeiro pasara os primeiros anos do seu periplo como expatriado ou onde se con-

centraba de xeito maioritario o exilio republicano español, o certo era que os 

galeguistas tiñan no seo da colectividade galega organizada un protagonismo 

moito maior, e mesmo exercían posicións de poder. Iso non significaba que a 

maioría dos inmigrantes, nin sequera a porcentaxe minoritaria (arredor dun 

20-25 % dos cabezas de familia) que estaba asociada a sociedades galegas, com-

partisen os postulados do galeguismo político e cultural. En todo caso, dun 

movemento que atraeu sobre todo as elites intermedias da colectividade. Peque-

nos comerciantes, aínda que algúns deles máis ou menos podentes; empregados 

de comercio; «bachareles» e xornalistas. Na Sociedade Nazonalista Pondal tamén 

tiveron un certo protagonismo inmigrantes de orixe rural e labrega cunha for-

mación limitada, fillos de labregos máis ou menos abastados, xunta inmigrantes 

que se adicaban ás artes e ao xornalismo e arribaran ao Río da Prata provistos de 

certa educación (primaria ou secundaria). 

A carta xogada polos galeguistas, ben sabedores do seu carácter minoritario, 

fora a do liderado étnico. Albergaban a intención de influír nas directivas das 

asociacións microterritoriais e na FSG. Neste senso, o galeguismo en Bos Aires 

conseguira algo que as Irmandades non acadaran na propia Galicia: a comuñón 

cunha parte do agrarismo, nomeadamente o de tendencia redencionista e radi-

cal. No espello porteño, os galeguistas de aquén mar crían ver un camiño. 

Mesmo os arredistas servían tamén de espello, neste caso de «purismo» e baril 

intransixencia. E no fondo arelaban o mesmo: conseguir unha ampla base social 

entre as sociedades de instrución, integradas por inmigrantes de orixe labrega.
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Os novos galeguistas porteños foran ademais unha novidade e unha inxec-

ción de aire fresco na política galega dos anos trinta, en primeiro lugar nas pro-

pias ringleiras do nacionalismo. Como sinalaba Vicente Risco no 1931, os novos 

galeguistas americanos eran máis e mellores axitadores, e políticos máis profesio-

nais, aínda que non requintados ideólogos. Serían precisos para o movemento, 

sempre e cando, advertía, a Galicia do mañá non dependese enteiramente deles. 

Quizais por velos un chisco modernos en exceso, o que tamén obedecía aos clá-

sicos prexuízos dos galeguistas conservadores contra dos retornados de América 

que, como lembrara Antón Losada Diéguez anos denantes, viñan inzados de 

modernidade e anticlericalismo. Risco tiña, abofé, razón nun punto. Os gale-

guistas do Río da Prata non eran nin pretendían ser teóricos, malia algúns deles, 

como Lino Pérez ou Xulio Sigüenza, escribiren opúsculos con algunhas aspira-

cións. Nin sequera tiñan iso en perspectiva os máis cultos e capacitados como 

oradores entre eles, como Blanco Amor; tampouco o pretendían os máis experi-

mentados politicamente, como Suárez Picallo e Alonso Ríos, ou os plumillas 
inquedos que bulían no seo da Pondal, dende o amentado Lino Pérez até Vicen-

te Barros, Moisés da Presa ou o músico Manuel Prieto Marcos. Adoito, o que 

facían todos eles era reproducir de xeito ecléctico os postulados que recibían de 

Europa, dende a Teoría d’o nazonalismo galego de Risco (1920) até as obras de 

Antón e Ramón Villar Ponte e Ramón Otero Pedrayo, conferíndolles, de certo, 

unha meirande radicalidade. O xenio dos galeguistas porteños era outro: a mobi-

lización e a arenga, o talento organizativo e a capacidade de axitación. Artes que 

buliran na cidade de Bos Aires, onde o facer «política nas rúas», a política de 

masas, era un sinal distintivo dende finais do século XIX, parafraseando a histo-

riadora arxentina Hilda Sábato.

Bos Aires converteuse no auténtico centro motor do galeguismo metropoli-

tano a mediados dos anos vinte; pola contra, A Habana desapareceu virtualmen-

te do panorama global do galeguismo neses mesmos anos. Cal era a causa? 

Podemos avanzar tres hipóteses. En primeiro lugar, a decadencia económica e 

do influxo da colectividade habaneira. En segundo lugar, a falla de oportunida-
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des para os galeguistas cubanos, que só experimentaron a face «arredista», influí-

da pola súa vez pola propia tradición nacionalista cubana. Iso levou ademais á 

falla de anovamento e modernidade da intelligentsia nacionalista en Cuba. Niso 

reflectíase que a capital da «Galicia ideal» pasase a Bos Aires logo da I Guerra 

Mundial. 

As elites que en Bos Aires se achegaron ao galeguismo eran sen dúbida unha 

minoría, pero significativa, que operaba pola súa vez sobre sectores mobiliza-

dos, visibles, mais non maioritarios da colectividade. Amosábao así o fracaso 

relativo dalgunhas grandes colectas inspiradas polos galeguistas, como a subs-

crición Pro-Libro Escolar Galego ou Pro-Adquisición da Casa Natal de Rosalía. 

Só a iniciada en 1928 a prol da construción dunha residencia de estudantes en 

Compostela, alentada polos galeguistas pero con obxectivos máis amplos e sus-

tentada por outros sectores, deu froitos tanxibles, patentes hoxe nos tres edificios 

que se erguen no campus compostelán. Por outra banda, mesmo no caso das 

sociedades municipais ou locais de forte base comunitaria, as brigas ideolóxicas 

mobilizaban os seus membros sobre todo en función de afinidades persoais e de 

lealdades comunitarias de índole parroquial, canalizadas a través de redes micro-

sociais e non tanto en función de principios políticos opostos. Sen negar a capa-

cidade de mobilización dos socios en función de motivacións ideolóxicas e de 

grandes principios –como aconteceu, de feito, durante os anos da guerra civil 

española–, a ambigüidade entre a extrema politización dos cadros dirixentes e 

a tendencia maioritaria, de cariz apolítico e comunitario, dos seus membros 

sería unha constante.

Con todo, en comparanza coa propia Galicia metropolitana, algúns indica-

dores eran significativos. Na altura de 1932, o semanario Correo de Galicia, que 

seguía a ser dirixido por un José R. Lence que amosaba un escepticismo cada vez 

meirande fronte á causa da autonomía de Galicia, levou a cabo entre os seus 

lectores unha sondaxe sobre a súa actitude ante o autogoberno do país. Un total 

de 410 persoas enviaron as súas respostas ao semanario, xunto coa súa foto e 

nome, durante varios meses. Case o 60 % delas manifestáronse a prol dalgunha 
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forma de autogoberno para Galicia dentro da República, se ben con grandes 

divisións internas, fronte ao 40 % que se confesaba centralista. Así, un 20,48 % 

dos que responderon declarábanse autonomistas, un 23,65 % federalistas e un 

12,4 % arredistas. As actitudes ante o idioma galego eran menos favorables: só 

un 27,6 % declaraban estar a prol da oficialidade ou exclusividade do galego 

nunha futura Galicia autónoma, federada ou independente. Con todas as reser-

vas canto á representatividade da mostra, que como moito reflectía ou suxería o 

que podía ser un estado de opinión entre os sectores medios e medios-altos da 

colectividade, os seus resultados non eran irrelevantes. Pois suxerían que os pos-

tulados sostidos durante tres lustros polos galeguistas na Arxentina tiñan algu-

nha resposta social entre a colectividade inmigrante, aínda que non maioritaria. 

Porén, cómpre preguntarse cal tería sido o resultado dunha enquisa semellante 

de terse levado a cabo na propia Galicia. Malia as súas limitacións, a «Galicia 

ideal» tamén tiña algunha base real.
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A intención inicial do autor era presentar no congreso Nacionalismo galego e 
diáspora (1916-1936) unha panorámica xeral dos procesos, as prácticas e as 

representacións sociolingüísticas relacionados co idioma galego nas colectivida-

des emigrantes de América e nas respectivas sociedades de acollida no período 

considerado, e do impacto que as ideas e iniciativas das Irmandades da Fala 

puidesen ter acadado nese ámbito. Non obstante, como se irá vendo ao longo 

deste contributo, pese a que existen achegas moi importantes sobre algúns aspec-

tos das devanditas cuestións, non estamos aínda en condicións de ofrecer unha 

visión xeral. Por outra parte, o lema do congreso impón un marco temporal –o 

período 1916-1936– durante o cal Bos Aires constituíu o destino principal da 

corrente migratoria galega. Para esas coordenadas de espazo e tempo dispoñemos 

dunha valiosa contribución de Xosé M. Núñez Seixas (2002), que ofrece unha 

visión moi completa de varios dos puntos máis importantes do noso asunto. 

Para superar ese traballo cumpriría unha nova pescuda de longo alcance, mentres 

que, por outra banda, non tería sentido reiterar o aí estudado. 

Á vista das devanditas consideracións, o que imos propor aquí é botar un 

pouco máis de luz sobre algunhas cuestións xa consideradas no traballo amenta-

do e reconsiderar outras desde unha óptica máis estritamente sociolingüística. 

Xa que logo, o foco da nosa atención vai estar na colectividade galega da capital 

porteña durante as dúas décadas en estudo. Pero non teremos reparo en sobordar 

eses límites para ampliarmos a nosa visión, sexa para termos en conta datos, 

experiencias ou resultados doutras colectividades próximas (a emigración galega 

no Uruguai, por exemplo), sexa para remontármonos a precedentes ou levarmos 

de conta consecuentes que estimemos relevantes. 

Nese senso, cómpre lembrar que a puxanza do movemento migratorio na 

capital do Prata corresponde ás cinco décadas que van de 1880 a 1930, o perío-



332

do crucial de conformación da colectividade que Núñez Seixas (2001) denomi-

nou «a Galicia austral», que tivo como capital Bos Aires e como segunda referen-

cia Montevideo. Secomasí, non se pode esquecer que foi nas dúas décadas 

posteriores a 1940 cando a colectividade galega do Prata viviu, no aspecto 

sociolingüístico e cultural, unha experiencia histórica semellante –con inevita-

bles diferenzas– á da Galicia das Irmandades da Fala. Ao longo das dúas décadas 

que viron o abrollar do nacionalismo na Galicia europea, na Galicia austral puxé-

ronse en marcha os procesos que agromarían nos dous decenios de posguerra, 

1940-60, cando Bos Aires se converteu na capital da cultura galega. Entreme-

dias, ocorreu a guerra civil de 1936-1939, que en Galicia tronzou de raíz o 

proceso iniciado en 1916, ao tempo que na emigración porteña provocou unha 

mudanza radical das dinámicas políticas e culturais da colectividade.

Na abordaxe da cuestión que nos ocupa desde a perspectiva da historia social 

da lingua cómpre distinguir dous planos, que, unha vez analizados separadamen-

te, deben ser considerados nas súas interrelacións: o da «masa» da colectividade 

e o das «elites», sexan estas entendidas como grupos dirixentes ou con aspira-

cións de selo, ou ben como vangardas políticas ou culturais. No que atinxe ás 

cuestións identitarias, culturais e lingüísticas, as segundas teñen concitado bas-

tante máis atención dos investigadores ca as primeiras. Así, existen bos traballos 

sobre distintos aspectos do nacionalismo e do activismo político en xeral, e moi 

en concreto sobre o florecemento das letras galegas en América, quer nas publi-

cacións da prensa da emigración ou o exilio, quer no ámbito da creación litera-

ria, e igualmente sobre todo o relacionado co pensamento, a acción e a obra de 

persoeiros que dunha ou outra maneira protagonizaron o galeguismo en Bos 

Aires, como Castelao, Eduardo Blanco Amor ou Luís Seoane. Con todo, sería 

de desexar unha pescuda máis sistemática e detida sobre as ideas, as prácticas e 

as actitudes lingüísticas das elites non só político-culturais, senón tamén socioe-

conómicas. 

En relación coa masa da colectividade, sobre a que existen excelentes traballos 

na perspectiva dos estudos migratorios, a análise dos aspectos sociolingüísticos 
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benefíciase de achegas moi valiosas. Pola contra, falta unha consideración máis 

demorada na perspectiva da historia social da lingua das publicacións e as repre-

sentacións teatrais en galego no Bos Aires anterior á guerra, así como da lingua 

destas e mais das cartas dos emigrantes. Unhas e outras son merecentes de estu-

dos en profundidade, para os que os novos enfoques da lingüística da emigración 

e da hibridación poderán ser especialmente iluminadores (Gugenberger 2018). 

Por outra banda, ata agora está case sen estudar o impacto da emigración nas 

dinámicas sociolingüísticas na propia Galicia, un tema moi importante e practi-

camente inédito (Monteagudo 2019). 

Como é obvio, sería temerario tentar abranguer todos estes temas na presen-

te ocasión, de maneira que imos limitarnos a poñer o foco sobre algúns aspectos 

das representacións, prácticas e actitudes lingüísticas da colectividade galega en 

Bos Aires, incluíndo os procesos de asimilación e mantemento ou abandono do 

idioma galego e os factores de diverso tipo que favoreceron eses procesos, e con 

atención especial ao testemuño que ofrecen os sainetes daquel tempo.

1. GALEGOS EN BOS AIRES: DA ALDEA MONOLINGÜE Á CAPITAL 
POLÍGLOTA 

Comezaremos por presentar unha panorámica xeral do impacto da emigración 

na evolución da lingua na primeira metade do século XX. Como é sabido, nas 

raíces deste fenómeno están, por unha banda, a crise da economía galega a 

mediados do século XIX e, por outra, a rápida incorporación de Galicia ao novo 

mercado transatlántico de man de obra, que se ampliou extraordinariamente na 

segunda metade do século XIX e ao longo da primeira metade do XX (Villares e 

Fernández 1996: 13-59; Vázquez González 2001; Villares 2014: 253-300 e 313-

-346). A combinación de ambos os factores provocou o pulo dunha importante 

corrente migratoria que, con altibaixos, se mantivo en boa parte do período de 

entre 1850 e 1960, con América como destino preferente. Entre un millón e 
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medio e dous millóns de galegos desprazáronse ata alí e máis da metade deles 

radicáronse alá de xeito definitivo. Estas cifras supoñen algo máis da metade do 

conxunto da emigración española nese período e máis da metade da poboación 

residente en Galicia hoxe en día. A emigración galega dirixiuse en maior medida 

cara a dúas áreas, que foron Cuba, principal destino ata comezos do século XX, 

e o Río da Prata –sobre todo, a cidade de Bos Aires–, en dúas vagadas sucesivas: 

a primeira a partir de 1880 e, en especial, nas tres primeiras décadas do século 

XX; a segunda desde despois da Segunda Guerra Mundial ata aproximadamente 

1960 (Vázquez González 2013; Núñez Seixas 2007a e 2013). Dado o marco 

cronolóxico en que nos movemos, a primeira é a que vai interesar nas páxinas 

que veñen a seguir.

Para avaliarmos o impacto do fenómeno da emigración na evolución socio-

lingüística de Galicia temos que ter en conta os fluxos de saída e os de retorno. 

Sen dúbida, os de saída contribuíron a reducir o monolingüismo en galego e os 

de retorno puideron contribuír ao incremento do bilingüismo, que talvez sería 

de dominancia galega nas tres primeiras décadas do século e de dominancia cas-

telá nas décadas seguintes. É claro que, durante todo o conxunto do período, a 

poboación non urbana de Galicia, que foi a que nutriu o groso do fluxo migra-

torio, se mantivo monolingüe en galego de xeito practicamente uniforme. Así, 

as porcentaxes de monolingüismo en galego dos avós das persoas entrevistadas 

en 1992 oscilan entre o 81,2 % dos residentes en vilas de mediano tamaño e o 

94,5 % dos residentes no hábitat máis rural (Seminario de Sociolingüística da 

RAG 1995: 122). A importancia das saídas masivas cara á América de fala castelá 

estriba en primeiro lugar en que contribuíron a debilitar a base demográfica e 

social da comunidade galegofalante, deteriorando asemade o principal nicho 

ecolóxico da lingua galega: o hábitat agrario e mariñeiro, que aínda a comezos 

do século XX gozaba dun notable dinamismo socioeconómico e mantiña unha 

cultura propia moi viva expresada fundamentalmente en galego. 

Canto ao impacto do retorno, segundo os datos do Mapa Sociolingüístico de 
Galicia de 1992 o conxunto de emigrantes retornados que residían en Galicia 
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naquel ano supuña nada menos que o 21,9 % do total da mostra, isto é, uns 

8500 informantes. Trátase dunha submostra moi potente pero, por razóns cro-

nolóxicas, nela están máis representados os emigrantes retornados a partir de 

1960 e, sobre todo, de 1970, é dicir, basicamente emigrantes a España e a Euro-

pa, e menos a América. De todos os xeitos, as cifras suxiren unha interesante 

aproximación. Segundo eses datos, o 89,5 % dos emigrantes retornados que se 

asentaran no medio rural son, unha vez voltos a Galicia, galegofalantes habituais, 

monolingües ou bilingües, fronte ao 49,7 % de galegofalantes habituais entre os 

que se reinstalaran no medio urbano (Seminario de Sociolingüística da RAG 

1995: 55). 

Durante o período de auxe do fenómeno migratorio a América, Galicia esta-

ba habitada por unha esmagadora maioría de labregos que vivían espallados en 

milleiros de diminutas aldeas, lugares e casaríos. Aínda en 1940 a porcentaxe de 

poboación que residía no hábitat rural representaba o 81,9 % do total. A maio-

ría dos emigrantes eran campesiños –e, en menor medida, campesiñas–; por 

tanto, non só galegofalantes, senón principalmente monolingües, pero a maior 

parte deles adquiriran un mínimo ou incluso un moderado nivel de alfabetiza-

ción, sempre en castelán, como é evidente (Vázquez González 2002: 147; Núñez 

Seixas 2002: 213 e 2007a: 28 e 34). No contexto galego o seu status sociocultu-

ral de partida era modesto, pero non ínfimo; porén, en termos comparativos, no 

próspero país de acollida resultaba ser bastante máis cativo. 

Con todo, a pesar da súa orixe maioritariamente rural, a emigración galega 

estableceuse en América de maneira case exclusiva no medio urbano. Así, os 

emigrantes chegados ao Río da Prata instaláronse de xeito preferente en Monte-

video e, sobre todo, en Bos Aires e os seus arredores (Núñez Seixas 2007a e 

2007b; Villares 2014: 477-479). En termos xerais, os inmigrantes galegos eran 

ben valorados como traballadores en certos ramos de actividade, como o servizo 

doméstico, os servizos públicos subalternos das cidades e o comercio, onde atin-

xiron unha visibilidade notable (Núñez Seixas 2002: 220-221 e 2007a: 31-36; 

Gugenberger 2011). O estereotipo do galego emigrante, de escasas luces, modos 
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rústicos e baixa condición social baséase precisamente na súa forte presenza nos 

oficios relacionados coas ditas actividades. 

A influencia da veciñanza e das redes familiares na emigración axuda a explicar 

esa concentración galega na capital porteña, ou, mellor, en determinados barrios 

dela. Probablemente tamén axude a explicar esa radicación urbana o feito de que 

moitos emigrantes saían de Galicia coa expectativa de retornaren despois duns 

anos en América. Segundo cálculos recentes, na década de 1930 un 10 % dos 

habitantes da capital porteña, unhas 240 000 persoas, eran galegos –emigrantes 

de primeira xeración–, o que a convertía na urbe do mundo na que máis galegos 

vivían, pois naquel entón A Coruña e Vigo non superaban os 50 000 habitantes 

cada unha. Aqueles emigrantes, maioritariamente campesiños, atopábanse de 

súpeto no medio dunha das metrópoles máis vibrantes e cosmopolitas do planeta. 

O carácter masivo da nosa emigración e a súa instalación no medio urbano 

constituíron un factor propicio para a creación dun denso tecido asociativo que, 

unido á forte endogamia –visto que sete de cada dez galegos de primeira xeración 

casaban cun cónxuxe da mesma orixe–, contribuíu decisivamente ao mantemen-

to dunha marcada identidade etnocultural. De todos os xeitos, se se fai a com-

paranza con grupos doutras orixes etnolingüísticas establecidos en América, 

compróbase que as comunidades que se illaron no medio rural tiveron máis 

probabilidade de manteren a súa lingua, como mostran os casos dos galeses en 

Chubut ou dos pomeranos no sur do Brasil, entre outros moitos (Núñez Seixas 

2002: 215).

2. AS CONDICIÓNS GLOTOPOLÍTICAS DA ARXENTINA NA PRI-
MEIRA METADE DO SÉCULO XX

A finais do século XIX a Arxentina pasa dunha etapa «crioula», posterior á inde-

pendencia, a unha etapa «aluvial», caracterizada por un forte crecemento econó-

mico que alenta un rápido incremento demográfico alimentado por un intenso 
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movemento migratorio, no que destacaban os compoñentes italiano (o máis 

numeroso) e español, incluíndo nel aos galegos, que eran maioría. Foi así como 

o país pasou de menos de dous millóns de habitantes en 1869 a superar os once 

en 1930. Esta poboación estaba concentrada nas cidades, sobre todo na capital, 

o que explica que Bos Aires pasase de ter uns 432 000 habitantes en 1887 a 

alcanzar en 1936 case que os dous millóns e medio, dos que un 36 % eran 

estranxeiros e un 10 % galegos (Villares 2014: 475). Na primeira metade do 

século XX Bos Aires converteuse rapidamente nunha das grandes metrópoles 

do planeta. Esa metrópole contiña unha ampla diversidade étnica, pois, ade-

mais do elevado número de italianos e españois que alí se estableceron, tamén 

acolleu moitos xudeus, eslavos e centroeuropeos. Xa que logo, o peso e a con-

centración da colectividade galega na Arxentina poderían terlle dado ao seu 

idioma unha posición de gran relevancia entre as linguas de migración. Pero a 

masiva presenza dos nosos emigrantes en Bos Aires non tivo un impacto propor-

cional no mantemento nin na presenza pública da súa lingua, polas razóns que 

decontado veremos.

Coa Constitución de 1853 sentáronse na Arxentina as bases dun réxime glo-

topolítico de monolingüismo estato-nacional, no que só se consideraban cida-

dáns de pleno dereito os criollos castelanfalantes, excluíndo indios e inmigrantes. 

A diversidade lingüística e cultural era vista como un problema, por canto puña 

en cuestión a propia lexitimidade da nacionalidade arxentina, de maneira que as 

políticas terán unha orientación nacionalista «patriótica», co obxectivo de con-

seguir a plena homoxeneización lingüística e cultural do conxunto da poboación 

(Banfi 2017: 60-78; Vázquez Villanueva 1997: 131 e 2006: 102). Así, a realida-

de multilingüe da sociedade arxentina foi negada e combatida de xeito progresi-

vamente coercitivo. A intensificación do fenómeno migratorio nas décadas finais 

do século XIX e sobre todo nas primeiras do XX favoreceu a percepción da amea-

za que este podía supor para o mantemento da identidade nacional, o que pro-

vocou unha endurecemento das políticas gobernamentais nacionalizadoras 

(Bertoni 2001: 173-211). 
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Nesta dirección fóronse formulando unha serie de leis e regulacións orienta-

das a impoñer o castelán como lingua única da cidadanía e como ferramenta de 

protección e reforzamento da identidade arxentina fronte a unha suposta amea-

za estranxeira (Vázquez Villanueva: 2006). Así, ao longo do século XX fóronse 

implementando restricións e prohibicións tendentes a garantir a exclusividade do 

castelán no ámbito educativo, na vida pública e nos medios de comunicación. En 

definitiva, impúxose unha «representación sociolingüística de “la Argentina, país 

monolingüe”», unha representación que ocultaba a realidade multilingüe do 

país, un «silencio acerca de lenguas realmente existentes» que «es una forma de 

representación sociolingüística y, por lo tanto, una representación de la realidad 

social» (Narvaja de Arnoux e Bein 1997: 9). Malia todo, Bos Aires mantívose 

como unha cidade plurilingüe, onde, desde os comezos do século XX, ao poliglo-

tismo dos ricos se sumaba o multilingüismo dunha migración pobre e anónima 

que gañaba terreo nos arrabaldes da cidade (Di Tullio 2003: 90). O sainete 

porteño, un xénero teatral que atinxiu gran popularidade nas tres primeiras 

décadas do século –pero que máis tarde foi eclipsado pola radio e o cinema–, 

ofrece un testemuño elocuente desa pluralidade lingüística da cidade, como 

decontado veremos.

3. LINGUA E IDENTIDADE NA COLECTIVIDADE INMIGRANTE. 
ASIMILACIÓN E ABANDONO

A importancia da emigración na configuración da Arxentina explica a notable 

tradición de estudo das linguas e das comunidades lingüísticas de inmigración 

nese país (Fontanella de Weinberg 1979 e 1991), que contrasta coa menor aten-

ción prestada aos procesos de mantemento ou asimilación lingüístico-cultural 

que se produciron na nutrida colectividade galega (Sinner 2016). As achegas 

específicas máis importantes sobre esta, realizadas nos anos oitenta e noventa e 

centradas no Uruguai, país cunha situación semellante á da Arxentina, débense 
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a Graciela Barrios e Rita Rivero (1997), mentres que Xosé Manoel Núñez Seixas 

realizou un interesante estudo dos procesos sociolingüísticos na colectividade 

galega da Arxentina entre 1880 e 1940, isto é, basicamente atinxentes a emi-

grantes de primeira xeración da primeira vagada migratoria (2002: 209-243). 

Para etapas posteriores cómpre citar as achegas de Eva Gugenberger (2000, 

2001, 2004a, 2004b, 2011 e 2018; Gugenberger e Soto Andión 2002; véxase 

tamén Soto Andión 2004) e, recentemente, de Facundo Reyna (2014, 2015a e 

2015b) e de Monteagudo e Reyna (2017 e 2020). Ademais, nun plano máis 

xeral, é obrigado ter en conta, entre outros, os traballos de Núñez Seixas e Ramón 

Villares, dos galego-arxentinos Ruy Farías e María Rosa Lojo e do galego-

-uruguaio Carlos Zubillaga, conforme se segue das referencias que se ofrecen ao 

longo desta contribución.

Botando man das ditas achegas sabemos que, a pesar de que a colectividade 

galega foi fortemente endogámica, a ruptura da cadea de transmisión interxera-

cional da lingua foi rápida e xeral, mentres que o abandono do uso do galego por 

parte dos integrantes das primeiras xeracións foi máis lento e desigual, xa que 

estes o retiveron nas redes relacionais cos paisanos en ámbitos específicos, tales 

como as asociación locais e as actividades promovidas por estas. Alén diso, os 

devanditos estudos sinalan que entre os factores que propiciaron o abandono da 

lingua foi decisiva a condición previa do galego como lingua estigmatizada e 

minorizada na súa terra de orixe, á que, por outra banda, nos lugares de acollida, 

nomeadamente a metrópole porteña, se asociaba tamén un escaso prestixio, 

vencellado co baixo status sociocultural dos seus falantes (Gugenberger 2000: 47 

e 2011: 128-129; Núñez Seixas 2002; Lojo 2015). 

O lingüista español Amado Alonso anotou na súa obra El problema de la 
lengua en América, publicada en 1935, que moitos da millenta de emigrantes 

galegos que pululaban por Bos Aires «viñeron aprender o español aquí», xa que 

«ao chegar só o coñecían de modo deficiente» (citado apud Lojo 2015). En efec-

to, moitos daqueles emigrantes ao chegaren eran practicamente monolingües en 

galego e tiñan un dominio moi imperfecto do castelán na fala –e, os que sabían 
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escribir, na escrita–. Pero o dominio do castelán porteño tiña para os inmigran-

tes unha función discriminante, por canto o coñecemento e utilización fluídos 

da lingua hexemónica do país constituían unha precondición necesaria para 

conseguir a promoción social. Deste xeito, os galegos recentemente arribados a 

Bos Aires volvían estar expostos ao mesmo tipo de presión sociolingüística, des-

valorizadora do seu idioma e favorecedora do castelán, que sufrían na súa Galicia 

natal. A resposta da gran maioría foi procurar a asimilación lingüística deles 

propios e, no caso de que a tivesen, da súa descendencia.

Por outra parte, tendo en conta o seu status social inferior e o seu ínfimo nivel 

cultural en comparanza coa media da sociedade de acollida, comprendido neste 

o seu pobre manexo das prácticas e convencións dunha comunidade urbana 

altamente sofisticada, xurdiron estereotipacións negativas, que de xeito inevita-

ble incluían o seu castelán inzado de interferencias do galego, nas cales se apoia-

ron fortes prexuízos estigmatizantes (Fernández 1999, Lojo 2008). Núñez Seixas 

(2002: 70-71 e 81-82) sostén que estes preconceptos non foron máis marcados 

ca os sufridos por outros colectivos, como os xudeus ou os italianos, pero parece 

que moitos galegos os percibían como especialmente magoantes (Gugenberger 

2011). A actitude desdeñosa dos nativos era sentida polos galegos como «unha 

prolongación da síndrome de aldraxe» que xa padeceran no seu país de orixe, o 

que explicaría a singularidade do prexuízo antigalego comparado co sufrido por 

outros colectivos. Alén disto, como sinala Núñez Seixas,

probablemente, os galegos foron o único grupo étnico inmigrante que se sentiu agravia-

do e desprezado colectivamente por partida dobre: tanto por arxentinos […] como polo 

resto dos seus teóricos compatrianos españois, establecéndose deste xeito unha certa liña 

de continuidade entre os sentimentos de agravio xerados en Europa […] e mais os expe-

rimentados no novo continente. (2002: 82; véxanse tamén as pp. 126-131)

De aí o fenómeno de ocultación da identidade orixinaria e a tendencia a repre-

garse baixo unha identidade española máis prestixiosa na procura dun arelado 
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éxito no ascenso social, un fenómeno orientado á plena integración mediante a 

posta en práctica de estratexias de asimilación lingüístico-cultural que a garanti-

sen da forma o máis rápida e completa posible. Foi así como se forxou o que a 

investigadora galego-arxentina María Rosa Lojo (2015) denominou unha «crip-

to-identidade», isto é, unha identidade grupal que se mantivo e se manifestaba 

cara a dentro, no endogrupo, pero que se ocultaba cara a fóra, cara ao exogrupo. 

A asimilación non só se entendeu como incorporación do castelán ao seu reper-

torio e ás súas prácticas lingüísticas, senón tamén como abandono do galego, 

nunha primeira fase nas relacións co exogrupo e na transmisión interxeracional, 

manténdoo exclusivamente no ámbito privado nas relacións endogrupais entre 

iguais; e nunha segunda fase –que se corresponde grosso modo coa segunda 

xeración– en todos os contextos de uso, conservándose tan só unha certa com-

petencia receptiva, que case sempre acaba por desaparecer na terceira xeración. 

No que vén a continuación imos seguir a pista de aspectos significativos destes 

procesos a través de tres tipos de testemuños: o sainete porteño, as cartas dos 

emigrantes e as entrevistas persoais.

4. PRÁCTICAS, REPRESENTACIÓNS E ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 
NO SAINETE PORTEÑO

O teatro popular porteño viviu nas dúas primeiras décadas do século XX un 

momento de auténtico esplendor, que logo, a partir de 1930, se iría apagando 

por causa da competencia da radio e do cinema (Guidotti 2008). Nas comedias 

e sainetes daquela época aparecen representados con moita frecuencia os emi-

grantes galegos. A imaxe deles que se ofrece nestas pezas fornece algunhas pistas 

interesantes sobre as súas actitudes e prácticas lingüísticas e sobre o propio 

proceso de asimilación. Como é evidente, trátase dun testemuño que hai que 

interpretar con extrema cautela, pois está condicionado tanto pola perspectiva 

e as intencións dos autores como polas convencións do xénero chico, xa que os 
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personaxes galegos respondían a estereotipos moi marcados e tiñan asignados 

uns roles moi definidos. E, naturalmente, cómpre ter en conta que os autores, 

no mellor dos casos, tiñan un coñecemento moi superficial do idioma galego 

e, alén diso, se contentaban con ofrecer uns poucos trazos indexicais, que lle 

permitisen ao público recoñecer que determinado personaxe correspondía a 

certos estereotipos, tales como o galego de baixa categoría social que mal daba 

falado castelán, as galegas que falaban galego entre elas… A pesar disto, como 

decontado veremos, os nosos emigrantes aparecen nestas pezas en posicións 

sociais diversas: moitos deles atópanse nos chanzos inferiores da sociedade por-

teña –changadores, mucamas, camareiros, recadeiros…–, pero tamén se represen-

tan outros que conseguiran unha situación social acomodada. 

A caracterización destes personaxes, sempre de trazo groso e mediante liñas 

tópicas, é ás veces neutra ou incluso positiva, pero con moita máis frecuencia é 

caricaturesca: o galego brután e escaso de luces pero boa persoa; inxenuo e des-

confiado pero espelido; avaro pero nobre… O que é claro é que o personaxe do 

emigrante galego –home ou muller, nas súas distintas posicións sociais– se fixo 

un clásico da escena popular bonaerense e aparecía con moita frecuencia carac-

terizado pola súa fala cuns trazos indexicais que se reiteran de xeito constante 

(Núñez Seixas 2002: 64-79): caótica confusión de gues [g] e jotas [x], coas con-

seguintes gheada e gueada; vacilacións no vocalismo átono, reinterpretación do 

[o] pechado como [u] e do [e] pechado como [i] (Pontivedra, señurito), especial-

mente en posición átona final (tonu, puntu; qui li importa?); emprego do sufixo 

-iño, énclise do pronome… 

Mesmamente, como sinala Núñez Seixas, a partir de mediados da segunda 

década do século XX se chegou a conseguir retratar con certa fidelidade a fala 

dos galegofalantes monolingües cando se ven forzados a valerse do idioma cas-

telán, pois «os autores tiñan modelos vivos nos que inspirárense, o que varios 

fixeron, demostrando un indubidábel ouvido» (2002: 67-68). Deste xeito, 

durante as primeiras décadas do século XX callou un estereotipo do galego 

(incluíndo o aspecto físico: cabeza cadrada, cellas pechadas etc.) que facía rir 
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pola súa ignorancia, a súa inxenuidade e os seus erros lingüísticos. Un estereoti-
po negativo dos/as galegos/as vexatorio, amplamente explotado no teatro satírico 
e nos medios de comunicación pública, nos cales, como afirma X. M. Núñez 
Seixas, «polo xeral, o recurso cómico referido ós galegos [o constituían] os seus 
tropezos lingüísticos co español –exemplificados na gheada–». Esta imaxe pexo-
rativa reforzou a disposición dos galegos para «adaptarse deseguido».

Os aspectos relacionados coa representación sociocultural do emigrante no 
imaxinario arxentino foron xa ben estudados (Guidotti 2008), mentres que os 
de carácter sociolingüístico foron obxecto dunha valiosa achega de Núñez Sei-
xas, que acabamos de citar, pero continúan sendo merecentes de análise. Un 
interesante mostrario de personaxes galegos en sainetes porteños da época pode 
colixirse da antoloxía que se ofrece como apéndice no volume coordinado por 
María Rosa Lojo, que reproduce cinco pezas dese tipo (2008: 279-410). O espa-
zo web do Iberoamerikanische Institut de Berlín, na serie «Revistas teatrales y 
novelas cortas argentinas» da sección de coleccións dixitais, ofrece acceso libre a 
unha nutrida colección deste tipo de materiais1. 

Pola nosa banda, imos realizar unha primeira análise dun par de exemplos 
que nos parecen especialmente salientables, que agardemos que sirva para mos-
trar que unha pescuda exhaustiva e sistemática podería ofrecer resultados de non 
escasa relevancia. As dúas pezas que estudaremos saen da tendencia xeral que 

acabamos de caracterizar, isto é, a clara preferencia por representar galegos de 
baixa extracción social aos que se asocian trazos estigmatizantes. Pola contra, en 
ambas as dúas imos atopar representados galegos que ascenderon socialmente, 

de xeito que a caracterización lingüística é máis rica e matizada, e por iso mesmo 

máis interesante, como tentaremos mostrar.
Un dos sainetes da época máis notables canto ao retrato que fai dos e das 

emigrantes galegos/as é Farruco: comedia en tres actos de ambiente gallego, de 

Alberto T. Weisbach (Fray Bentos, 18 de setembro de 1883-Montevideo, 25 de 

1 https://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/collections/argentinische-theater-und-romanzeitschriften/.
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setembro de 1929), dramaturgo uruguaio que fixo carreira nos escenarios da 

capital porteña e autor de trinta comedias, entre as cales varias con personaxes 

galegos (Guidotti 2008: 157). A devandita peza, que ten un interese extraordi-

nario para o noso asunto, foi publicada en La Escena. Revista teatral, núm. 145, 

1921, case simultaneamente coa súa estrea no Teatro Politeama Argentino o 26 

de marzo do mesmo ano. Como sinala Guidotti, «el ascenso social y las conflic-

tivas relaciones familiares están presentes en esta pieza profunda que no busca el 

entretenimiento fácil ni está estructurada sobre una comicidad grotesca basada 

en particularidades verbales o en situaciones disparatadas» (2008: 195). Pola súa 

parte, xa Núñez Seixas salientara o feito de que o autor reproduza «con grande 

fidelidade e sen abuso do recurso á gheada frases e construcións sintácticas pro-

pias dun idioma galego que o autor amosa coñecer moi ben», ao tempo que 

subliña a boa acollida da obra por parte da colectividade galega (2002: 73). 

Desta boa acollida dá testemuño Manuel Meilán, ao lembrar que a peza fora 

levada a escena en dúas ocasións polo grupo de teatro da Casa de Galicia de 

Montevideo no Teatro Solís (Samuelle Lamela 1993: 126-127). 

A comedia pon en escena un conflito que estala no seo dunha familia acomo-

dada de emigrantes galegos (Guidotti 2008: 173, 177-181). O groso da familia 

reside na capital e, plenamente incorporada á alta sociedade porteña, dedícase á 

boa vida: son a nai, Josefa, e os fillos Avelina e Maximino. O pai, Farruco, resi-

de na Pampa, onde rexenta unha especie de almacén («Telleiro Hnos. Ferretería, 

almacén y artículos rurales. Acopio de cereales»); na Pampa vive e traballa tamén 

o seu irmán Xan. Arredor de Josefa móvense outros personaxes de perfil pareci-

do, como Casimiro, mentres que a afillada Mariíña vive con Josefa pero se sente 

afectiva e vitalmente próxima a Farruco. A criada da casa, Agripina, co seu mozo 

Ventura, representa os galegos que ocupan posicións subalternas. A acción da 

comedia arrinca no momento en que, despois de dez anos na Pampa privado de 

contacto coa familia por causa dos atrancos interpostos pola súa dona Josefa, 

Farruco decide regresar e instalarse de xeito definitivo no domicilio familiar, en 

canto agarda, na compaña do seu irmán Xan, a chegada desde Vigo do fillo 
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maior do matrimonio, Salvador, que non acompañara o resto da familia ao par-

tir na aventura migratoria. A acción desenvólvese arredor da desavinza provoca-

da por esta decisión do pai, que bate coa oposición férrea de Josefa e da súa filla 

Avelina, temerosas de que o brután de Farruco veña estragar a súa imaxe públi-

ca e erosionar a súa posición social. 

O autor xoga con moita habilidade coa caracterización dos personaxes a tra-

vés da lingua. Farruco e o tío Xan falan constantemente galego: «FARRUCO.- Teu 

pai non mente nunca, rapaza! […] Que ben me fas, miña afillada! Así, así soñei 

que fora miña casiña!». A criada Agripina fala tamén en galego: «Pra onde irei 

ajora! Acostumbrada con vosté… jalleja como eu y que xa non la tinia por patro-

na! Pra min vosté foi sempre una madre». Un changador que aparece de maneira 

fugaz en escena fala tamén galego («Non creia, siñor. Está moi caro todo! E teño 

sete fillos!»), ao igual que o gaiteiro Silvestre, quen acaba de chegar de Galicia e 

que aparece fuxidiamente: 

 

TÍO XAN.- E vaiche ben?. 

SILVESTRE.- Vaime. Xa mandei trinta duros pr’alá.

A presenza do galego na escena vén aínda salientada cando Mariíña, Farruco 

e Agripina dan en cantar coplas populares, ou cando a primeira, para recibir a 

Salvador á súa chegada a Bos Aires, exhibe un cartaz que reza «Ben chegado» e 

recita enteiro o poema rosaliano Aires, airiños, aires. Como se irá vendo nas citas 

que faremos nos parágrafos que veñen a seguir, aínda que a lingua que se pon 

nos beizos destes personaxes dista moito de ser un galego real e verdadeiro, pois 

está inzado de formas castelás e pseudogaleguismos, a intención de autor non é 

caricaturizar a fala dos personaxes como un castrapo, unha mestura de galego e 

castelán, senón poñer na súa boca un galego «escénico», recoñecible como tal 

polo público, sen preocuparse dunha corrección que malamente el podería con-

seguir e que tampouco sería apreciada por parte dos espectadores que non fosen 

galegos. 
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En troques, a fala doutros personaxes si que denuncia unha intención carica-

turizante. É claramente o caso da nai, Josefa, que fala un castelán ao xeito penin-

sular, pero inzado de gueadas e gheadas: «A mí no me la dás. Tú vienes de las 

romerías. Enjañarme a mí, tú? Mi ahigada en quien tenjo depositada toda mi 

confianza». O seu propio fillo Maximino coméntalle a Mariíña: «A la vieja le 

conviene tener una gallega cerrada a su lao, como Agripina, porque así no se le 

notan a ella las gues y las gotas». A ridícula filla Avelina oscila entre o castelán 

peninsular que utiliza cando fala con Mariíña («A tí te hará reir semejante ridi-

culez! […] Te sientes muy gallega, ahora…») e un porteño afectado, cando fala 

coas súas amigas, igual de ridículas ca ela: «Ay, chicas! las estaba esperando!», 

«Agarráte a Guallace pa vós, tonta!». O fillo Maximino, un lacazán que se dedi-

ca á boa vida, exprésase non só en castelán porteño, senón nun rexistro case 

xergal, inzado de expresións propias do lunfardo:

MAXIMINO.- ¿Pero, qué querés vós también? ¿No ves la hora que es? ¡Traé! La familia 

está en lo mejor del sueño. ¡Qué familia! ¡De noche, al biógrafo, de día atorran hasta la 

una; se levantan y a la calle! ¡Qué familia tengo yo! La suerte que estás vós en esta casa, 

que si fuera por la vieja y mi hermanita, ya podía uno morirse! Ellas, con tal de andar 

por ahí, ni de la comida se acuerdan. Bueno, para ellas se acuerdan. ¡Se van a lo de Har-

rods y se morfan tres tés a la inglesa!

Casimiro, emigrante galego que conseguiu unha posición acomodada e vello 

amigo da familia –moi achegado a Josefa, xa que pretende a súa filla Avelina, co 

beneplácito da nai–, ostenta un castelán pretensioso: «Le noto a Vd., mi aprecia-

da Lina, un tanto preocupada, si que también asaz abatida». Prototipo de emi-

grante renegado que ascendeu na escala social, evita o galego e, no seu castelán 

rebuscado, tamén a gheada, pero esta sáltalle ao beizos precisamente nun 

momento de tensión, cando é acusado de mal galego. Este trabucamento non 

deixa de ser notado polo tío Xan, que lle retruca de maneira enfática:
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SALVADOR.- Lo único que hay que lamentar aquí es que sea usted gallego.

CASIMIRO.- Diga usted más bien, casi gallego. Nací navegando por el Miño y casi puede 

decirse que soy portujés. 

XAN.- Se te escapó una jota! Pues sélo del todo! No queremos casi gallejos…!

Falando en xeral, a gheada e a gueada rexístranse abundantemente nos perso-

naxes da primeira xeración de emigrantes, a gheada tanto falando en galego 

(Farruco, Xan, Agripina) como falando en castelán (Josefa) e a gueada só no 

castelán, pero nunca nos da segunda xeración. A leal afillada Mariíña fala con 

corrección o castelán peninsular («Tienes razón, no es para menos»), pero tamén 

sabe falar o galego, que emprega ocasionalmente co seu padriño Farruco: «Trá-

tanse con xente que non lles quiere y lles dan malos consellos». E para recibir a 

Salvador, que vén de Vigo, alén de recitar o poema de Rosalía, como xa dixemos, 

escribe un cartel que pon: «Ben chegado».

Como se mostra na acusación de Salvador a Casimiro e mais no comentario 

sarcástico do tío Xan que acabamos de reproducir sobre o parágrafo anterior, as 

representacións do idioma e as actitudes que gobernan as prácticas lingüísticas 

dos personaxes son expresadas na obra con moita crueza, cos trazos grosos pro-

pios do xénero, pouco propicio para os matices. Vexamos algúns treitos de diá-

logo sobre o uso do galego entre Josefa e o seu marido Farruco, coa intervención 

da filla, Avelina: 

JOSEFA.- ¿Por qué hablas así? Habla en castellano.

FARRUCO.- Non podo. Non lo he podido nunca. Xa sabes. Por outra parte, non queiro 

deixar de falar gallego. O falar que moitas ocasións fíxome pasar a morriña. A mais, é o 

falar nostro, Josefa!

JOSEFA.- Mío, lo fué, que no es lo mismo.

AVELINA.- El gallego es un lenguaje muy ordinario.
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FARRUCO.- ¿Ordinario el gallego? No eres tú quen deba decirlo. Es tu idioma. As pri-

meiras palabriñas que saleron de teus labeos, como o pío do paxariño, foron: «Pai e Nai».

AVELINA.- Pues es muy feo! Aquí los gallegos son porteros, mucamos y todos los oficios 

bajos.

FARRUCO.- Son oficeos humildes, pero traballos! E chámolos traballos, porque son hon-

rados! E non gastes orgullo! Cando chegamos con tua nai a América, con vostedes 

pequenos, os dous fumos mucamos!

A asociación indexicalizada do galego cos grupos sociais subalternos faise 
patente, igual que se fai explícito o desexo de distanciamento inequívoco por 
parte dalgúns personaxes con respecto á identidade estigmatizada, vencellada ao 
status social de partida. As contraditorias opcións lingüísticas representan na 
obra a tensión entre dúas tendencias opostas, unha cara á asimilación na socie-
dade, a cultura e a identidade porteñas e outra cara ao mantemento da identida-
de galega, manifestadas cada unha delas en toda unha serie de aspectos do habi-
tus: costumes, roupa, comida, maneiras… 

O/a falante que non teme unha «mala interpretación» do uso da lingua do 
ingrupo ou a quen non lle produce inseguranza a posibilidade de que este uso 
«evoque» o seu status social de partida pode conseguir a integración lingüística 
e identitaria no (exo)grupo dominante sen necesariamente abandonar a identi-
dade e a lingua de orixe (Giles, Bourhis e Taylor 1977: 336-338; Williams 1979; 
Giles e Coupland 1991: 60-157). Dito doutro xeito, cando o status social e 
cultural do falante está «fóra de dúbida» e, por tanto, este non sente a necesida-
de de camuflar a súa identidade orixinaria nin ten medo a que o uso da lingua 
do ingrupo sexa interpretado como incapacidade de manexar con corrección o 
idioma hexemónico, pode manter, de forma deliberada, a súa lingua e identida-
de orixinarias. O individuo e o grupo identitaria e lingüisticamente «seguros» 
reconfiguran e amplían os seus repertorios lingüístico-comunicativos para adap-
tárense ao(s) novo(s) contexto(s) buscando unha integración que ao tempo impli-
que o recoñecemento da súa identidade específica nese(s) novo(s) contexto(s). 
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Por tanto, non se esforzan por ocultar ou abandonar a súa lingua e identidade de 

partida: amplían o seu repertorio, non o reducen. Pola contra, o individuo e o 

grupo «inseguros» son máis proclives á autoamputacion, unha amputación que 

adoita ser drástica e brutal e pode rematar nun fracaso e ir acompañada de graves 

secuelas psicosociais, individuais ou colectivas (Fought 2006: 27-29; Lucchini 

2009; O’Donnell Christoffersen e Shin 2018: 170). 

Así, na comedia que estamos a analizar, o obxecto da censura implícita non 

é a integración nin os galegos que se integran na sociedade porteña (como pode 

ser o caso de Mariíña), senón a asimilación que vai acompañada do rexeitamen-

to da identidade orixinaria e a renuncia á ela. Un diálogo entre o tío Xan e 

Casimiro, veciño de aldea en Galicia e compañeiro na emigración, pero que 

gañou un status social acomodado na urbe, expón a cuestión dun xeito directo, 

case brutal: 

TÍO XAN.- (A Casimiro). Arredemus! … Xa non coñeses a xente! Como che vai Barriños?

CASIMIRO.- Hola, don Juan Telleiro.

TÍO XAN.- O mesmo que viste e calza!

CASIMIRO.- Pues mira, no te habría reconocido.

TÍO XAN.- Pues eu, en canto te vin me dixen pra mi: este es Barriños. Falo mal?

CASIMIRO.- Me llamo Casimiro.

TÍO XAN.- Sí, lo sé! Pero alá n’aldea, como sempre metías a pata, en todo aquello que 

che poñías, la embarrabas… ¡¡facías cada barro!! pues, los mozos te chamaban por mal 

nombre Barriños, non che recordas?

CASIMIRO.- Quién se acuerda de eso, ahora?

TÍO XAN.- Fálame en gallego, home!

CASIMIRO.- En gallego? Que fantesía! Le tengo ya olvidado.

TÍO XAN.- Lo olvidaches o tes reparos?

LINGUA GALEGA E EMIGRACIÓN AMERICANA (1916-1936)



350

CASIMIRO.- Y si los tuviera, qué? Yo no debo nada a Galicia y el ser gallego en este país, 

donde con justicia se les aborrece, no me ha servido más que de obstáculos. No abre 

ninguna puerta y además… da sello de bruto.

TÍO XAN.- E con la fortuna que tes ajora, compraches sello de ilustre?

CASIMIRO.- Y qué crees tú?…

TÍO XAN.- Pra min, que sejirás siendo siempre o mismo Barriños.

CASIMIRO.- Soy Casimiro!

TÍO XAN.- Eres… un gallejo renegado!

O que a obra suxire é que os galegos da capital tendían a asimilarse máis 

rapidamente ca os que residían no campo, e as mulleres antes ca os homes. Isto, 

no que toca aos que conseguían unha boa posición social. Mesmo así, aos emi-

grantes de primeira xeración non lles era doado ceibarse das gheadas e gueadas 
no seu castelán, en especial aos que permanecían nas clases subalternas. Por 

outra banda, na segunda xeración o abandono do galego era case completo, as 

gheadas e gueadas desaparecían e as mulleres tendían máis a manter o castelán 

peninsular, mentres que os homes adoptaban con maior rapidez o castelán por-

teño. A alternativa que de maneira implícita se propón na obra é a integración 

–non a asimilación– da emigración galega na sociedade da acollida, pero co 

mantemento da súa identidade –non o seu abandono–, compatible coa dita 

integración e plenamente recoñecida e respectada como tal. Non pode sorpren-

der a boa acollida que a obra tivo nos sectores máis concienciados da colectivi-

dade galega, como xa sinalamos. 

Pasamos agora a considerar outra peza de interese para o noso asunto. Tráta-

se da comedia Martorell, Magariños & Co (Guidotti 2008: 175-176, reproducida 

en Lojo 2008: 281-321), estreada no Teatro Liceo en 1927. Nesta obra presén-

tanse dúas familias, unha delas catalá e a outra galega, que comparten unha 

vivenda. Cada familia ten seis membros, que corresponden a tres xeracións: as 

avoas (Rita catalá, Manuela galega), os matrimonios «nucleares» (Petrona e 
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Ramón, cataláns; Jesusa e Modesto, galegos) e tres fillos de distintas idades: os 

maiores son Miguel (catalán) e Cristina (galega), que están casados; os interme-

dios son Estrella (catalá) e Paco (galego), que se queren como irmáns, pois foron 

criados xuntos, pero están secretamente namorados; e os menores, Ramoncito e 

Modestito, amigos e estudantes. Os matrimonios chegaron ao mesmo tempo a 

Bos Aires e Ramón e Modesto son grandes amigos e socios dun negocio que lles 

permitiu ascender na sociedade. Pero a súa amizade está en crise por culpa das 

rivalidades entre as familias, alentadas por envexas cativas e enredos pataqueiros 

das avoas e as nais. 

Indo ao que aquí nos interesa, os personaxes están definidos pola súa lingua. 

No caso da primeira e a segunda xeración, os galegos aparecen caracterizados 

pola gueada e a gheada; dos cataláns, só é caracterizado o pai, Ramón, que uti-

liza -e e -es en final de palabra. Na terceira xeración, xa non aparecen trazos 

lingüísticos caracterizadores nin de galegos nin de cataláns. Son moi interesantes 

as pistas que se ofrecen, con fina sutileza, do proceso de asimilación lingüística 

dos personaxes, a través da práctica do tuteo e o voseo. Xeneralizando, as avoas 

trátanse entre elas de usted e tratan os demais de tú; os pais varóns tamén se 

tutean entre si e tratan os fillos de tú; as nais trátanse entre elas de usted, pero a 

nai galega, Jesusa, trata os seus fillos de tú, mentres que a catalá Petrona emprega 

cos seus fillos o vos. Os irmáns maiores tutéanse entre eles, pero tratan de vos os 

pequenos, que tamén se tratan de vos entre eles. O que en conxunto nos suxire 

isto é que a nai catalá se asimilou máis rápido ca a galega, e que o proceso de 

asimilación lingüística culminou cos fillos benxamíns de cada unha das familias.

5. CASTELÁN, GALEGO E PORTEÑO NAS CARTAS DOS EMIGRANTES

Outros testemuños das prácticas e, indirectamente, do proceso de asimilación 

lingüística ofrécennolos as cartas dos emigrantes aos seus familiares (Soutelo 

Vázquez 2001; Núñez Seixas e Soutelo Vázquez 2005). O destas remite, como 
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é obvio, á lingua escrita, pero o certo é que esta está escasamente elaborada e, en 
moitos aspectos, é un reflexo directo da fala. O primeiro trazo, o máis caracte-
rístico no plano fonético, son as gueadas e gheadas, que, como vimos, resultaron 
rechamantes na Arxentina ata tornárense nun auténtico estereotipo ou trazo 
indexical, un marcador social fortemente caracterizador con función estigmati-
zante, do que os nosos emigrantes non se daban librado mesmo despois de anos 
ou mesmo de décadas de residencia na Arxentina. Por pór un par de exemplos 
das cartas, Manuel González Marzais, que escribe desde Bos Aires, nunha misiva 
de 1916 pon consegos, pero aínda noutra de oito anos máis tarde escribe page, 
segido, guntos, bagen, sigio, trabago (Soutelo Vázquez 2001: 69 e 71); pola súa 
parte, Eduardo Naveiras, que escribe nun castelán relativamente coidado desde 
Bos Aires a partir de 1922, aínda usa a forma aljo nunha carta redactada en 
1932, mentres que, na serie das enviadas por Vicente Naveiras ao seu sobriño 
Juan desde Montevideo, o fenómeno aparece rexistrado desde a primeira carta, 
de 1933, ata a última, de 1967: jordo ~ ‘gordo’, guntos (1933), godido (1936), 
legos (1936), digo ~ ‘dijo’, justaría (1939), orjulloso (1950), encangrenado (1958), 
ajoviados, hojar (1967). O timbre das vogais átonas é vacilante e, así, lense for-
mas como rebulucion, conviniente, crearlos ‘criarlos’, enmidiatamente, escrevir, 
comonicarnos, envertirlo, utel, condiscindientes, sucidió, vevir… 

De máis a máis, a pronuncia da consoante palatal [y] do castelán debía pre-
sentar problemas, a xulgar pola abundancia das grafías saias, vaia, tuia, aian… 
Ao longo desas correspondencias atópanse tamén moitas formas verbais galegas 
ou que se explican polo galego: estea, esteades, estenga (< ‘esteña’), dean, perdiera 
‘había perdido’, estuviera ‘había estado’, tuvieran ‘hayan tenido’, saveras ‘sabrás’, 
podistes… Tampouco non é raro o uso de vocábulos galegos, como enprestar ou 
imitas ‘te pareces’, e de cando en cando introdúcense frases en galego: na casa do 
ferreiro; «y le dices a Fermina que me garde duas patacas que plantamos na turren-
te y les das recuerdos míos y les dices a Venino de cobelo que se non ten moza 
que lla mando eu desde aquí porque asi está mal» (Núñez Seixas e Soutelo Vázquez 
2005: 204). Ademais, aparecen construcións ou expresións galegas como mas 
nada ou de por parte. 
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Por outra banda, a norma do castelán porteño está por debaixo das vacila-
cións entre o tuteo e o voseo e do uso case sistemático de ustedes por vosotros, 
tamén con vacilacións: «vosotras, tanto tu como ellas, ya son mayores de edad» 
(un exemplo similar aparece no sainete Martorell, Magariños & Co, na boca de 
Modesto: «¿Que tú y Estrella se quieren?»). O léxico do castelán de Bos Aires 
espréitase tamén na correspondencia: los tomara ‘los cogiera’, nos agarro por sor-
presa (evitando o vocábulo tabú coger), no alcanza la plata, estean prontos para 
sanpelayo, la pieza (‘la habitación’). Por porteñismo ou por vulgarismo, lense 
construcións como termino de recivir ‘acabo de…’, mas mal, mas bien…

6. AS ACTITUDES E AS PRÁCTICAS SEGUNDO OS EMIGRANTES. AS 
ENTREVISTAS

Por razóns obvias, non contamos con testemuños directos, deducidos mediante 
entrevista a informantes, referidos ao período anterior a 1940. Pero as que lles 
realizou a finais do século XX a investigadora austríaca Eva Gugenberger (2004a 
e 2011) a emigrantes de orixe galega residentes en Bos Aires ofrecen elementos 
que poden botar luz retroactivamente sobre as actitudes que apuxaban a aban-
donar o galego para adoptar unha interlingua ou, no mellor dos casos, un cas-
telán inzado de galeguismos que podía vacilar entre a norma peninsular e a 
porteña. Como decontado veremos, este testemuño coincide coas cartas no 
sentido de confirmar que a linguaxe atribuída aos emigrantes galegos no sainete 
non carece de fundamento no que debía ser a práctica real destes. Por sinal, a 
dita investigadora presenta o caso de Marcelina, que tiña 87 anos cando se fixo 
a entrevista, nacida en Arzúa e chegada á Arxentina en 1937. Marcelina expresa 
unha actitude moi negativa cara ao seu idioma nativo. Asegura que non lle gusta 
falar galego e que non se lembra del. Explica o seu abandono da lingua pola 
sensación de ridículo ante as bromas de que era obxecto cando a utilizaba, 
nun relato que recorda, pero á inversa, a conversa, que antes reproducimos, de 
Farruco e Josefa no sainete Farruco: 
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Bueno, sí, acá no lo uso el ghallego porque para la gente se ríe, se ríe de uno si uno habla 

el ghallego, pero cuando uno está con un paisano no lo puede ocultar, aunque a mí no 

me gusta hablar ghallego tampoco, porque es medio a la antigua y cuando yo vine de 

España, que vine a este país, él [marido?] no le gustaba donde yo vivía que hablara, decía 

que tenía que acostumbrarme a hablar el castellano, dice, bueno eso yo lo voy a aprender 

enseguida entonces, éste, no siendo que sea con los paisanos el ghallego no, no lo uso, 

no, no lo uso mucho […].

Segundo a entrevistadora, «no seu modo de falar predomina o castelán penin-
sular, aínda que ás veces é difícil identificar con claridade a lingua básica». A súa 
fala correspondería ao que en Galicia era usual denominar castrapo. Marcelina 
móstrase convencida de que non fala ben nin o galego nin o castelán e é cons-
ciente do seu estilo mixto, de que leva sesenta anos falando «a mitá gallego a mitá 
castellano» –como ela mesma asegura– e incluso da súa gheada («yo marco más 
la jota que la gue»), e non parece querer renunciar a el. Vexamos unha mostra.

[N]aquela época era más linda que ahora, para mí era más linda que ahora. Aquela 

diversión que había en España, aquellas romerías que no hay más, ahora hay de noche 

dicen, pero de aquella era por la tarde, era divino, yo a veces me pongho a pensar, digo 

Dios mío, ver lo que era antes y ahora, ya me dicen «si vas no conocés más, ya no».

Entre outras características nitidamente galegas da súa fala, a investigadora 
salienta a «frecuente acentuación en la penúltima sílaba de la forma verbal de 
primera persona plural en imperfecto correspondiente a su variedad regional del 
gallego (p. ej. veniámos, quedarámos, erámos)» e a posición enclítica del pronome 
átono (pasáballe, cebabámolos). 

Como antes sinalamos, para moitos emigrantes como Marcelina non se tra-
taba de ampliar o seu repertorio lingüístico aprendendo e utilizando unha nova 
variedade, o castelán porteño, senón de reformulalo excluíndo o galego. Na 
mesma liña, outra emigrante, Yolanda, confioulle á investigadora: «O primeiro 
que me dixo a miña cuñada cando cheguei acá foi “Non fales en galego nin unha 
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soa palabra!”». A pregunta, en relación con Marcelina, é se a retención de marcas 
da «galeguidade» lingüística é voluntaria –isto é, responde a un desexo de inde-
xar unha identidade non completamente asimilada á porteña ou arxentina– ou 
é involuntaria, como se podería pensar a primeira vista, desde a óptica da «teoría 
do déficit», coa que se relacionan as disputadas nocións de «semilingüismo» e 
«bilingüismo subtractivo» (véxase discusión, a partir do estudo de emigrantes 
italianos en Bélxica, en Lucchini 2009). 

Outro testemuño ilustrativo ofréceo a entrevista de Mauricio, un emigrante 
que viviu en Bos Aires desde os anos 1930. Mauricio declaraba a esta investiga-
dora que nas reunións, nas festas campestres, entre os migrantes se falaba galego 
–ou máis ben, nas súas palabras, galego chapurreado–, pero cando se ía á cidade 
se empregaba o castelán. Confesa que era a vergoña pola súa forma de falar a que 
o apuxaba a tratar de usar o castelán evitando o acento do «dialecto». A xulgar 
polo seu desempeño lingüístico, no caso de Mauricio –probablemente dotado 
dun status sociocultural, de orixe ou adquirido, superior ao de Marcelina– o 
galego vernáculo foi substituído no seu repertorio lingüístico por un castelán 
máis «correcto», orientado cara á norma peninsular: 

M.- [Con mi mujer] hablábamos chapurreado, hablábamos de todo, chapurreado sí. 

Chapurreado quiere decir de todo ¿vio?: castellano, gallego. Sí. Acá más bien nosotros 

cuando estábamos afuera, aquí en las fiestas y eso, teníamos vergüenza hablar gallego, 

casi, entonces tirábamos a hablar castellano.

E.- ¿Vergüenza por qué?

M.- No sé, porque nos considerábamos atrasados ¿vio?… nos considerábamos atrasados, 

por eso mismo. Era un poco de orgullo, va, en ese caso. Orgullo de ser como la gente de 

acá o hablar como los de acá. Eso es.

E.- Sí, me han hablado de esas cosas.

M.- ¡Ah, le han hablado! Sí, teníamos ese orgullo de ser como la gente de acá, de alternar, 

no? Pero entre nosotros hablábamos gallego […]. Y acá era más usual hablar castellano 
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porque usted se enfrentaba a la gente de otras condiciones, de otros estilos. Eso es. Y uno 

de acá no le comprende el gallego, por ejemplo, tiene que hablar castellano, o tenía, va. 

Eso es. Tratábamos de hablar bien hasta que fuímoh aprendiendo, nos costó sacar el 

acento del dialeto ¿vio? Cuesta sacar el acento, eso es. Pero después uno se fue perfecio-

nando, hablando castellano.

Como sinala esta investigadora, a substitución lingüística do galego ao cas-

telán xa se deu na primeira xeración e, en calquera caso, a finais do século XX o 

castelán era a lingua intragrupal, isto é, a utilizada nas asociacións galegas e 

dentro da familia, mesmo nos casos de matrimonios cuxos dous membros eran 

de orixe galega, a pesar de que moitos coñeceran o seu esposo ou esposa nos 

clubs galegos ou na casa de familiares. Malia que a terceira parte dos inmigrantes 

entrevistados mantiña aínda unha competencia regular (ás veces boa) en galego, 

eran raras as familias en que o galego constituía daquela a lingua habitual, e 

menos a lingua falada cos fillos. Como consecuencia, case todos os membros da 

segunda xeración eran monolingües en castelán e falaban con todas as caracterís-

ticas da variedade riopratense. Se estamos no certo, o proceso rexistrado a finais 

do século XX en relación coa vaga migratoria arribada a Bos Aires no segundo 

terzo dese século supón unha repetición do acontecido na vaga migratoria que se 

instalou alá entre 1900 e 1930 (véxase sobre esta Núñez Seixas 2002: 209-221).

7. A XEITO DE BALANCE. LINGUA E IDENTIDADE: O FRACASO DO 
PROGRAMA GALEGUISTA

Pasemos agora a repasar rapidamente o papel das elites mobilizadas da colectivi-

dade emigrante e das asociacións máis activas nos procesos sociolingüísticos que 

nos ocupan. A dinámica asociativa da comunidade galega no Río da Prata vén 
de vello (Núñez Seixas 1992: 25-38; 1998: 69-96; 2013: 110-123). Tras a expe-
riencia do primeiro Centro Galego de Bos Aires (1879-1892), en 1907 fundou-
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se co mesmo nome a institución que é a referencia inevitable do asociacionismo 
galego en América. O Centro Galego combinou o seu rol comunitario, funcio-
nando como hospital, mutua e farmacia, cunha notable actividade cultural 
(Rodino Lalín 2018). Nos anos seguintes constituíronse numerosas sociedades 
recreativas, benéficas e políticas. A expansión foi de tal envergadura que para 
1926 xa funcionaban preto de 150 entidades galegas na urbe porteña, parte delas 
adheridas á Federación de Sociedades Gallegas (Núñez Seixas 2013: 114; Díaz 
2007). Entre 1904 e 1936 foron creadas arredor de 350 entidades asociativas de 
inmigrantes galegos. 

As accións impulsadas polos emigrantes en América favoreceron a transfor-
mación socioeconómica e a modernización cultural, social e política de Galicia 
(Núñez Seixas 1998; Villares 2014: 498-500). Tal é o caso de iniciativas extraor-
dinarias, como a fundación de escolas para a poboación campesiña en Galicia, 
non as que foron debidas á xenerosidade de mecenas individuais, senón á de 
modestos emigrantes (Peña Saavedra 1991). Non obstante, o ensino nesas esco-
las impartiuse, con escasas excepcións, en castelán, precisamente pola razón que 
antes demos, isto é, a crenza xeral de que aos nenos galegos lles conviña apren-
der o idioma que ían precisar cando emigrasen a América (Núñez Seixas 1998: 
132-135; Vázquez González 2002: 147-149; Monteagudo 2017: 445-450). De 
igual modo, a lingua oficial e de uso corrente no seo da maior parte destas aso-
ciacións foi o castelán, polo menos no que se refire á escrita e particularmente ás 
súas publicacións. Talvez no uso oral informal e nas xuntanzas e asembleas non 
fose sempre así, e, con certeza, non era así nos momentos de lecer e nos encon-
tros festivos.

O ideario político, cultural e lingüístico das Irmandades da Fala inspirou nas 
minorías que se adheriron a el na capital porteña un programa de culturización 
da colectividade emigrante en sentido galeguista. Tratábase de ampliar os refe-
rentes identitarios locais cara a unha identidade galega non só espontánea (étni-
ca), senón tamén consciente, nun esforzo por superar o folclórico e ascender cara 
ao cultivado; por conseguir, a partir da práctica informal dos dialectos locais que 
os emigrantes trouxeran a América, polo menos o recoñecemento e, na medida 
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do posible, o coñecemento do galego culto que os literatos viñan forxando desde 
os finais do século XIX. Ese programa tiña que confrontar os prexuízos contra o 
idioma galego e reforzar unha identidade especificamente galega, compatible 
coas robustas identidades locais, moi arraigadas na maior parte dos emigrantes, 
e en competencia –inclusiva ou excluínte, dependendo dos casos– coas identida-
des española e arxentina. 

O arraigamento das identidades locais podía ser unha fortaleza en que apoiar-
se ou, pola contra, unha fraqueza que superar. Os inmigrantes galegos de pri-
meira xeración esforzáronse por transplantar á Arxentina e cultivar alí unhas 
identidades cun referente marcadamente local. Proba diso é o elevado número 
de asociacións galegas, de carácter parroquial, local e comarcal, que durante 
décadas existiron en Bos Aires (Núñez Seixas 2005: 2013). Entre as súas activi-
dades máis importantes estaba a organización das festas patronais de cada loca-
lidade, tentando así repetir os ritos e as celebracións (incluídos os banquetes ao 
aire libre, con menús típicos) que se realizaban nas súas respectivas freguesías, alá 
na Galicia territorial. 

Talvez o esforzo por recrear en Bos Aires a aldea e comunidade parroquial de 
orixe retardou a «arxentinización» dos galegos, que foi moito máis serodia que, 
por exemplo, a dos italianos (Villares 2014: 480). Pero as devanditas identidades 
locais estaban asociadas nesta primeira xeración a unha fala dialectal, non só 
porque carecían dun referente culto (Núñez Seixas 2013: 127), pois os emigran-
tes eran analfabetos no seu propio idioma, senón tamén porque en boa medida 
a súa fala era sentida por eles como un dialecto do castelán (vimos atrás algún 
testemuño disto). A mentalidade diglósica, que recluía o galego na comunica-
ción oral informal, estaba profundamente arraigada e, para máis, a lingua de 
prestixio hexemónica superposta ao galego en España, o castelán, era a mesma 
lingua de integración na Arxentina (Núñez Seixas 2002: 209-243). 

Nese sentido, sería do maior interese pescudar esa produción teatral en gale-
go ou bilingüe que floreceu en Bos Aires nas décadas de 1920 e 1930. Citemos, 
a modo de ilustración, o subtítulo da notable «comedia dramática» Ideas novas, 
de José Otero, estreada en 1926 e publicada no ano seguinte, e que se di escrita 
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«en dialecto gallego». Ata onde puidemos comprobar, estes textos, redactados 
nun galego moi aceptable –máis próximo ao galego real do que a maior parte 
dos escritos dalgúns dos intelectuais e escritores da época–, tendencialmente 
supralocal (recorren ao interdialectalismo e evitan os localismos moi marcados), 
evitan, de maneira significativa, a representación da gheada. As obras de autores 
como Roxelio Rodríguez Díaz, Fortunato Cruces ou José Otero son merecentes 
dunha reavaliación desde esta perspectiva. Sexa como for, a Guerra Civil tamén 
polarizou ao extremo as posicións políticas, de xeito que algúns cultivadores 
modestos do galego que se aliñaron co bando franquista abandonaron o uso da 
lingua. En certa medida, estas defeccións puideron ser cubertas pola chegada de 
continxentes de exiliados, pero esa chegada tamén provocou tensións coas elites 
da colectividades. En calquera caso, dá a impresión de que despois de 1936 ou 
de 1940 o teatro popular da emigración enmudeceu, talvez a consecuencia da 
remuda de elites ou do novo clima político-cultural instalado na colectividade 
galega de Bos Aires na posguerra.

A identidade fortemente localista era compatible cun vago sentimento de 
identidade galega, pero este tiña un carácter máis ben rexional, isto é, estaba 
subordinado a un españolismo máis ou menos marcado. «A maioría dos emigra-
dos conformouse, no mellor dos casos, cun rexionalismo parroquial, e, no peor 
e moi frecuentemente, cunha españolería de centro-sur» (Pérez Prado 1992: 
165). No interesantísimo estudo previo á edición do epistolario recollido no 
volume As cartas do destino, os investigadores titulan o capítulo da identidade tal 
como se expresa nesa correspondencia dun xeito moi suxestivo: «Galegos, 
españois, rioplatenses… ou sinxelamente de Ferreira?» (Núñez Seixas e Soutelo 
Vázquez 2005: 156-167). Tratábase dun españolismo moi identificado co cas-
telán, e non necesariamente conservador ou retrógrado, pois tamén estaba arrai-
gado nos sectores de esquerda. Vexamos. 

O investigador Hernán Díaz, na súa monografía sobre a historia da Fede-
ración de Sociedades Gallegas –unha entidade de carácter inequivocamente 

progresista–, ofrece unha información que permite ilustrar a nosa afirmación. 

O voceiro semanal da FSG publicouse ao comezo en castelán, reservando en 
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principio o galego para as colaboracións de carácter literario, pero paulatinamen-

te este último foi gañando un espazo respectable, de xeito que nos anos trinta era 

empregado en editoriais e en artigos de diverso tipo. Con todo, a súa presenza 

non chegou a ser maioritaria nin sequera cando, aos inicios da década dos 1930, 
os arredistas da Sociedade Nazonalista Pondal se fixeron cargo da súa publica-
ción (Díaz 2007: 72-73). 

Asemade, as tentativas de converter o galego no idioma oficial da FSG fraca-
saron reiteradamente. Por caso, no congreso de 1933 aprobouse unha proposta 
iniciada pola ORGA de Bos Aires –que estaba integrada na FSG– para que o 
galego fose adoptado como lingua oficial da entidade, pero a súa efectividade foi 
escasa (2007: 69). En 1935 volveuse sobre a proposta, mais algúns delegados 
opuxéronse, argumentando que só unha exigua minoría sabía escribilo e esta 
esixencia se tornaría nun funil que reservaría para ese grupo o control das publi-
cacións, os manifestos da Federación e a burocracia, de xeito que o seu dominio 
do galego lle daría as chaves para dirixir a FSG. Ao final decidiuse promover o 
uso do galego para o ámbito da federación e aconsellalo para o uso familiar (Díaz 
2007: 73). Así, cando a campaña do Estatuto, o galego converteuse en idioma 
dominante do semanario, pero despois do estoupido da guerra o castelán volveu-
se o idioma único (Díaz 2007: 93). Aínda en 1940, e precisamente co gallo da 
chegada de Castelao a Bos Aires, o galego era motivo de controversia no voceiro 
da FSG e algúns polemistas exprésanse en termos de franco desprezo ou rexeita-
mento cara a el (Díaz 2007: 102-104).

Foi nos anos posteriores ao alzamento militar de Franco e á instauración do 
seu réxime ditatorial cando a comunidade galega de Bos Aires cobrou cabal rele-
vancia histórica. A súa masiva mobilización en apoio ao Goberno da II Repúbli-
ca durante a contenda e a continua chegada de exiliados políticos nos anos da 
guerra e da inmediata posguerra supuxeron un revulsivo político e cultural para 
aquela, do mesmo xeito que ocorreu en Montevideo e México, pero a unha 
escala moito maior (Núñez Seixas 1992: 296-306; Díaz 2007: 81-154; Núñez 
Seixas e Farías 2009). Desta maneira, o programa galeguizador inspirado nas 
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Irmandades da Fala que se fora deseñando nos núcleos galeguistas da emigración 
tivo máis ocasións de desenvolverse a partir da Guerra Civil grazas á chegada dun 
núcleo de exiliados que, polo menos en parte, estaba fortemente motivado nese 
sentido. A metrópole porteña converteuse na década de 1940 en capital da cul-
tura galega e mesmo da edición de libros na nosa lingua. 

Durante as décadas de 1940 e 1950 o máis selecto do mundo político e cul-

tural de Galicia atopábase en Bos Aires e a produción cultural orixinada polo 

colectivo galego incrementouse en cantidade, variedade e calidade: desde progra-

mas de radio en galego e conferencias académicas ata publicacións de libros ou 

revistas. Foi nesta mesma cidade onde constituíu a súa sede o Consello de Gali-

za como unha sorte de goberno galego no exilio. Tamén alí tivo lugar en 1956 

o Primeiro Congreso da Emigración Galega, fito histórico que reuniu, en pala-

bras de Neira Vilas, «a Galicia territorial e a do desterro; […] os que tiñan ideas 

afíns nunha e outra banda do Atlántico» (Neira Vilas 2001: 14; Fernández 

2006). Como di Núñez Seixas, durante ese período chegou a crearse unha 

«esfera pública» especificamente galega na que o galego tiña unha presenza non 

marxinal.

Pero isto non supuxo un cambio significativo na tendencia cara ao abandono 

do galego por parte das segundas e terceiras xeracións. Así, nun balance de todos 

estes esforzos, Eva Gugenberger conclúe que «o movemento intelectual gale-

guista non logrou cambiar a actitude da masa dos migrantes, nin dos xa resi-

dentes en Bos Aires, nin dos que chegaron nos anos cincuenta, fuxidos da mise-

ria da posguerra e marcados polo sistema represivo do franquismo» (2011: 129). 

O mesmo tecido asociativo articulado polos inmigrantes, que contribuíra deci-

sivamente ao mantemento dunha identidade etnocultural distintiva –aínda que, 

como antes sinalamos, adoito enmascarada–, a pesar de que creou contextos e 

oportunidades propicios para o uso da lingua, non foi efectivo á hora de garantir 

o seu mantemento. 

Cales son as causas do fracaso do programa galeguista de mantemento do 

galego? En realidade, o desafío era enorme e os recursos con que se contaba moi 
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precarios. En primeiro lugar, o afortalamento dunha identidade galega que supe-

rase o estadio étnico debía competir con dous rivais poderosísimos. Primeiro, co 

réxime español, empeñado nun proceso de nacionalización autoritaria que 

implicaba a imposición do castelán, e segundo, co Estado arxentino, que perse-

guía un empeño parecido, realizado dun xeito menos brutal pero non menos 

efectivo e que supuña o borrado das linguas e identidades orixinarias das colec-

tividades emigrantes. Neste sentido, nótese que, a pesar de que as actividades 

culturais foron toleradas polos sucesivos Gobernos arxentinos, durante a década 

de 1940 a actividade pública máis directamente política do exilio no Río da 

Prata non puido desenvolverse de maneira aberta en Bos Aires e tivo que reali-

zarse en Montevideo, pois as autoridades da república austral non a toleraban, e 

mesmo o uso público de linguas distintas ao castelán estivo prohibido durante 

un tempo. 

Lémbrese, a título de ilustración, como Castelao tivo que falar en castelán no 

multitudinario acto de homenaxe que se lle rendeu o 2 de xullo de 1944 nun 

céntrico hotel da capital co gallo da publicación de Sempre en Galiza, pois, 

segundo as súas propias palabras, «jamás [rozaría] con [sus] acciones las normas 

gubernativas de [aquel] país». En calquera caso, a similitude das linguas e o 

coñecemento previo do castelán co que os emigrantes chegaron contribuíron á 

rápida asimilación, e esta realizouse, como mostramos, na inmensa maioría das 

ocasións, a custo da lingua galega.

Por outra banda, a participación dos emigrantes en institucións de alcance 

supralocal como o Centro Galego ou a FSG distou de ser maioritaria (Núñez 

Seixas 1998 e 2013: 112), mentres que a elite galeguista mobilizada non conse-

guiu ser recoñecida pola masa dos emigrantes (Zubillaga 2015). Xa que logo, nas 

condicións de extrema precariedade en que desenvolveu o seu labor, aquel núcleo 

galeguista non logrou que un sector significativo de emigrantes transferise 

ao galego culto a lealdade primaria –intensamente emocional– que mantiña 
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ao seu gallego ou ghallegho particular, á fala local, máis ou menos conservada. 

O «galego» –o galego culto– atinxiu un certo prestixio simbólico, pero reservado 

para pouco máis que as celebracións rituais, de carácter folclórico ou paralitúrxi-

co, da comunidade (Núñez Seixas 2002: 222-243).

Probablemente non axudou a conseguir unha identificación da masa dos 

emigrantes galegófonos con aquel galego culto a acusada tendencia dos seus 

cultivadores cara ao hiperdiferencialismo –por suposto, en Galicia, pero máis 

aínda en América, asunto este tamén pendente de estudo–, que en moitos casos 

o convertía nunha xerga dificilmente comprensible para a maioría. Unha ten-

dencia, de resto, correlativa á saturación de tensión simbólica daquel galego 

opaco e torturado, unha saturación non compensada por unha mínima recarga 

de habilitación funcional. Pénsese que, a diferenza do que aconteceu con comu-

nidades como a italiana, a xudía ou a eslovena, o primeiro centro de instrución 

fundado por galegos en que se empregou a lingua do país foi o Instituto Santia-

go Apóstol, xa na última década do século XX. Pero como ía a colectividade 

galega tomar unha iniciativa deste tipo, se na propia Galicia practicamente non 

se impulsou ningún proxecto deste estilo ata a década dos oitenta?

Como xa indicou nun traballo clásico Fredrik Barth (1969), á derradeira o 

mantemento da identidade étnica depende da preservación das fronteiras do 

grupo étnico, mentres que os «contidos» desa identidade mudan co paso do 

tempo. A lingua pode contribuír poderosamente para preservalas, pero non é 

indispensable. Talvez a colectividade galega en Bos Aires conservou os perfís da 

súa etnicidade mantendo determinadas redes relacionais asociadas a determina-

dos escenarios e coas súas pautas e ritos de sociabilidade específicos, pero defi-

nindo a súa identidade diferencial mediante outros trazos, como o folclore ou a 

gastronomía. Tamén é verdade que, na medida en que esa identidade étnica 

persista, a lingua pode volver desempeñar un papel. O tempo dirá. 
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INTRODUCIÓN

As Irmandades da Fala, eixe central deste volume, supuxeron unha experiencia 

senlleira dentro do galeguismo, ata o punto de que en boa medida marcaron o 

paso do rexionalismo ao nacionalismo na súa definición ideolóxica. En Galicia 

foron moitas as agrupacións desta índole que se crearon a partir de 1916, come-

zando pola da Coruña, a primeira e máis importante, e seguindo coas de Santia-

go, Monforte, Pontevedra, Ourense, Vilalba, Ferrol, Betanzos e unha longa 

nómina. Mais o territorio galego non foi unha fronteira para a extensión destas 

agrupacións, e a diáspora galega non perdeu a oportunidade de reproducilas fóra 

do país, na Habana e Bos Aires, o que tamén achegaba unha boa mostra das 

cidades onde a comunidade galega externa a Galicia tiña unha maior relevancia.

No caso da Habana, que case en exclusiva capitalizou as actividades galeguis-

tas na illa de Cuba, non só foi unha cidade que tería a súa propia Irmandade coa 

creación en 1920 da Xuntanza Nazonalista Galega (XNG), senón que ademais 

constituiría un foco irradiador de iniciativas que permitiron avanzar nese xurdi-

mento dunha conciencia nacional galega. O seu papel decisivo na creación da 

Academia Galega, que foi concibida e financiada nos seus primeiros tempos 

dende Cuba, é un dos mellores exemplos diso. Entre finais do século XIX e os 

primeiros anos do XX a illa caribeña, e nomeadamente A Habana, pode ser con-

siderada como a capital do galeguismo, de maneira que resulta imposible enten-

der o seu desenvolvemento político-ideolóxico neses anos sen ter en conta o seu 

impacto.

A importancia da emigración americana na evolución dos nacionalismos 

subestatais europeos non é en absoluto exclusiva do nacionalismo galego. Tamén 
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se dá noutros casos europeos, como o irlandés1. A asunción de postulados nacio-

nalistas nestas comunidades emigrantes que estaban lonxe da súa patria, e que a 

miúdo eran prósperas economicamente, favoreceu que en moitos casos se con-

vertesen en financiadoras e alentadoras dos movementos nacionalistas que se 

desenvolvían no propio país de orixe. 

CUBA, GRAN CENTRO CULTURAL GALEGO A COMEZOS DO 
SÉCULO XX

Na segunda metade do século XIX a emigración dos galegos cara ao continente 

americano, ata entón pouco numerosa, acadou uns ritmos verdadeiramente ele-

vados. Dentro dos destinos, a estrela foi con diferenza a illa de Cuba, que aínda 

era territorio colonial español. O incremento das tensións independentistas 

xeradas polo nacionalismo cubano e a súa crecente forza levaron ás autoridades 

españolas a fomentar con especial interese esa emigración, que non só servía para 

fornecer de man de obra a illa, senón tamén para «españolizala», nun intento de 

reducir o peso proporcional dos independentistas cubanos na poboación.

O aumento do continxente inmigrante galego en Cuba, concentrado maior-

mente na Habana, propiciou a creación de diferentes asociacións para defender 

os intereses comúns dos emigrantes2. Estes centros galegos comezaron a funcio-

nar como catalizadores dun proceso de asociacionismo étnico, e tamén axuda-

ron a artellar unha colectividade que non paraba de recibir novos individuos3. 

1 Xosé M. Núñez Seixas (1992): O galeguismo en América, 1879-1936, Sada, Ediciós do Castro.
2 Para termos unha idea do peso da colectividade galega, calcúlase que entre 1899 e 1933 ata 361 232 
galegos emigraron á illa, o que supón unha cifra impresionante tendo en conta que Galicia roldaba os dous 
millóns de habitantes á altura de 1900; José Antonio Vidal Rodríguez (2008): A Galicia antillana: forma-
ción e destrución da identidade galega en Cuba, 1899-1968, Santiago de Compostela, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, 25.
3 Xosé M. Núñez Seixas (1998): Emigrantes, caciques e indianos: o influxo sociopolítico da emigración 
transoceánica en Galicia (1900-1930), Vigo, Xerais, 74.
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O Centro Galego da Habana converteuse no eixe central deste proceso e acadou 

unha enorme influencia sobre a comunidade galega na illa. A súa fundación tivo 

lugar en 1879 e destaca entre os seus impulsores o avogado e xornalista Waldo 

Álvarez Ínsua. Dende a súa concepción, os seus obxectivos fundamentais foron 

dar formación aos inmigrantes para combater o elevado analfabetismo co que 

viñan de Galicia, defender os dereitos dos traballadores galegos para evitar con-

dicións laborais abusivas e fomentar a cultura galega. Con este último obxectivo 

organizáronse ensinanzas diversas, creouse unha biblioteca, fixéronse seccións de 

Filharmonía e Declamación, colaborouse con grupos artísticos como o Cuerpo 

de Baile Gallego e a coral Aires da Miña Terra e financiouse a publicación dos 

primeiros volumes da monumental Historia de Galicia de Murguía. Moitos 

labores en moi diversos eidos que converteron o Centro Galego nun referente 

para a cultura galega, xa non só en Cuba, senón globalmente. Orientado na liña 

do rexionalismo, publicou obras e promoveu diversas iniciativas galeguistas. 

Ademais, o Centro Galego non traballou só polos galegos de Cuba, senón polos 

galegos en xeral, e por iso a miúdo tentou influír nos Gobernos españois para 

defender intereses de Galicia e enviou achegas económicas coincidindo con 

catástrofes naturais. Tamén foron frecuentes as campañas a prol da boa imaxe de 

Galicia e dos inmigrantes galegos no seu conxunto, co fin de combater o este-

reotipo étnico negativo que imperaba entre boa parte da opinión pública cubana 

e entre a latinoamericana en xeral. 

Á marxe do Centro Galego, houbo moitas outras asociacións galegas –supe-

raban as cen a comezos do XX–, case todas na Habana e con moi diversos fins; 

sobrancearon entre elas as asociacións microterritoriais ou de instrución a partir 

de 19044. Tamén cómpre destacar a importancia da prensa galega na illa, con 

cabeceiras que alcanzaron certa notoriedade, como El Eco de Galicia ou La Tierra 

4 Cf. Xosé M. Núñez Seixas (2019): «Galician Immigrant Societies in Cuba: Local Identity, Diaspora 
Politics and Atlantic Mobilization (1870-1940)», Journal of Social History, 52:3, 705-730.
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Gallega, e que serviron de voceiros para os intereses prácticos da comunidade 

galega, pero tamén para a difusión cultural. O semanario El Eco de Galicia foi 

fundado en 1879 polo propio Waldo Álvarez Ínsua e dende o primeiro momen-

to apareceu como un claro defensor da causa rexionalista. Durou ata 1902, 

cando a súa liña foi continuada por Galicia, que pola súa vez se publicou ata 

1930. Estes dous xornais constituíron os voceiros máis estables do galeguismo 

na illa nunha época na que a maioría das cabeceiras tiñan unha vida breve.

A importancia cultural que Cuba adquiriu para Galicia a finais do XIX e 

comezos do XX é doada de entender se pensamos na cantidade de figuras rele-

vantes que emigraron estes anos. Nomes como Manuel Curros Enríquez, 

Ramón de la Sagra, José Castro Chané, Alfredo Nan de Allariz, Manuel Lugrís 

Freire, Ramón Armada Teijeiro ou Waldo Álvarez Ínsua son só algúns nomes 

entre moitos. O propio Curros expresaba moi ben esta sorte de «diáspora» da 

cultura galega cun poema na revista Galicia en 1887:

Quen dixo que Galicia non ten arte

pouco coñece noso chau paterno.

¡Ten arte, ten! O que non ten é artistas

porque os escupe para chaus alleos5.

Poucas mostras desta realidade son máis emblemáticas que o feito de que o 

himno galego, un poema de Eduardo Pondal ao que lle acababa de poñer letra o 

compositor Pascual Veiga, se escoitase por primeira vez na Habana, concretamen-

te na sede do Centro Galego (hoxe Gran Teatro da Habana), o 20 de decembro 

de 1907. O principal impulsor da iniciativa foi Xosé Fontenla Leal, outro des-

tacado intelectual galeguista afincado na illa. Pero isto non foi máis que o sím-

bolo de algo moito maior: libros publicados, representacións teatrais, concertos 

5 Recollido en Carlos Casares (ed.) (1980): Curros Enríquez: conciencia de Galicia, Vigo, Galaxia, 150.
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e diversas representacións da cultura popular galega acadaron unha gran riqueza 

na capital da illa caribeña, axudando a reforzar unha identidade comunitaria que 

se retroalimentou coa que existía na terra de orixe. Dende ela, unha figura tan 

senlleira do galeguismo como Manuel Murguía louvou en diversas ocasións o 

labor feito dende Cuba, que consideraba un exemplo «de nuestro poder como 

nación, y de nuestro provincialismo como hijos de Galicia»6.

A INFLUENCIA CUBANA NOS COMEZOS DAS IRMANDADES

A identificación dos emigrantes galegos en Cuba como unha comunidade dife-

renciada, que se vía reflectida no que deixara atrás, foi o que permitiu esa con-

solidación de estruturas sociais e culturais que acabarían sendo decisivas no 

xurdimento do nacionalismo galego. O especial entusiasmo da comunidade 

emigrante e os notables medios organizativos de que dispuña, que acotío supe-

raron os existentes na propia terra, favoreceron este proceso. Dentro del, o idio-

ma foi un elemento decisivo, como explicou de forma moi acertada Xosé Luís 

Axeitos:

A primeira bandeira que levanta a Galicia emigrante non é a da franxa azul, é a do idio-

ma. Miles de galegos alonxados da súa terra, na Habana nomeadamente, decátanse, 

cando se reúnen nos parques públicos e nos almacéns, que son identificados pola lingua 

que empregan: sen símbolos externos para identificarse, a lingua é a clave da identidade7.

A preservación e revalorización social da lingua foi un dos grandes cabalos de 

batalla do galeguismo destes anos, e dous dos seus principais fitos dos primeiros 

6 Manuel Murguía (1891): «El Centro Gallego de La Habana», La Patria Gallega, 15 de abril, 2.
7 Xosé Luís Axeitos (2016): «As Irmandades da Fala no seu centenario: as orixes e a conexión cubana», en 
Carme Fernández Pérez-Sanjulián (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois, A Coruña, Universidade, 
25-35.
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anos do século XX, a fundación da Real Academia Galega e a creación das Irman-

dades da Fala, estiveron directamente vencellados co idioma. En ambos os casos 

a emigración cubana tivo un papel decisivo e, de feito, a primeira institución foi 

promovida pola Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega, 

fundada en 1905 no edificio de Prado y Dragones, na Habana, sobre todo polos 

esforzos de Xosé Fontenla Leal e Manuel Curros Enríquez. Os obxectivos prin-

cipais da iniciativa foron promover o idioma galego e o seu emprego máis alá da 

fala, elaborar un dicionario e unha gramática da lingua, estudar as ciencias, 

cultivar as artes escritas en galego, recoller cantos populares, tradicións e monu-

mentos e realizar outros labores relacionados coa cultura galega. Nun artigo na 

revista Galicia, Fontenla defendía así o interese do proxecto:

Desde hace muchísimos años viene siendo tema de constante preocupación para algunos 

hombres de letras de nuestra patria, el establecimiento de una «Academia gallega», nece-

sidad sentidísima, hoy más que nunca, por la acción destructora que extrañas influencias 

van ejerciendo sobre nuestro dulce lenguaje y sobre las costumbres y carácter de nuestro 

pueblo.

Los beneficios que dicha Academia puede reportar á Galicia son incalculables, y com-

prendiéndolo así los gallegos residentes en Cuba, cuyos sentimientos altruistas y patrió-

ticos se han manifestado en tantísimas ocasiones, dan una vez más prueba evidente de 

su acendrado amor á la tierra en que nacieron, con la idea surgida en un grupo de 

entusiastas conterráneos de la creación en Galicia de la «Academia Gallega»8.

Fica claro aquí ese sentimento de responsabilidade dos emigrantes galegos coa 

súa terra e cultura de orixe, así como a preocupación por evitar que se perda unha 

lingua que é un elemento indispensable da identidade patria. Ángel Barros, que 

foi presidente do Centro Galego, afirmaba deste xeito a necesidade de defender 

8 «Academia Gallega», Galicia. Revista Semanal Ilustrada, 9-IV-1905, 5.
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a lingua e a utilidade da Asociación Iniciadora y Protectora (AIP) no segundo 

aniversario da súa creación: 

Conservar el idioma de nuestros mayores, sobre ser un hecho patriótico, es un signo 

evidente de fortaleza. Como que en las luchas eternas de las razas, lo mismo en los días 

de paz que en los de guerra, el idioma es lo primero que perece […]. Cuba y Galicia 

tienen entre sí muchos puntos de vista enteramente afines: el patriotismo inmaculado de 

sus hijos y la belleza paradisíaca de su suelo9.

A achega cubana á Academia Galega non estivo só na xénese, senón que o 

apoio financeiro continuou despois de que botase a andar e foi decisivo para o 

eficaz funcionamento da institución. Por exemplo, a Asociación Iniciadora 

aportaba 350 pesetas anuais, que permitiron alugar na Coruña un piso que foi 

a sede social da Academia ata 1919, ano no que o Concello da cidade lle conce-

deu un lugar no pazo municipal de María Pita10. Tamén se subvencionou dende 

A Habana a publicación do dicionario da Academia. Nunha carta de xullo de 

1912, na AIP mostráronse moi orgullosos de recibir o primeiro fascículo dunha 

«obra que [levantó] el entusiasmo regional».

A maior preocupación en Cuba pola defensa da lingua tamén se aprecia na 

reclamación da Asociación Iniciadora y Protectora, en 1916, de que as comu-

nicacións entre eles sexan sempre en galego e, en xeral, que o sexan todas, agás 

as destinadas a entidades oficiais ou que non estivesen integradas por galegos11. 

A carta na que pide isto é de especial interese porque, ademais de destacarse a 

sexta parte do dicionario da lingua galega que se seguía creando, nela se proxecta 

9 Ángel Barros (1907): «Discurso pronunciado en la velada literario-musical celebrada en la Habana el 4 
de Septiembre de 1907 con motivo del segundo aniversario de la constitución de la Academia», Boletín de 
la Real Academia Gallega, II:18, 123-124.
10 Axeitos, «As Irmandades…», p. 28.
11 Ibídem, pp. 33-34.
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o apoio á Irmandade da Fala da Coruña mesmo antes de que esta se constituíse, 

co que se volvía demostrar a forza que se facía dende Cuba a prol de iniciativas 

que estaban a cambiar o galeguismo e a dar un paso máis no seu desenvolvemen-

to: «Acordouse ofrecerlle o noso apoyo e concurso e prestarnos a representalo 

n’esta illa â Liga d’Amigos do Idioma, a cuyo cumprimento mandamoslle oxe a 

nosa adhesion e pidindolle o reglamento e instruccións»12. 

Outra boa mostra da magnitude do apoio cubano á Academia é que na altu-

ra de 1917 aquel supuña o 96 % dos fondos da institución, para baixar no 1918 

ao 65 % e, no 1919, ao 32 %13. Isto non se debeu só ao incremento das fontes 

de financiamento na propia Galicia, senón tamén á cada vez maior influencia de 

Bos Aires, que estaba a converterse no principal centro da diáspora galega. Alén 

da achega económica, a Asociación Iniciadora y Protectora chegou a ter en Cuba 

433 socios –o que era unha cifra moi salientable–, dos que 374 residían na 

Habana; unha nova demostración do papel da capital. Ademais, moitas das 

principais figuras da elite intelectual galeguista que viviron en Cuba forxaron as 

súas armas no seo desta asociación. Entre os nomes máis destacados estaban o 

vate Ramón Cabanillas, a xornalista de orixe galega Mercedes Vieito Bouza, o 

xornalista Roberto Blanco Torres, o historiador Ramón Marcote ou o xornalista 

Antón Villar Ponte14. O capítulo de Emilio Xosé Ínsua neste volume exímeme 

de estenderme de vagar neste punto. 

A respecto das Irmandades foi especialmente importante a pegada cubana en 

Antón Villar Ponte, o seu fundador e un dos grandes líderes do nacionalismo 

galego. O escritor e xornalista establecérase en Cuba en 1908 e alí dirixiu un 

semanario en Camagüey e outro na Habana, ademais de colaborar no Diario 
Español e na revista Alma Gallega. Regresou ao pouco tempo a Galicia, onde xa 

estaba de volta no 1910, para se converter nun dos principais impulsores da Real 

12 Cit. en Axeitos, «As Irmandades…», p. 34.
13 Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos…, p. 88.
14 Ibídem, p. 90.
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Academia Galega, en cuxa xénese el mesmo traballara dende a emigración. Alén 

diso, en 1916 promovería a campaña para poñer en marcha as Irmandades da 

Fala e publicaría o seu influente Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regio-
nal, ao tempo que seguía en contacto con moitos galeguistas da outra banda do 

Atlántico. A experiencia cubana permitiulle a Villar Ponte coñecer ben diversas 

tendencias galeguistas e incrementar a súa formación, e mesmo entrar en con-

tacto coa práctica masónica, que tamén influiría nel15.

A tendencia predominante dentro do galeguismo en Cuba nestes anos seguía 

a ser o rexionalismo, que era maioritario tanto no Centro Galego como na AIP, 

pero tamén resulta salientable o papel do agrarismo. Dende comezos de século 

este movemento deixou sentir o seu eco entre os galegos da illa, labregos de orixe 

na súa inmensa maioría e, por tanto, preocupados pola cuestión foral e polo 

progreso da agricultura nas súas respectivas bisbarras natais, ás que moitos vol-

veron como retornados. Destacou nese senso, por exemplo, a actividade de 

Solidaridad Gallega e de Acción Gallega, e persoeiros como Basilio Álvarez ou 

Ramón Cabanillas impartiron palestras na Habana que estenderon unha certa 

conciencia rexionalista, á par da mensaxe agraria. Entre os principais temas tra-

tados por Basilio Álvarez na súa influente xeira cubana en 1913 estiveron a 

cuestión da propiedade da terra, o clientelismo e a necesidade dunha rexenera-

ción rexional. Precisamente ese ano publicouse na Habana Abriendo el surco, 

unha obra cun afervoado ton revolucionario na que o cura de Beiro instaba ao 

campesiñado a mobilizarse contra o centralismo e mais o réxime foral. Dalgunha 

maneira, Álvarez consideraba que os galegos cubanos tiñan de ser os que dirixi-

sen a loita. Con este ton definía o crego ourensán a situación dese campesiñado 

que a miúdo acababa por emigrar:

15 Carlos C. Biscainho-Fernandes, «As Irmandades da Fala e a masonaría», en Fernández Pérez-Sanjulián 
(ed.), As Irmandades da Fala…, p. 75.
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Perdidas por completo las cosechas, roto el intercambio entre gobernantes y gobernados, 

acuciados por la acción pertinaz del fisco, agarrotados por la usura, sin comunicación 

para transportar los escasos productos de la tierra, faltos de un proteccionismo necesario, 

aplastados por el pie del cacique, sostenidos apenas por el agua que el unto enturbia, 

perseguidos, vejados con saña loca, no ven otro girón añil que el trozo de mar donde se 

balancea el barco que ha de traerlos a América16.

A CREACIÓN DAS IRMANDADES E A REPERCUSIÓN EN CUBA

A xa referida figura de Antón Villar Ponte é central para entender as orixes do 

nacionalismo galego e tamén un dos mellores exemplos desta conexión que exis-

tía aos dous lados do Atlántico. El e mais o seu irmán Ramón convocaron en 

maio de 1916 a asemblea na que se acordou definitivamente a creación dunha 

«Irmandade de Amigos da Fala». Tivo lugar no local da Real Academia Galega 

e asistiron galeguistas tan destacados como Manuel Lugrís Freire, Luís Porteiro 

Garea, Francisco Tettamancy, Uxío Carré Aldao ou Florencio Vaamonde Lores. 

O propio Antón Villar Ponte foi elixido primeiro conselleiro. Pouco despois, 

aínda no mesmo maio, creábase a de Santiago e logo iríanse sumando as doutras 

localidades galegas como Monforte, Pontevedra, Ourense ou Vilalba. O avance 

territorial foi imparable e en poucos anos acadáranse as 28 Irmandades, pero a 

maior parte delas con moi poucos afiliados, e a única dun tamaño considerable 

foi a da Coruña. Entre 1916 e 1922 o conxunto das Irmandades só alcanzou os 

700 afiliados, unha cifra relativamente cativa se a comparamos co impacto que 

tiveron no eido cultural.

O idioma estivo no centro de todo este proceso, igual que estivera no proceso 

de cohesión comunitaria na emigración que tan relevante terminou por resultar. 

16 Basilio Álvarez (1976): Abriendo el surco: manual de lucha campesina, Madrid, Akal, 132 [A Habana, 
1913].
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As Irmandades érano «da fala», nos seus obxectivos sempre aparecía a defensa da 

lingua propia como prioridade e o texto que foi adoptado como o seu himno 

nesta primeira etapa, a Cántiga dos amigos da fala de Manuel Lugrís Freire, dei-

xaba ben ás claras o valor que se lle daba:

Na fala gallega vive

A ialma da nosa terra;

A redención de Galicia

Nos seus acentos latexa.

Pobo que o seu verbo esquece

É traidor á natureza;

Como irmáns todos falemos

A nobre fala gallega.

Amigos da fala somos,

I-o amor de Galicia sea,

Xa que de todos é nai,

Quen nos xunte e nos protexa17.

En novembro de 1916 saíu do prelo A Nosa Terra, voceiro das Irmandades, 

dirixido por Antón Villar Ponte e elaborado integramente en galego. Arrincou 

con 2000 subscritores, moitos deles da emigración, radicados sobre todo na 

Habana e en Bos Aires. De feito, a publicación apareceu como Idearium da 
Hirmandade da Fala en Galicia e nas colonias gallegas d’América e Portugal, o que 

demostra ata que punto a Galicia exterior era tida en conta. 

Nos primeiros meses a comunidade galega en Cuba acolleu en xeral a crea-

ción das Irmandades con entusiasmo, e tiveron adhesións tan relevantes como as 

do Centro Galego ou a Asociación Iniciadora y Protectora. Por exemplo, en abril 

17 Manuel Lugrís Freire (1919): Versos de loita, A Coruña, Tipografía de El Noroeste.
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José María Gil, secretario desta última, envioulle unha carta a J. B. Cerdeira, 

director da revista Galicia, na que lle indicaba: «Meu siñor: Na xunta que cele-

brou a Direutiva d’a nosa Asociación acordou entre outras cousas adherirse a os 

nosos hirmans que fundaron alo en Galicia a Liga d’Amigos do Idioma e pedir-

lle a sua representación n’esta Isla»18.

Galicia, de feito, foi a publicación que de xeito máis decidido se aliñou coas 

Irmandades, e deixaría atrás o rexionalismo no que se movían a maior parte das 

publicacións para entrar na órbita nacionalista. En palabras de Fuco Gómez 

–personaxe do que se tratará máis adiante–, converteuse no «periódico dos gale-

gos reformistas»19. Con todo, a maior parte da prensa galega na emigración 

recollía animada os diferentes avances. En xuño de 1917 Eco de Galicia publicou 

un texto asinado co alcume Pardo de Cela no que salientaba o labor realizado 

pola institución dende a súa fundación, incluíndo a constitución de delegacións 

en Bos Aires, Montevideo e Río de Xaneiro. Porén, apuntaba xa algo que se 

reiteraría nos anos seguintes: a ausencia dunha Irmandade na capital cubana, 

algo para moitos incomprensible pola relevancia que esta tiña na cultura galega:

Aquí en la Habana nada se ha hecho y para ello tienen la palabra los señores C. Añel y 

José Fontela [sic]; el primero presentó una moción en la Asamblea de Apoderados, 

pidiendo, si mal no recordamos, se celebre, anual o mensualmente, una sesión, hablando 

en nuestro idioma regional, cuya moción aún no se ha discutido. Y el señor Fontela que 

condujo los restos del maestro Chané a la Coruña, se le comisionó para organizar en esta 

ciudad un comité da Hirmandade da Fala y después de un mes que ha regresado de la 

Coruña, creemos, que aun no ha hecho nada20. 

18 Cit. en Xosé María Dobarro Paz (1999): «Xulio Sigüenza, nacionalista e poeta en Cuba. Trece poemas 
galegos», en Rosario Álvarez Blanco / Dolores Vilavedra Fernández (eds.), Cinguidos por unha arela común: 
homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela, Universidade, 432.
19 Ibídem, p. 432.
20 «Os amigos da Fala», Eco de Galicia, 3, xuño de 1917, 7.
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O escritor rexionalista Constantino Horta insistiu na mesma idea, salientan-

do o patriotismo amosado na creación de delegacións das Irmandades polos 

galegos en Bos Aires, Montevideo, Chile, Brasil, Nova York, México, Madrid e 

Lisboa, «mientras que los gallegos de Cuba se [hallaban] dormidos y casi faltos 

de amor a la Región, pues no solo no [habían] establecido la patriótica Delega-

ción, ni tampoco [habían] prestado su concurso económico a la galiciana Hir-
mandade da Fala, en su lucha contra el caciquismo y el centralismo absorven-

tes»21. Segundo sinalaba José Vázquez Grela un mes despois, o propio 

Constantino Horta realizara un chamamento en defensa da fala que o convertía 

no máis «autorizado» para convocar unha reunión da que saíra a delegación na 

Habana das Irmandades22.

Resulta sorprendente, abofé, que dende Cuba se seguise a fornecer a maior 

parte do orzamento da Academia Galega e, porén, non se fixese ningunha ache-

ga económica para as Irmandades cando, segundo a prensa, si as facían outras 

comunidades relevantes na emigración. Un dos motivos puido ser o certo receo 

que pouco a pouco aparecera entre os partidarios do rexionalismo moderado, ao 

consideraren que as Irmandades ían demasiado lonxe nos seus obxectivos. Por 

exemplo, no Centro Galego e na Asociación Iniciadora y Protectora houbo 

debates internos sobre o grao de implicación na nova organización. No entan-

to, cabeceiras que seguían na liña do rexionalismo, como o semanario Eco de 
Galicia, dedicaron bastante espazo nas súas páxinas ao labor das Irmandades. 

O maior punto de ruptura estivo na I Asemblea Nacionalista, realizada en Lugo 

(17 e 18 de novembro de 1918), que está considerada como a definitiva apari-

ción do nacionalismo galego, marcando unha clara ruptura co rexionalismo23. 

As Irmandades foron a primeira institución que como tal afirmou o carácter 

21 Constantino Horta (1917): «Por la patria gallega», Eco de Galicia, 20 de xuño, 10.
22 José Vázquez Grela (1917): «Por nuestro idioma», Eco de Galicia, 10 de agosto, 8.
23 No seu comezo, a maioría dos que entraron nas Irmandades definíanse como rexionalistas. Moitos deles 
reorientáronse de forma progresiva cara ao nacionalismo, o que xa se percibe claramente en 1918.
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nacional de Galicia e, por tanto, defenderon ideas descentralizadoras, nas que o 

modelo político entendido como máis viable para os seus obxectivos foi o Esta-

do federal, no que agardaban integrar unha construción social da nación galega 

en clave democrática e socialmente progresista. Definiron obxectivos que só 

acadaron en parte, como a configuración de partidos políticos propios24, a gale-

guización da función pública ou a promoción das manifestacións da cultura 

galega autóctona. Os obxectivos máis exitosos foron os vencellados ao idioma e, 

neste sentido, instauraron un monolingüismo na cultura política do galeguismo 

que non se acadara nin co rexionalismo nin co provincialismo. Así e todo, a 

normalización social do galego resultou unha meta demasiado ambiciosa, igual 

que o eran o seu emprego no ensino ou a súa declaración como lingua cooficial. 

Por iso, os principais avances lográronse no eido cultural, no que o galego se 

consolidou moito máis alá da poesía, que no XIX fora o xénero por excelencia 

do Rexurdimento, e cultiváronse o ensaio, a novela, o teatro e mesmo a prosa 

científica25. 

En xeral, a insistencia no uso do galego non xerou problemas no seo do gale-

guismo político, pois considerábase fundamental fomentar a lingua. Porén, 

tamén apareceron algunhas voces discordantes, moitas delas publicadas en 

Cuba. Boa parte da prensa galega fíxose eco dunha entrevista que o dramaturgo 

en castelán Manuel Linares Rivas concedeu ao xornal Eco de Galicia, na que 

afirmaba que o teatro galego non tiña vida polo idioma e se queixaba por non 

estar ben considerado ao facer teatro galego en castelán: «Yo no soy bien visto 

por los miembros de la Academia Gallega ni por los de las “Irmandades d’a 

Fala”. Me miran de soslayo porque no escribo mis obras en gallego. ¡Como si 

24 Os intentos por presentárense ás eleccións e obteren representación foron case infrutuosos ata 1931, o 
que demostra que a influencia sociopolítica do galeguismo era moi inferior á cultural. A creación do Parti-
do Galeguista en decembro de 1931 é precisamente a que marca a fin da época das Irmandades, pero esta 
formación política derivou delas de maneira directa.
25 Neste proceso tería moita importancia o Seminario de Estudos Galegos, creado en 1923, que centralizou 
os intentos por prestixiar o galego no eido da investigación.
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para hacer obras galleguistas fuera preciso escribir en gallego!». Esta polémica 

resulta moi interesante para comprobar que existían contrapuntos á corrente 

maioritaria na identificación entre as ideas galeguistas e o idioma26. Curiosa-

mente, foi o galeguismo da Habana o que con máis insistencia defendeu este 

emprego único do galego e o que fixo que a Academia Galega o adoptase como 

norma27. Neste sentido, hai que entender a preocupación do galeguismo cubano 

por que o idioma propio non recuase nun territorio dominado polo castelán. No 

mesmo Eco de Galicia atópanse diversos exemplos, como o artigo do xornalista 

e mestre José Vázquez Grela en agosto de 191728, no que facía un chamamento 

aos galegos da illa para que non deixasen de empregar o seu «idioma regional»:

El idioma es la raíz de la personalidad social y jurídica de los pueblos, y los gallegos que 

aspiramos a descentralizar nuestra región hasta gobernarnos autonómicamente, tenemos 

que hacer porque nuestro verbo de libertad penetre en todos los pechos gallegos, hacién-

doles ver que tenemos un dulce idioma, unos paisajes naturales y unos caudalosos ríos 

que solo son nuestros, y una literatura propia que brilla como la luz en las corrientes 

artísticas del Universo29.

Eco de Galicia e outros xornais da illa informaron acotío de novas e activida-

des relacionadas coas Irmandades, sobre todo se estaban vencelladas á comuni-

dade galega inmigrada en Cuba30. 

26 Laura Tato Fontaíña, «Polémicas e desencontros arredor do teatro», en Fernández Pérez-Sanjulián (ed.), 
As Irmandades da Fala…, p. 221.
27 Xosé Neira Vilas (2000): «Presencia da lingua galega na illa de Cuba», en Concepción Fontenla San Juan / 
Manuel Silva (eds.), Galicia-Cuba: un patrimonio cultural de referencias y confluencias: actas do Congreso 
celebrado en Santiago de Compostela, 24-26 de marzo, 1999, Sada, Ediciós do Castro, 122.
28 De feito, Vázquez Grela foi outro dos que apuntaron en varias ocasións a idea de facer unha delegación 
das Irmandades na Habana.
29 José Vázquez Grela (1917): «Por nuestro idioma», Eco de Galicia, 10 de agosto, 8.
30 Por exemplo, o xantar co que foi agasallado o representante do Centro Galego da Habana en xullo de 
1918: vid. Eco de Galicia, 10-VII-1918, p. 4.
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AS IRMANDADES CHEGAN Á HABANA

As Irmandades da Fala estendéronse con rapidez polas principais cidades e vilas 

galegas. A Habana, en moitos aspectos, era outra cidade galega, polo que, como 

xa adiantamos, dende moi axiña se pensou na posibilidade de que alí houbese 

unha Irmandade. Un bo exemplo é un texto do Eco de Galicia de agosto de 

1917, no que se aludía á constitución da delegación das Irmandades en Cuba31. 

O primeiro intento tivo lugar xa nese ano da man de Xulio Sigüenza, un rapaz 

coruñés emigrado; porén, a súa transcendencia foi tan cativa que nin apareceu 

recollida na prensa da época. Só sabemos que tivo algúns afiliados soltos32. 

En xullo de 1918 editouse un manifesto co título As Irmandades da Fala aos 
galegos residentes n-as Américas, no que se tentaba trazar unhas liñas específicas 

que seguir para as comunidades da diáspora. Entre outras cousas, establecíanse 

catro seccións nas que debían organizarse: Cultura e Fala, Economía e Estudos 

Sociais, Agraria e Política33. Así e todo, a adhesión cubana ás Irmandades foi de 

vagar. Había sectores moi favorables, en especial grupos nacionalistas que foron 

aparecendo, pero en parte do rexionalismo víronse con certo receo. O influente 

semanario Eco de Galicia recolleu dende moi axiña as súas actividades, pero tar-

dou en amosarse directamente favorable. O Centro Galego, pola súa banda, 

sumouse a comezos de 1919, despois de chegaren as novas da Asemblea de Lugo. 

Aínda que internamente había dúbidas polo medo ao independentismo, deuse 

un paso cara adiante34. Algo semellante sucedeu coa Asociación Iniciadora y 

Protectora, que nun primeiro momento se mantivo bastante á marxe pero en 

1919 se sumou de maneira pública á obra das Irmandades en Galicia35. 

31 Vázquez Grela, «Por nuestro idioma».
32 Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos…, p. 109.
33 Dobarro Paz, «Xulio Sigüenza…», p. 434.
34 Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos…, p. 110.
35 «Vida de la colonia», Eco de Galicia, 9-III-1919, p. 10.
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Malia recibir diversas adhesións, o que continuaba sen xurdir na Habana era 

unha organización que seguise o exemplo das Irmandades, mentres que, por 

exemplo, en Bos Aires estaba a destacar o papel da Asociación Regionalista A 

Terra, fundada en 1918. Tiña unha liña claramente rexionalista, pero coincidía 

en moitos dos seus obxectivos cos das Irmandades, incluíndo o do idioma, que 

se definía con nitidez no seu programa:

Siendo el idioma un elemento eficaz para sostener en la debida tensión el amor hacia la 

región, esta entidad procurará cooperar a la altruista labor que desempeñan las IRMAN-

DADES DA FALA, aconsejando y propagando entre sus afiliados el uso del idioma 

gallego, pero sin que ello indique otras aspiraciones que el deseo natural de conservar 

una lengua que consideramos como base esencial de nuestra personalidad y de nuestras 

costumbres36.

Incidir na diferenza coa situación que se daba na Arxentina foi moi común 

na prensa galeguista cubana, que ollaba para o sur con certa envexa. Porén, en 

1920 víronse os pasos definitivos cara a unha verdadeira delegación cubana das 

Irmandades. Estas últimas xa tiñan un delegado en Cuba, Manuel Monteiro, 

mais a presenza de varios membros recentemente inmigrados, como Tomás 

Rodríguez Sabio, procedente da Irmandade da Coruña, e o intenso labor do 

xornalista José Cerdeira, director da revista Galicia, axudaron a dar o empurrón 

definitivo37. Así, en abril de 1920 este voceiro sinalaba: «En breve se consti-

tuirá en esta capital una nueva entidad regional que se inspira en los ideales de 

las “Irmandades da Fala” y del “Partido Nazonalista” de nuestra región», ben 

como que «han prometido su concurso gran número de gallegos jóvenes y entu-

siastas que harán de esta agrupación el portaestandarte de los ideales galicianos», 

36 A los gallegos, febreiro de 1918, Establecimiento Gráfico La Iberia, p. 2.
37 Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos…, p. 111.
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ademais de indicar que as adhesións podían dirixirse á redacción da propia 
revista38.

O 20 de xuño de 1920 tivo lugar a primeira xunta xeral da Xuntanza Nazo-
nalista Galega (XNG) nos locais da Agrupación Artística Gallega da Habana. 
Nela participaron salientados personaxes de traxectoria galeguista na colectivida-
de, como Fuco Gómez, Tomás R. Sabio, J. Liste Mourenza, José Benito Cerdei-
ra ou Andrés Rodríguez Orjales. Este último foi escollido conselleiro primeiro 
da nova agrupación, e Fuco Gómez, viceconselleiro. Aínda que non se empregou 
a denominación de «Irmandade», é evidente que funcionou como unha máis 
delas. De feito, a organización rexíase «pol-o regramento das Irmandades da Fala 
aprobado pol-o Señore Gobernador d’a provincia d’Habana». Ademais, fixo seus 
os manifestos aprobados nas asembleas de Lugo e Santiago polo Partido Nazo-
nalista Galego39. Isto abonda para podérmola considerar como a primeira 
irmandade propiamente dita que se creou alén mar. Entre os seus principais 
obxectivos figuraba a galeguización das sociedades de emigrantes, para que estas 
ofrecesen nos plans educativos por elas sostidos unha educación máis galeguista 
e fomentasen o emprego do idioma, así como enfrontarse ás visións pexorativas 
sobre os galegos que a miúdo imperaban na esfera pública cubana40. Outro eixe 
central da organización foi favorecer a difusión da cultura galega entre os inmi-
grantes a través de festas, representacións teatrais ou eventos musicais. Para iso 
colaboraron adoito con asociacións como a Agrupación Artística Gallega ou a 
Juventud Gallega da Habana41.

A partir de 1921 a XNG adquiriu maior forza e ampliou de forma notable o 
seu impacto, para superar ao cabo os cen militantes. Tamén conseguiu ter unha 
sucursal en Santiago de Cuba, boa mostra desa maior relevancia42, e lanzou un 

38 Cit. en Dobarro Paz, «Xulio Sigüenza…», p. 434.
39 Tamén polos que esta colectividade aprobará no sucesivo (o de Lugo aparece en Eco de Galicia, 16-II-1919).
40 «A Xuntanza Nazonalista Galega d’Habana aos galegos do desterro», Galicia, 25-VII-1920, 16-17.
41 Núñez Seixas, O galeguismo…, p. 112.
42 Emilio Xosé Ínsua / Xurxo Martínez González (2018): Común temos a patria: biografía dos irmáns Villar 
Ponte, Vigo, Xerais, 299; Dobarro Paz, «Xulio Sigüenza…», p. 434.

Alfonso Iglesias Amorín 



389

xornal propio, Nós. Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d’Habana, que esta-
ba dirixido polo músico Sinesio Fraga. Todas as súas publicacións eran mono-
lingües en galego e declarouse abertamente arredista; neste sentido, chegou a 
empregar un forte ton antiespañol, con frases como «ceibar Galiza do yugo 
opresor d’os cacicatos d’a Hespaña». Non obstante, axiña apareceron dúbidas 
sobre este ton. Despois de editar oito números, a revista transformouse en Terra 
Gallega. Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d’Habana e paladín do honor da 
Raza Céltiga, máis moderada que a súa devanceira e con bastantes anuncios, 
posiblemente favorecidos por ese ton máis moderado. Sinesio Fraga seguiu a 
dirixir a publicación, mentres que Fuco Gómez foi o seu administrador, ata que 
o substituíu o fotógrafo Manuel Blanco Pascual por motivos de saúde.

O primeiro número de Terra Gallega comezaba co seguinte «saúdo do direc-
tor», que marcaba con claridade a continuidade coa anterior publicación e se 
amosaba ademais respectuoso coa competencia:

Dámosllo agarimoso a todos aquel-es que, con fís nobles i outos ideás están ja no esta-

dium periodísteco.

Lóxicamente, non podemos decire que de novo nos alcontramos na palestra, ja que nin 

por un anaco de tempo deixamos d’estaren’ela.

Tampouco podemos decire que iste é un idearium mais no campo d’o periodismo, pois 

que «TERRA GALLEGA» é a continuación d’a aquel outro idearium de grata lembran-

za que se chamou «NOS» que tivo a groria de sementar as pirmeiras arelas de libertade 

e redenzión p’ra Galizia.

Saudamos pois de novo a Prensa capitalina, irmán ou allea, desexándelles os mismos 

eixitos que p’ra nós queremos. Hai campo p’ara todos. Cando se labora inspirados n’un 

nobre ideal, non hai terra estéril nin chán improducto. Soio aquel-es, que laboran n’a 

sombra, e gastan as súas forzas n’a maldade son os que alcontran espiñas, e se están 

cavando a súa propia foxa43.

43 «Saúdo», Tierra Gallega, 1, novembro de 1921, p. 7.
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Neste mesmo número incluíase un texto do secretario xeral da Xuntanza 

Nazonalista Galega, Tomás Rodríguez Sabio, no que este sinalaba que o voceiro 

o era da formación e que continuaba co labor de Nós, que deixara de publicar en 

contra da súa vontade. Así mesmo, sinalaba que pretendían facer de Terra 
Gallega o órgano oficial da cultura galega en Cuba, así como idearium dos 

galegos que alí moraban44. Tamén escribía Sinesio Fraga, destacando o éxito da 

formación e o carácter máis moderno e aberto da nova publicación:

A Xuntanza Nazonalista, medra e mellora. Os espantaxos van desaparecendo e o Nazo-

nalismo trunfando, como todal-as causas xustas.

Aquel pequeniño «Nos» –orgao que foi da Xuntanza o nacer ísta–, convirtiuse presto 

nunha moderna revista que será a mais culta exposizón do verdadeiro galeguismo, na Illa 

de Cuba; éla será a mais outra trabua desd’a que podrán expoñer a suas opiniós todol-os 

ceibes de prexuicios e nobres de corazón45.

Mesmo reproducían un texto de Alfonso R. Castelao no que este afirmaba 

que un literato que negaba a capacidade literaria do galego estaba a negar a súa 

propia capacidade literaria, e enxalzaba as bondades do galego como lingua lite-

raria46. En definitiva, Terra Gallega converteuse no voceiro das Irmandades en 

Cuba, como demostraron as súas últimas páxinas, dedicadas decote a recoller 

actos e novas de Galicia e nas que as diversas actividades das Irmandades, como 

palestras ou representacións artísticas, recibiron unha atención preferente.

Ademais deste voceiro propio, a XNG demostrou estar ben relacionada con 

moitos medios xornalísticos relevantes da illa. Iso levou á aparición de numero-

sos artigos, entrevistas e comentarios sobre a súa ideoloxía e actividades, o que 

permitiu aos galegos (e tamén aos non galegos) coñecer as ideas que defendían e 

44 Tomás Rodríguez Sabio: «Camiño adiante», Tierra Gallega, 1, novembro de 1921, p. 8.
45 Sinesio Fraga (1921): «Moitas Cousas», Tierra Gallega, 1, novembro de 1921, 9.
46 Alfonso Daniel R. Castelao (1921): «Escoita, ti, literato rico e vanidoso», Tierra Gallega, 1, novembro, 8.
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o labor que realizaban. Por suposto, na prensa da comunidade galega este impac-

to era aínda maior, e en xornais como El Heraldo Gallego, Galicia ou Eco de 
Galicia a presenza de textos vencellados ao labor dos grupos nacionalistas e a 

reivindicacións, como unha maior autonomía para Galicia, foron unha constan-

te. O fracaso de Terra Gallega, que non sobreviviu a 1922, deixou precisamente 

estes xornais como únicos «voceiros» de relevancia das opcións nacionalistas, 

aínda que dentro deles compartían espazo con outras opcións que non o eran.

Nesta «Irmandade» cubana unha das principais figuras foi Xulio Sigüenza, 

que vivía en Cuba dende 1912 e consideraba que o maior inimigo do naciona-

lismo galego era o analfabetismo, pero non tanto o das letras como o das ideas, 

e que o esforzo principal da agrupación debía ser tentar abrirlle os ollos á xente. 

Sigüenza incluso prevía a posibilidade de ter que loitar coas armas pola indepen-

dencia, algo que a maior parte dos nacionalistas seguían rexeitando: «Non; os 

pobos que se amodorran no teñen dereito a ser ceibes; pr’a ser ceibe, fai falla 

loitar como se loita en Irlanda, como se loitou en Cuba, como loitaron todos 

cantos pobos aspiraron un día a se rexir pol-as suas leises»47. O mellor resumo 

do seu ideario fíxoo el mesmo con «Os mandamentos do bo galego», que enviou 

en 1921 durante unha viaxe nos Estados Unidos e que supoñen tamén un exem-

plo moi claro das ideas que defendía o sector máis arredista do nacionalismo 

galego en Cuba: 

1 - Ama a Galicia sobre todal-as cousas.

2 - Pensa que en Galicia deben mandar soyo os galegos.

3 - Fala, escribe e pensa en galego.

4 - Non sexas mais que galego.

5 - Pensa c’a terra está por ceibar.

6 - Q’e obriga tua loitar pol-a sua liberazón.

47 Dobarro Paz, «Xulio Sigüenza…», p. 434.
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7 - Antepón a todal-as convenenzas as convenenzas d’a terra.

8 - Non negues nunca ser galego.

9 - Traballa, pensa y-estudia o modo de conquerire a independenza d’a terra.

10 - Pensa e’obrando d’este xeito, merecerás o ditado de «bo e xeneroso» de que falou 

Pondal.

Estes dez mandamentos se encerran n-un só, en amar a Galicia por enriba de todo e 

pensar que deste xeito farase digna a palabra «galego»48.

As ideas de Sigüenza eran demasiado radicais para a maior parte do galeguis-

mo da época, pero estaban nunha liña en crecemento que pouco a pouco ía 

gañando máis relevancia e adeptos. Para o escritor, o labor das Irmandades esta-

ba sendo decisivo para lograr unha concienciación que ía máis alá do idioma e 

que debía permitir a emancipación de Galicia, dende un punto de vista tanto 

nacional como social: 

A patriótica e beneditina labor d’as Irmandades d’a Fala vai evitando canto en terras 

galegas repersenta vicio, atraso, inmoralidá e caciquismo. É indiscutivel que a súa enér-

xica, intelixente e continuada autuazón débese o que pra ninguén é un segredo: a restau-

razón –¡necesaria com’ó pan de comer!– d’o esprito coleitivo, denantes inutilizado pol’o 

escravizamento d’o centralismo baixa e cobardemente exercido por quenes d’a política 

facían medio d’enriquecerse a conta d’os bens nacionales e dos intereses particolares49.

Outra figura central neste proceso foi o xa aludido inmigrante natural de 

Becerreá Fuco Gómez. Da súa man aparecera na Habana en 1921 o primeiro 

grupo que se definiu nidiamente como independentista: o Comité Revoluzoná-

reo Arredista Galego (CRAG). A formación apenas tivo un par de anos de vida 

e resulta difícil de rastrexar polo seu carácter clandestino. Do pouco que sabemos 

48 «Os mandamentos do bo galego», Galicia, 1, 1-1.
49 Cit. en Dobarro Paz, «Xulio Sigüenza…», p. 433.
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é que editaron varios panfletos, con proclamas revolucionarias nas que se cha-

maba á independencia de Galicia. Fuco Gómez vía necesario derrotar o réxime 

político da monarquía da Restauración e da ditadura primorriverista para decla-

rar un Estado galego. Ademais, chamaba a crear comités arredistas nos países 

onde houbese emigración, coa idea de que estes funcionasen como células revo-

lucionarias de carácter secreto. Para alén de gardar certa semellanza coas socie-

dades secretas irlandesas nos Estados Unidos, inspirábase, como os Clubs Sepa-

ratistes cataláns de Cuba, no modelo do Partido Revolucionario Cubano de José 

Martí, tres décadas anterior. De feito, e ademais da inspiración irlandesa, moi 

presente no nacionalismo galego na altura, Fuco Gómez tiña tamén como refe-

rente ideolóxico o sobranceiro teórico do independentismo cubano José Martí50.

Volvendo á Xuntanza Nazonalista Galega, cómpre analizar o seu volume para 

calibrar a súa importancia. En 1923 tiña na illa 88 militantes, dos que 77 estaban 

na Habana, evidencia, unha vez máis, do peso da comunidade galega na capital 

con respecto ao resto de Cuba. Que non chegasen nin a un cento de militantes 

pode levar a crer que se trataba dunha formación marxinal dentro das Irmanda-

des, pero de todas as que había en Galicia só a superaba en militantes a 

Irmandade da Coruña, polo que podemos pensar na XNG como un centro 

importante dentro dunha formación que tiña unha certa relevancia no eido 

cultural, mais unha masa social moi limitada. No relativo á mobilización con-

seguiron algunha visibilidade, pero en xeral os resultados foron cativos. Aprovei-

taron momentos concretos con certo éxito, como a represión da Garda Civil na 

parroquia pontevedresa de Guillarei en novembro de 1922, que se saldou con 

varios labregos mortos e foi empregada para demostrar o «oprobioso centralis-

mo español»51. Entre os actos nos que participaron destacou o mitin de protes-

ta organizado o 4 decembro polo Comité Representativo de las Sociedades 

50 Núñez Seixas, O galeguismo…, pp. 114-115. Sobre a andaina de Fuco Gómez, cf. tamén Xurxo Martínez 
González (2007): Fuco Gómez, Pontevedra, AGER.
51 Érguete Galicia!, XNG, finais do ano 1922, cit. en Núñez Seixas, O galeguismo…, p. 116.
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Gallegas de Instrucción de La Habana, que tivo lugar no Centro Galego e ao que 

asistiron máis de 2000 persoas52, destacando nel a intensa intervención de Fuco 

Gómez53.

Dentro das Irmandades galegas había diversas tendencias, que se foron agru-

pando en dous bloques e levaron a unha escisión en febreiro de 1922, na IV 

Asemblea Nacionalista, realizada en Monforte. Por un lado ía quedar a Irman-

dade da Coruña e, por outro, a nova Irmandade Nazonalista Galega, que era 

contraria á participación electoral. A maior parte das Irmandades ficaron enca-

dradas nesta nova organización, presidida por Vicente Risco, incluíndo a Xun-

tanza Nazonalista da Habana54, que moi rapidamente se puxo do seu lado e sería 

unha colaboradora moi activa.

Dende 1923 a situación da XNG foi tornándose cada vez peor. Varias crises 

internas e disputas entre os seus membros foron rachando a cohesión, e a chega-

da da ditadura de Primo en España debilitou as Irmandades en xeral, para afec-

tar tamén á cubana, entre outras cousas porque se frearon as relacións que esta 

tiña coas que operaban en Galicia. Neste contexto foise esvaecendo e, malia que 

en 1924 aínda desenvolvía diversas actividades culturais, en 1925 acabou por 

desaparecer. Houbo un intento de reaparición en 1926 como Irmandade Nazo-

nalista da Habana, pero o proxecto disipouse moi rápido. Desde entón xa non 

haberá máis intentos deste tipo, aínda que algúns dos membros, como Fuco 

Gómez, seguiron activos.

A debilitación e a definitiva desaparición da XNG terminaron de confirmar 

que Bos Aires desprazara A Habana como centro principal da comunidade galega 

52 Para termos una idea, segundo algúns cálculos en 1922 había en Cuba arredor de 150 000 inmigrantes 
galegos: Abel Losada (1999): Cuba: población y economía entre la independencia y la revolución, Vigo, Uni-
versidade, 121-135. E na altura de 1919 o Centro Galego da Habana tiña uns 50 000 membros, o que 
mostra a súa inmensa relevancia entre a comunidade galega na illa (Núñez Seixas, «Galician Immigrant 
Societies…», p. 710).
53 Galicia, 9-XII-1922.
54 Justo Beramendi (2007): De provincia a nación: historia do galeguismo político, Vigo, Xerais, 679.
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de ultramar55. Na capital arxentina imitárase o exemplo habaneiro e creárase a 

segunda Irmandade na emigración, que neste caso si que empregou directamen-

te o nome: a Irmandade Nazonalista Galega, fundada en 1923 por Eduardo 

Blanco Amor e Ramiro Isla Couto. Xa tivera lugar a Asemblea de Monforte, 

polo que seguiu dun xeito directo á organización homónima que xurdira daque-

la ruptura no seo das irmandades.

CONCLUSIÓNS

A colectividade galega de Cuba tivo un papel decisivo na aparición do naciona-

lismo galego. As asociacións alí fundadas mantiveron e recrearon unha concien-

cia identitaria galega que adquiría máis forza e relevancia polo feito de estaren 

lonxe do país. Esa conciencia identitaria tivo no idioma o seu eixe vertebrador, 

por entenderse que era un dos trazos étnicos que máis contribuían a definir a 

personalidade galega e cuxa perda máis de lamentar sería. Por iso, cumpría pro-

texela e valorizala. De feito, en dous fitos tan fundamentais para o galeguismo 

como foron a creación da Academia Galega e a das Irmandades da Fala, a lingua 

foi o elemento capital. E precisamente estas dúas institucións forxáronse en boa 

medida na Habana, que demostrou ser, nas dúas primeiras décadas do XX, o 

principal foco irradiador de cultura e identidade galegas do outro lado do 

Atlántico.

A relación entre Cuba e as Irmandades foi de ida e volta. Se ben esta organi-

zación non se xestou na illa, como o fixera a Academia Galega, o seu principal 

impulsor, Antón Villar Ponte, tivo un paso por ela que lle deixou unha gran 

pegada e do que tirou moito partido, ao entrar en contacto con tendencias que 

55 A diferenza do que daquela acontecería en Arxentina, en Cuba o galeguismo de tendencia nacionalista 
veríase superado por un «rexionalismo folclórico» máis baseado na gabanza de figuras históricas galegas que 
noutros elementos: José Antonio Vidal Rodríguez (2008): A Galicia antillana: formación e destrución da 
identidade galega en Cuba, 1899-1968, Santiago de Compostela, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 256.
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ideoloxicamente ían un paso por diante das que había en Galicia. No proceso de 

creación das Irmandades e de evolución do galeguismo houbo unha división (e 

non tanto un enfrontamento) entre o vello rexionalismo e o incipiente naciona-

lismo. Case todo o espectro do galeguismo bambeou entre un e outro extremo; 

dende finais da década de 1910 deuse unha progresiva transferencia do primeiro 

polo ao segundo. 

Aínda que na illa de Cuba a creación das Irmandades foi moi ben acollida 

polos medios da colectividade galega, a lentitude en formar unha delegación 

desacougou non poucos galeguistas, que mesmo crían que estaba a quedar en 

dúbida o patriotismo da comunidade inmigrante. Non obstante, iso compen-

souse coa creación na Habana da primeira Irmandade fóra de Galicia. A Xun-

tanza Nazonalista Galega tivo unha vida breve, de 1920 a 1925, mais tamén 

revestiu certa relevancia, pois contribuíu a que se avanzase en obxectivos básicos 

deste paso adiante do galeguismo, como foron o monolingüismo, a definición 

nacional de Galicia cunha clara oposición fronte ao Estado-nación español ou a 

loita social en defensa da clase traballadora no urbano e no rural.

A perda de peso de Cuba como país receptor de inmigrantes galegos, en favor 

sobre todo de Bos Aires, e mais o cambio político de 1923 en España, que freou 

os avances do galeguismo no país e as relacións coas asociacións de alén mar, 

levaron a un arrefriamento dese nacionalismo que se organizara na illa caribeña. 

Malia os esforzos de figuras como Fuco Gómez, que mantivo unha incesante 

actividade ata a década de 1940, A Habana deixou de ser a capital do galeguismo 

como o fora anos antes. Con todo, a comunidade galega alí afincada seguiu a 

manter unha forte conciencia identitaria, de fondas raizames.
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1. INTRODUCIÓN

Dimensionando as respostas que as comunidades emigradas irlandesa e galega 

deron historicamente ás apelacións dos seus respectivos movementos de reivin-

dicación nacional, Núñez Seixas (2016: 24) chegou á seguinte conclusión, que 

compartimos: «A resposta dos tecidos societarios irlandeses e galegos en América 

fronte ás apelacións á axuda emanadas dende Eire e Galiza foi moi diferente. Foi 

masiva e decisiva nun caso, máis modesta e circunscrita no outro». 

Con todo, resultaría imposible comprender o proceso de desenvolvemento e 

maduración do movemento galeguista, particularmente no caso das Irmandades 

da Fala (= IdaF), sen termos en conta as propostas e iniciativas, unhas exitosas e 

outras non tanto, procedentes dun sector da colonia galega emigrada, nomeada-

mente en Cuba, aínda que non só. Que os resultados poidan avaliarse hoxe, xa 

con certa perspectiva, como relativamente magros non empece consideralos parte 

imprescindible do acervo do movemento e mesmo ver nalgúns deles alavancas 

para posteriores experiencias e progresións. As remesas materiais e inmateriais da 

Galiza de alén mar desempeñaron, xaora, un papel relevante no período de pre-

guerra para o galeguismo, imposible de explicar cabalmente sen elas.

A emigración resultou ser un ámbito privilexiado, en moitos casos, para a 

forxa de líderes e referentes da colectividade, a toma de conciencia social ou 

nacional (incluída a reflexión sobre o propio fenómeno migratorio, fose para 

deostalo como un mal ou para louvalo como un «maná»)1, o exercicio da 

1 Nun artigo para El Despertar Gallego, Antón Villar Ponte sintetizaba así os pros e os contras do fenóme-
no migratorio: «La emigración es excelente; la emigración es pésima. A la emigración debe Galicia todo lo 
que tiene. A la emigración debe Galicia no tener más. Por ella nos vinieron escuelas, fuentes, lavaderos, 
asilos, hospitales. Por ella no tenemos caminos, industrias, hombres. Cuando la bendecimos tenemos razón. 
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matinación crítica sobre o devir comunal e a adquisición de experiencia organi-

zativa e publicística (Núñez Seixas 1998). Foi, asemade, lugar en que se teceron 

círculos de socialización e ideoloxización que repercutiron, máis tarde ou máis 

cedo, na Galiza territorial, en parámetros tanto individuais como colectivos. Na 

outra banda do Atlántico xestáronse, igualmente, pezas fundamentais do tecido 

simbólico nacional galego. Varios segmentos da colonia constituíron, en fin, 

unha nada desprezable fonte de financiamento para iniciativas de diversa índole 

levadas a cabo no país de orixe e significaron un público de relativo peso na 

acollida da produción cultural, xornalística e libresca coetánea.

Coidamos que as dimensións cualitativas destes fenómenos, por acaso decisi-

vas, importan tanto como as cuantitativas e iso xustifica de seu que sigamos 

prestándolles atención, neste caso procurando dar conta da pegada que Cuba 

deixou no devir xeral das IdaF.

2. O REXIONALISMO GALEGO FINISECULAR EN CUBA: UNHA PRE-
SENZA REDUCIDA MAIS INELUDIBLE

Non resulta estraño que a propaganda das IdaF atopase desde o primeiro 

momento algún eco entre certos sectores da moi nutrida colonia galega en Cuba 

(Núñez Seixas 1992a e 1992b), pois tal fenómeno de influxo organizador e 

ideolóxico xa se producira antes a respecto do movemento rexionalista.

También la tenemos cuando la maldecimos. La emigración hizo prósperas las ciudades marítimas gallegas. 
La emigración las empobreció a ellas y a las otras del interior. Merced a ella viven miles de empleados en 
casas navieras, miles de dueños y servidores de fondas y hoteles, miles de cargadores, miles de gentes de 
muelle se enriquece[n] en la ciudad. Por culpa de ella languidece el agro y la ciudad pierde de ganar más. 
Ella nos trae escuelas. Ella nos lleva instructores. Nos da hospitales, pero también nos da enfermos. En 
cambio nos quita parásitos y nos devuelve energéticos. Nos sorbe pesadumbres raciales y nos inyecta inquie-
tudes novísimas […]. La emigración nos trae el dinero, pero nos lleva los hombres y muchas veces nos los 
mata» (Villar Ponte 1928b).
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Neste sentido, debe lembrarse que foi na Habana onde se financiou a edición 

das Follas novas rosalianas, en 1880; onde se editou o folleto de Murguía El 
regionalismo gallego (1889); onde se xestou a Academia Galega (1906), coa Aso-

ciación Iniciadora y Protectora (= AIP) de Curros Enríquez, Fontenla Leal e 

Chané como catalizador (Alonso Montero 1987); onde se editou prensa inten-

cionalmente galeguista como El Eco de Galicia (1878-1901), de Álvarez Ínsua; 

A Gaita Gallega (1885), de Lugrís Freire e Armada Teixeiro; La Tierra Gallega 

(1894-1896), de Curros etc. (Neira Vilas 1985); onde se comezou a cantar como 

«himno» o poema de Pondal musicado por Veiga, concretamente o 20 de 

decembro de 1907 (Ferreiro 2007), e o lugar, en fin, en que ondeou por vez 

primeira a bandeira franxiceleste como símbolo inequívoco da galeguidade… 

Así e todo, o nivel de implantación do rexionalismo entre a colonia galega de 

Cuba non foi masivo e tivo dentro do devir societario unha influencia limitada, 

a miúdo máis eficaz na esfera xornalística e no plano simbólico que no político 

e pragmático. A intensa asimilación idiomática castelanizante experimentada 

polos máis, a masiva interiorización de ferreños estigmas operantes nas socieda-

des de acollida e a actitude indolente, cando non hostil, cara ás demandas gale-

guistas de boa parte dos directivos do tecido societario galego na illa son tres 

claros síntomas da febleza do proceso de «rearmamento» pretendido polo rexio-

nalismo, o cal non quere dicir que os seus esforzos non rendesen froitos certos.

Convén subliñar que na maior parte das directivas das sociedades de instru-

ción, mutuas de beneficencia, entidades de referencia local, centros galegos etc. 

os elementos rexionalistas eran máis ben a excepción. O conformismo cos piares 

da Restauración borbónica (monarquía, turnismo, caciquismo…) foi moeda 

corrente e algúns credos críticos co statu quo (republicanismo, obreirismo e, 

sobre todo, agrarismo) captaban polo xeral maior número de adeptos entre a 

masa emigrada que o especificamente «galeguista». A revolta independentista 

cubana, primeiro, e a guerra hispano-norteamericana e o «desastre do 98», des-

pois, desbarataron a tímida aproximación de sectores máis ou menos amplos da 

colonia ás propagandas rexionalistas e reforzaron, de feito, algúns dos «tics» 
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ideolóxicos máis unitaristas e reaccionarios no seu seo, resumidos no lema cano-

vista de «hasta la última peseta y hasta la última gota de sangre» e concretados 

de maneira tráxica nas tácticas de guerra e represión xeneralizada contra a poboa-

ción civil do xeneral Valeriano Weyler…

O mociño Castelao enrabexado cun inglés e debuxando barcos que acabaron 

constituíndo a «maior frota submarina do mundo» pode servirnos de tenro 

exemplo do clima anímico que se instalou entón entre numerosísimos galegos 

emigrados… Un dos máis conspicuos rexionalistas en Cuba antes do 98, o estra-

dense Álvarez Ínsua, promoveu como secretario dun denominado Comité 

Patriótico Central unha colecta para sufragar a adquisición dun barco de guerra2 

e o xornal La Tierra Gallega, de Curros, inicialmente conciliador e proautono-

mista, acabou aliñándose sen medias tintas cos que querían derrotar a causa dos 

mambises3.
Ao mesmo tempo, a tutela colonialista que os EE. UU. de Norteamérica 

exerceron a partir de entón e durante décadas sobre a antiga posesión hispana 

serviu para amortecer os afáns de emancipación nacional que podían albergar 

algúns sectores da colonia galega. O caso cubano poñía de manifesto que baixo 

o paraugas dun tecido estatal aparentemente «soberano» podían seguir agochán-

dose vellas desigualdades e novos caciquismos igual de sangrantes ou máis que 

os que existían antes do levantamento armado de Martí, Máximo Gómez e 

Maceo contra España.

2 Cf. Diario de Pontevedra, 30.11.1897.
3 Isto non foi óbice para que houbese un número non pequeno de galegos de condición humilde facendo 
parte das fileiras da insurxencia: Francisco Villamil, Pablo Ínsua, Félix de los Ríos, Caetano Vázquez etc. 
(Neira Vilas 1998).
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3. A «PREHISTORIA EMIGRANTE» CUBANA DALGÚNS SIGNIFICA-
DOS LÍDERES IRMANDIÑOS

Non por acaso, algúns impulsores das propias IdaF estiveran emigrados en Cuba 

con anterioridade á posta en marcha da entidade fundacional do nacionalismo 

galego e poden ser incluídos na categoría de «retornados innovadores» (vide 
Núñez Seixas 1998: 26), con clara vocación reformista no seu regreso á Terra. 

Non hai dúbida de que a estadía en terras cubanas modificou profundamente o 

seu pensamento previo e condicionou de xeito decisivo o seu posterior activismo 

cívico, político e publicístico.

O caso de Lugrís Freire (1863-1940) serve para testemuñar a militancia acti-

va nos ideais galeguistas xa durante o transterro, entre 1883 e 1896: fundación 

do xornal monolingüe, anticaciquil e prorrexionalista A Gaita Gallega (1885); 

edición do poemario Soidades (1894), con limiar de Curros; participación nos 

labores directivos do Centro Galego; organización de actos de boicot a pezas de 

teatro cubano nas que se denigraba Galiza e os galegos etc. (Campos Villar 2000; 

Barreiro e Axeitos 2006).

Ricardo Carballal, autor das prosas O tesouro acobillado e De min pra vós, 
tamén abrazou na emigración a ideoloxía rexionalista e, antes de se sumar á IdaF 

herculina e á redacción do decenario A Nosa Terra [= ANT], botou a andar na 

Habana en 1910 a revista Suevia. Non por casualidade apareceron nela algúns 

dos primeiros poemas galegos de Cabanillas e colaboracións dun novísimo Blan-

co Torres.

O mozo de fervores republicanos Antón Villar Ponte (1881-1936) experi-

mentou nos seus anos cubanos dinámicas complexas, mesmo contraditorias, con 

exemplos de vinculación ao rexionalismo (participación na AIP, galeguización 

do repertorio do cadro de declamación Rosalía Castro, fundación da revista 

Alma Gallega en 1910) e ao agrarismo (actos de protesta pola matanza de Osei-

ra), mais tamén cunha extemporánea intervención na polémica sobre a presenza 

da bandeira galega na cabeceira de Vida Gallega e cun acedo enfrontamento con 
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Adelardo Novo na redacción do Diario Español. Esa bagaxe deixou nel un pouso 

que se decantaría durante a súa estadía no Portugal republicano de 1912 e que 

conduciría á fundación das IdaF en 1916 (Ínsua 2016; Ínsua e Martínez 2018).

Blanco Torres (1891-1936), que emigrou a Cuba en 1906, con tan só quin-

ce anos, abrazou con idéntico fervor a vocación xornalística e un credo agrarista, 

anticaciquil, republicano e galeguista que xa non abandonaría ata o seu tráxico 

martirio nunha cuneta de Bande a mans de sanguinarios falanxistas (Blanco 

Valdés 1998; Domínguez Alberte 1999; Seixo Pastor 2002). Pouco despois de 

desembarcar colaborou de xeito asiduo con revistas como Follas Novas, Galicia, 

Suevia etc., participou nos labores da AIP e chegou a promover, antes do regre-

so á Terra en 1916, a revista La Alborada (1911), na cal cuñaría o seu coñecido 

pseudónimo de Fray Roblanto, e os cinco números do semanario La Tierra 
Gallega (1915), que resumía o seu programa nunha única mais expresiva frase: 

«Contra los farsantes».

Pola súa banda, Ramón Cabanillas (1876-1959) chegou a Cuba en 1910, 

fuxindo das represalias caciquís que no seu Cambados natal lle valeran certos 

textos satíricos no xornal El Umia (Rei 2009; Fernández Rei 2015). Vinculado 

axiña ao círculo de Fontenla e Chané (Neira Vilas 1989), abraza con fervor as 

propagandas anticaciquís de Rodal e Basilio Álvarez e decanta de maneira defi-

nitiva a súa vocación literaria, enchendo de poemas varias das revistas da colonia 

emigrada (Dobarro 2001) e publicando os seus primeiros libros: No desterro 

(1913) e Vento mareiro (1915).

Por último, Xosé Lesta Meis (1887-1930) emigrou a Cuba desde o seu Eirís 

natal como labrego analfabeto, formouse de xeito autodidacta, colaborou coas 

revistas La Alborada e Suevia e traballou duramente nun ingenio azucreiro (expe-

riencia que reflectiu na novela Estebo, de 1927). Con claras coloracións agrarias 

e rexionalistas no período cubano, o seu pensamento virou paulatinamente cara 

ao nacionalismo irmandiño: se ben en 1917 escribía aínda a sección «Crónicas 

cubanas» no xornal monárquico e católico El Ideal Gallego e colaboraba co Ins-

tituto de Estudios Gallegos que presidía, en clara contraposición ás IdaF, Casás 
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Fernández, pouco despois ingresou na entidade promovida polos Villar Ponte. 

Erixiuse desde entón nun asiduo comentarista de cuestións relacionadas coa 

Galiza emigrada e coa cultura galega nos xornais, tanto da Habana (Eco de Gali-
cia [= EdeG] e Heraldo de Galicia [= HdeG], nos que sosterá as seccións «De mi 

Tierra» e «Cartas de un prángana»), como da propia Galiza (A Nosa Terra, La 
Zarpa, Galicia e El Pueblo Gallego).

Ese pasado emigrante dalgúns irmandiños determinou que a diáspora, coa súa 

pléiade de problemas e perspectivas, estivese sempre presente nas preocupacións 

e no discurso reivindicativo da nova entidade. O voceiro ANT comezou a súa 

andaina en novembro de 1916 subtitulándose precisamente Idearium da Hir-
mandade da Fala en Galicia e nas colonias gallegas d’América e Portugal. Núñez 

Seixas (1992a: 71), facendo pé no testemuño de Benito Ferreiro, apuntou a 

hipótese de que o número de asinantes na emigración do xornal irmandiño fose 

«relativamente elevado en relación cos da própria Galicia».

A mesma prensa da colonia galega emigrada, con orientacións editoriais moi 

diversas e graos de identificación co movemento galeguista non homoxéneos, 

contou decote con colaboracións autorizadas de moitos dos publicistas vencella-

dos ás IdaF. Dado que unha das súas funcións era precisamente propiciar o 

debate arredor de toda caste de cuestións que afectasen ao colectivo emigrante e 

á súa metrópole (Zubillaga 1996: 43), non pode admirar que a voz do galeguis-

mo irmandiño fose unha das escoitadas con atención, mesmo que fose para 

discrepar dela.

Ora ben, en sentido contrario importantes loitadores do rexionalismo na 

emigración cubana (Álvarez Ínsua, Armada Teixeiro, Constantino Horta, Mer-

cedes Vieito etc.) non foron finalmente quen de asumir o salto decisivo da defi-

nición nacionalitaria de Galiza proclamada polas IdaF no manifesto de Lugo 

(1918) e mesmo nalgúns casos pasaron a combater as novas orientacións. Así, 

Álvarez Ínsua publicaría en 1923 no xornal estradense El Emigrado o artigo 

«Nuestro ideal», no que arremetía contra os nacionalistas alcumándoos de «sim-

ples imitadores de unos cuantos ofuscados catalanes» e acusándoos de querer 
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afastar «a los gallegos de la sana política que deben seguir para ver realizadas las 

legítimas aspiraciones de Galicia: la política sinceramente regionalista sin mácu-

las de independencia».

4. ACOLLIDA EN CUBA DO FOLLETO NACIONALISMO GALLEGO. 
NUESTRA AFIRMACIÓN REGIONAL

No propio acto fundacional das IdaF, realizado o 18 de maio de 1916, a nova 

entidade contou coa adhesión significativa da AIP habaneira. Ademais, acudiron 

algunhas figuras que fixeran as súas primeiras cuartillas xornalísticas en Cuba, 

como é o caso de Ricardo Carballal e o de Juan Fernández Merino, noutrora 

redactor de La Tierra Gallega e colaborador tamén de El Eco de Galicia, Follas 
Novas e Suevia.

O folleto de Antón Villar Ponte que serviu de estímulo para a xeira constitu-

tiva irmandiña aparece dedicado, entre outros, a Constantino Horta, creador en 

Cuba do partido Emancipación Gallega. Tal partido, segundo Mercedes Vieito 

Bouza (1916b), non fora iniciado en realidade por Horta, senón por Domingo J. 

Freijomil. A pesar de que Villar Ponte o supuxese «ya perfectamente consolidado 

y cumpliendo una hermosa misión», o certo é que nin sequera chegara a callar 

«no porque faltasen adhesiones y muy entusiastas, sino por dificultades, obstá-

culos, disgustos, triquiñuelas y pequeñeces que siempre surgen para impedir el 

desarrollo de toda obra grande» (Vieito Bouza 1916b). En calquera caso, o cita-

do Freijomil salientaría que «si en otras ocasiones no hemos estado conformes 

de un todo con el Sr. Villar Ponte, en esta de afianzar la personalidad gallega por 

medio del idioma hasta conseguir una amplia autonomía para nuestro pueblo 

despreciado, no discrepamos ni un punto» (Freijomil 1916).

En Cuba, a revista fundada por Martínez Quelle Labor Gallega, por boca do 

seu secretario José Lamas, adheriuse «c’a yalma a iste novo esforzo pol’a nosa 

personalidá rexonal», persuadida de que, «mentras non nos decatemos de que o 
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empleio da lengua propia, debe facerse c’un convencemento de relixiosidad, 

todol’o demais haberá de ser inútil»4. A xa citada Mercedes Vieito (1916a) tivo 

na revista Galicia palabras de alento para a propaganda do viveirense, feita, 

segundo ela, «con gran conocimiento y dominio» e mesmo formulada «con la 

firmeza y la claridad de un gran vidente». Constantino Añel, en fin, formularía 

un rogo na asemblea de apoderados do Centro Galego habaneiro, con data de 

26 de xuño de 1916, para que se realizase con carácter anual unha reunión 

extraordinaria en que fose exclusivo o uso do idioma propio e se abordasen as 

relacións do Centro «con todas las entidades gallegas que persigan fines patrió-

ticos, radiquen éstas donde radiquen»5. O rogo foi admitido e aprobado o 11 de 

xullo, «entre vivas y aplausos a Galicia», mais non foi moi efectivo o seu cum-

primento.

Na traxectoria inicial das IdaF houbo unha cita anual que as vinculaba emo-

tivamente ao universo simbólico-afectivo-referencial dos emigrantes en Cuba: a 

conmemoración do cabodano de Curros. En marzo de 1918 e 1919, organiza-

ron actos de homenaxe conxunta ao celanovés, a Pondal e a Chané, con discursos 

que o propio Villar Ponte se encargou de plasmar en recensións ou de recoller 

en ANT6.

5. A ACADEMIA DE MURGUÍA E AS IDAF: APROXIMACIÓNS E 
DESENCONTROS CON REPERCUSIÓNS EN CUBA

A sintonía inicial que existiu, malia que precaria, entre os Amigos da Fala e o 

núcleo reitor da Academia ponse de manifesto no feito de que a corporación 

cedese o seu local para a realización da xuntanza fundacional e na concorrencia a 

4 Cf. Labor Gallega, A Habana, núm. 4, 20.6.1916.
5 Cf. Acción Gallega, A Habana, ano I, núm. 18, 18.7.1916.
6 Cf. ANT, A Coruña, núm. 49, 20.3.1918, e mais ANT, A Coruña, núm. 84, 25.3.1919.
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ela de Lugrís Freire, Carré Aldao, Francisco Tettamancy e Florencio Vaamonde. 

A carta que Murguía e Carré dirixen o 20 de maio de 1916 ao entón presiden-

te da AIP en Cuba, Ramón García Mon, non fai albergar dúbidas sobre a 

acollida favorable que daban á nova entidade, se ben deixa translucir tamén o 

limitado alcance que lle conferían: «O apoyo e adhesión que vostedes prometen 

â Liga de Amigos do Idioma, creemos igualmente muy oportuna. Como a base 

d’ela é o estudio e divulgazón do galego, parécenos que a sua primeira labor 

debía ser a de fomentar a suscripzón a noso Diccionario» (Neira Vilas 2000: 

102-103).

Ora ben, a correspondencia cruzada entre a citada AIP e a Academia permite 

abesullar a tensa relación que seguiu entre esta e as IdaF após esa harmonía ini-

cial. Manuel Conde, secretario da AIP, comentaba nunha carta do 20 de setem-

bro de 1916 á directiva da Academia (Neira Vilas 2000: 205-206): «Nos vería-

mos con moito gusto un acercamento entre esas duas entidades hirmás, pero 

[…] non somos nós, sinon Uds. os chamados a resolver esta cuestión».

Aínda que os directivos da Academia, na súa resposta do 20 de outubro de 

1916, fixeron manifestacións de auxilio «a unha sociedade tan simpática» como 

as IdaF (Neiras Vilas 2000: 112-115), as desavinzas entre ambas as entidades 

non deixaron de se agrandar. Foi decisivo, neste sentido, o feito de que Murguía 

procurase apoios, a xeito de «escudos protectores», entre determinados segmen-

tos da sociedade coruñesa, outorgando o título de numerarios a individuos que 

gozaban entón de certo prestixio como eruditos, pero estaban ben lonxe de 

compartir o espírito e os fins primixenios, inequivocamente galeguizadores, da 

entidade: Ozores de Prado, Romero Blanco, Ponte Blanco, Estrada Catoira, 

Pérez Barreiro, Fernández Diéguez… O españolismo e o conservadorismo ideo-

lóxico deses novos académicos hipotecaron gravemente o labor da Corporación, 

desvirtuaron a súa función galeguizadora e contribuíron, ademais, para ancorala 

nunha práctica e nun discurso aínda máis diglósicos que os que xa imperaban 

desde a súa propia fundación. Reducido a sermo de uso só poético, o noso idio-

ma estivo ausente na vida interna, nas actas, no Boletín, na correspondencia, nos 
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diplomas, na vida pública e privada de case todos os numerarios... Transcorreu 

máis dunha década entre o primeiro discurso de ingreso pronunciado en galego, 

o de Montenegro Saavedra en 1909, e o segundo, o do irmandiño Cabanillas en 

1920… Este estado de cousas explica que Antón Villar Ponte dirixise contra 

algúns académicos diatribas como a contida na súa conferencia Dos nosos valores 
(1920):

Os galegos que mais galegos parescen –académicos, eruditos, arqueólogos– adícanse ô 

estudo das cousas vellas da nosa Terra, com’as d’un país finado, morto, cuia persoalida-

de s’olagouse no castelanismo estéril. Si fan un dicionario danlle xeito de panteón da 

nosa língoa. Si fan un boletín convírtenno en eco morto de cousas pretéritas. Somente 

miran prâ atrás, c’unha friaxe tan tolledora, que calquera diciría que se trocaron, com’a 

muller de Lhot, en estátuas de sal […].

Non debe pasar desapercibido que o propio Murguía permanecese distante a 

respecto de todo o esforzo da nova organización, sen colaborar nunca no seu 

voceiro ANT, sen presidir ningún dos seus actos nin intervir en persoa neles e 

sen secundar, sequera simbolicamente, as súas moitas campañas.

Por iso mesmo, unha parte da colonia emigrada en Cuba, que viñera apoian-

do a Murguía en todas as súas iniciativas rexionalistas, viuse obrigada a revisar 

por un instante esa fidelidade diante da emerxencia do colectivo irmandiño. En 

non poucos casos (Mercedes Vieito, Xosé B. Cerdeira, Armada Teixeiro, Horta 

etc.) o dilema resolveuse a favor do Patriarca, rendéndolle entusiasta homenaxe 

en cada aniversario nas páxinas das revistas que eles alentaban ou continuando 

co envío de remesas económicas para paliaren as súas estreiteces. Semellante 

dinámica colocou os sectores máis pronacionalistas nunha posición moi feble, o 

que explica en parte a súa rápida consunción, que culminará a mediados dos 

anos 20, cando se produza en ambas as bandas do océano a desfeita da ING 

liderada por Risco.

A PEGADA DE CUBA NAS IRMANDADES DA FALA



412

6. OS EFECTOS NA DIÁSPORA CUBANA DO DESENCONTRO 
IRMANDIÑO CO AGRARISMO BASILISTA

Na colonia emigrada en Cuba o credo agrarista viñera xuntando numerosos 

adeptos entre 1908 e 1913, esporeado pola mobilización provocada pola matan-

za de Oseira, as propagandas antiforais de Rodal, as visitas á illa do propio Basi-

lio, os artigos de Blanco Torres, os versos de Cabanillas e o labor de revistas 

como Suevia, A Terriña, Acción Gallega e Airiños da Miña Terra, entre outros 

factores.

Resultou, porén, pouco compacto o apoio do agrarismo á idea de fundar 

unha Liga de Amigos da Fala. No sector redencionista, que procedía da Solida-

ridad Gallega, suscitou inicialmente adhesións importantes, como a de Lugrís 

Freire e Rodrigo Sanz; no abolicionista, mentres algúns se achegaron con entu-

siasmo desde a primeira hora (Castelao, Cabanillas, Blanco Torres, Lustres 

Rivas, Montero Mejuto…), outros como Basilio Álvarez, López-Aydillo, Fer-

nández Mato etc. declinaron o convite en medio de insuperables suspicacias ou 

con manifesta hostilidade (Ínsua 2016).

Que non callase a partir de 1916 unha converxencia franca entre os segmen-

tos agrarista e nacionalista acabou lastrando o desenvolvemento por separado de 

ambos. Sen o aporte doutrinario que as IdaF achegaban, o agrarismo ficou 

enguedellado na loita entre sectores e suxeito a sucesivos intentos de hexemoni-

zación por axentes políticos moi diversos (reformistas, socialistas…), mais, na 

recíproca, sen a ampla base que o agrarismo significaba, o nacente nacionalismo 

ficou incomunicado con boa parte dos seus potenciais adherentes dentro dos 

sectores populares. Alén diso, deixou de contar con algúns apoios entre xorna-

listas destacados da diáspora galega en Cuba de simpatías agraristas, como Mar-

tínez Quelle, Jesús Peynó, Abdón Rodríguez Santos etc.
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7. O TRATAMENTO DA EMIGRACIÓN NAS SUCESIVAS ASEMBLEAS 
NACIONALISTAS

Unha das pegadas máis evidentes do fenómeno migratorio nas IdaF plásmase, 

no plano doutrinario, na constante atención prestada ao problema nas sucesivas 

asembleas que o movemento realizou.

Na de Lugo (1918), marcáronse entre os principais obxectivos a solución dos 

problemas colectivos e permanentes que impiden o progreso de Galiza (art. IV), 

entre os que ocupaba lugar senlleiro o migratorio; o estudo das súas cuestións 

sociais, económicas e xurídicas (art. V) e, finalmente, a organización dos labre-

gos e o labor político para o progreso do pobo (art. VI). Nas conclusións dese 

primeiro encontro apostouse, non por acaso, pola clarificación das sociedades de 

instrución creadas en América, «pra oriental-as armónicamente n-un senso mais 

galeguista».

Entre as conclusións da 2ª Asemblea Nazonalista, realizada en Compostela en 

1919, podemos mencionar a redención dos foros para a xeneralización da pro-

piedade plena da terra por parte do campesiñado (conclusión 22ª); a eliminación 

das barreiras alfandegueiras entre España e Portugal (conclusión 29ª); a protec-

ción dos galegos emigrados, especialmente das mulleres (conclusións 23ª, 24ª e 

25ª), e a decisión de celebrar a festa do emigrante galego o Día do Apóstolo 

(conclusión 26ª): velaquí a conversión do 25 de xullo en data de explícita reivin-

dicación nacionalista.

Na 3ª (Vigo, 1921) e 4ª (Monforte, 1922) Asembleas Nazonalistas, os pro-

blemas de índole organizativa e as disensións internas consumiron a maior parte 

das enerxías dos irmandiños e acabaron levándoos á ruptura. Villar Ponte envia-

ría a La Correspondencia, de Cienfuegos, en vésperas da citada terceira xuntan-

za, un artigo no que adiantaba o programa de debates e facía fincapé na impor-

tancia do nacionalismo galaico para calquera proxecto iberista que quixese 

levarse á práctica (Villar Ponte 1921a). Do mesmo xeito, ao pouco de realizada 
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a transcendental Asemblea monfortina, o propio Antón resumiría no Diario de 
la Marina o desenlace desa polémica xuntanza, evitando magnificar, iso si, a 

gravidade do que alí acababa de acontecer (Villar Ponte 1922a):

Tratóse de la organización definitiva del nacionalismo gallego. La mayoría de los asam-

bleístas pronunciáronse a favor de la abstención de toda política que no sea la propia, sin 

mezclar con ningún partido histórico del centro. Sólo serán vistos con simpatía los parti-

dos que planteen en su programa la lucha de clases [sic]. Acordóse también que el 

partido a lo sucesivo se denomine Irmandade Nacionalista, ya que lo de partido no 

expresa la significación del movimiento emancipador.

Por último, na 5ª Asemblea, realizada só polo sector da ING na Coruña en 

marzo de 1923, foilles encargada a Castelao, a Paz-Andrade e aos militantes da 

delegación viveirense César Parapar Sueiras e Ramón Villar Ponte a elaboración 

dun plan para intensificar as relacións coas colonias emigradas de América e 

Portugal. Ata onde sabemos, ese plano non chegou a tomar corpo. Tamén debe-

mos salientar que entre os trece puntos do programa político aprobado nese 

encontro, a carón doutros como a demanda de autonomía, a cooficialidade 

idiomática, a igualdade de dereitos para a muller etc., figurou «impedir canto se 

poida a emigración». Con todo, autorizadas voces publicísticas non deixaron de 

sinalar a incoherencia de aprobar todas esas resolucións apostando ao mesmo 

tempo polo «apoliticismo» e polo «retraemento» electoral (Lesta Meis 1923a).

8. O DEVIR DOS NÚCLEOS IRMANDIÑOS ORGANIZADOS EN CUBA

Como tiñan feito anteriormente a Solidaridad Gallega e Acción Gallega, as IdaF 

procuraron expresamente apoio político, organizativo, financeiro e moral entre 

os núcleos organizados da emigración, sobre todo daqueles que xa «respiraban» 

en chave agrario-rexionalista antes da fundación da nova entidade.
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Para tal fin imprentaron o manifesto As Irmandades da Fala aos galegos resi-
dentes n-as Américas, Porteiro Garea elaborou no mesmo 1918 o opúsculo A los 
gallegos emigrados e foron debatidas en varias das sucesivas Asembleas Nazonalis-

tas, como acabamos de ver, conclusións atinxentes ao fenómeno migratorio e aos 

dereitos dos emigrantes. Nesta liña, o irmandiño Blanco Torres, nunha «Carta 

abierta» a Manuel Cortiñas que se publicou no EdeG habaneiro en marzo de 

1919, tentaba resumir as razóns polas que a colonia emigrada debía secundar a 

acción das nacentes IdaF:

[…] la política gallega, hasta ahora infecunda y nefasta, […] ha de tomar rumbos nuevos 

porque las juventudes nacionalistas, las generaciones nuevas que han puesto sus más 

caros amores en Galicia irredenta, están en pie y ya hicieron retemblar con sus voces 

impulsivas y sus entusiasmos fragorosos el podrido tinglado de la vieja Galicia donde, 

respaldados por un Estado semiderruido y decadente, los hatos caciquiles y politicastros 

campaban a su antojo, disponiendo de las haciendas y oprimiendo las almas. (Blanco 

Torres 1919b)

Non se pode dicir, porén, que a resposta do conxunto da colectividade emi-

grada e, sobre todo, das súas institucións a este tipo de requirimentos das IdaF 

resultase positiva, como xa foi indicado. Máis ben semella que a adhesión ao 

nacionalismo na emigración foi cousa dunha fracción minoritaria, aínda que 

protagonista dun activismo constante e pouco menos que heroico. A mala sin-

tonía co agrarismo basilista, por unha banda; a ruptura co rexionalismo liderado 

por Murguía, por outra, e a falta total de receptividade por parte das elites rei-

toras dos centros galegos (os Antonio Villamil, Varela Grande, Rodríguez Váz-

quez etc.), das directivas das sociedades de instrución e das microsociedades 

parroquiais e locais (Vidal Rodríguez 2008) son factores que contribuíron clara-

mente para iso.

Abonda con ler a peza teatral de Villar Ponte Almas mortas, editada pola Cél-

tiga de Ferrol en 1922, para constatar os copiosos reproches que a ING, por 
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boca do viveirense, tiña que lles facer entón ás sociedades de instrución, aos 

centros galegos e aos indianos. Ideas moi semellantes expresará Blanco Torres 

nunha parte da súa prolífica articulística, sempre atenta a fustrigar a falta de 

compromiso galeguizador e a tendencia esencialmente caciquil e pancista que, 

ao seu ver, amosaban a maioría dos dirixentes societarios da Galiza emigrada, 

reos de ignorancia e cretinismo, ademais. Mesmo nos versos do seu Orballo da 
media noite (1929), en poemas como «O novo emigrante (Manoeliño na Haba-

na)», deixou o de Cuntis probas da súa antipatía por certos «tipos» xurdidos 

entre a colonia.

Os dous enclaves americanos onde aparecen núcleos de adherentes ás IdaF, 

na primeira hora, foron A Habana e Bos Aires. Centrándonos no caso cubano, 

Xulio Sigüenza promoveu en 1917 a constitución dun agrupamento irmandiño 

na Habana, mais este tivo vida efémera. Non prosperou tampouco o chama-

mento dos xornais propiedade de Manuel Fernández Doallo, HdeG e EdeG, 

para establecer en 1918 no país caribeño un «Comité Pro-Autonomía Regional 

Gallega». Pouco despois, os apoderados do Centro Galego discutiron en 1919, 

por proposta de Luís López Cora e Narciso Rocha, que a entidade se adherise ás 

IdaF, sen chegaren a un acordo, e un intento do estradense Maximino Matalo-

bos de crear na primavera dese mesmo ano un «Partido Autonomista Gallego» 

na illa non foi adiante.

Desta maneira, houbo que agardar á aparición da Xuntanza Nazonalista 

Galega d’Habana, en abril de 1920, de Fuco G. Gómez, Xosé Arias Porteiro, 

Camilo Díaz Seoane, Aurelio Selas, Andrés R. Orjales, Vicente Rebollar, Bal-

tasar Edreira, Sinesio Fraga e Tomás Rodríguez Sabio, para ver un núcleo 

galeguista consolidado e actuante, capaz de atraer á súa órbita a revista Galicia 

de Mercedes Vieito (Costa Alcalde 1997; Cabido 2000; Marco 2007) e mesmo 

de editar entre 1921 e 1922 os seus propios voceiros, Nós e Terra Gallega, 

ambos estritamente monolingües (Neira Vilas 1985: 71 e 81-82; Vilavedra 

1997: 335 e 460). Esa Xuntanza pasará a denominarse en novembro de 1922 

«Delegación da I.N.G. na Habana» e contará entre os seus militantes a Manuel 
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Blanco Pascual, Vázquez Ferro, Aurelio Selas, J. Mª Calveiro, Xulio Sigüenza, 

Xosé B. Cerdeira, Paz Lamas e Luís Puente.

En liña cos sectores máis radicalizados do nacionalismo na metrópole, repre-

sentados pola Mocidade Céltiga de Madrid (Fermín Penzol, Ignacio Rodrí-

guez…), o becerrense Fuco Gómez (1895-1972) promoverá na Habana un 

Comité Revoluzonario Arredista Galego (Bao Abelleira 1997; Pérez Leira 1999: 

119-124; Martínez González 2007), que faría público o manifesto Independenza 
ou Morte e que acusaría moi claramente a pegada do catalanismo insurreccional 

liderado por Francesc Macià. Antón Villar Ponte daría réplica en La Zarpa 

(Villar Ponte 1922b) ás críticas vertidas no editorial «Galicia y Cuba»7 polo 

xornal madrileño El Sol, daquela dirixido por Manuel Aznar, contra ese mani-

festo arredista.

Ao longo de 1923, unha serie de enfrontamentos políticos e persoais do cita-

do Fuco Gómez con Manuel F. Doallo e Vicente Rebollar provocaría unha 

debilitación organizativa evidente no agrupamento, que iría esmorecendo ata a 

consunción definitiva por volta de 1927 (Núñez Seixas 1992a: 118; Beramendi 

e Núñez Seixas 1995: 165). Cando o propio Fuco edita a súa Grafía galega, non 

queda propiamente xa organización nacionalista na illa… Lesta Meis e Villar 

Ponte, coa súa articulística en cabeceiras habaneiras como EdeG e HdeG, man-

terían, non obstante, informada a comunidade galega na illa sobre a loita do 

nacionalismo e doutros sectores democráticos contra o réxime primorriverista.

En suma, o nacionalismo galego en Cuba, se ben precoz, tivo unha implan-

tación menos intensa e articulada que na Arxentina nos anos 20 e 30, careceu de 

figuras referenciais da categoría e predicamento dun Alonso Ríos, un Suárez 

Picallo ou un Blanco Amor e, ademais, non conseguiu forxar entidades de tanta 

forza vertebradora e representativa como a Federación de Sociedades Gallegas 

bonaerense. Como sintetiza Núñez Seixas (1992a: 118-119),

7 Cf. El Sol, Madrid, 4.10.1922.
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despois de 1927, soamente ficará do galeguismo en Cuba a incansábel e cáseque senllei-

ra actividade de Fuco Gómez, defendendo as suas ideas arredistas e intervindo activa-

mente como apoderado nas asembleas do ‘Centro Gallego’ de La Habana […].

A finais da década dos 20, de tódolos xeitos, podemos soster que a chama do galeguismo 

orgaizado e militante na illa de Cuba está xa estinguida.

9. A PRENSA DE INSPIRACIÓN OU INFLUENCIA IRMANDIÑA EN 
CUBA

A prensa galega emigrada, nas súas variadas modalidades e tendencias, cumpría 

unha ampla gama de funcións pragmáticas, simbólicas e aglutinadoras, sinaladas 

pertinentemente por Zubillaga Barrera (1996: 43). Abeirado ao nacente move-

mento das IdaF na Galiza ou xurdido do propio agrupamento irmandiño na 

Habana, rexistramos un segmento desa prensa da diáspora galega en Cuba iden-

tificado co nacionalismo: a revista Galicia, os semanarios HdeG e EdeG, a revis-

ta Nós e a revista Terra Gallega.

A «revista rexional ilustrada» Galicia, fundada o 25 de xullo de 1902, agluti-

nou durante varios anos un sector decididamente rexionalista e protonacionalis-

ta da colonia, no que sobrancean as figuras de Horta, Mercedes Vieito, Freijo-

mil, López Veiga e Xosé B. Cerdeira. Por iso alentou a fundación da Academia 

Galega, saudou a aparición da Solidaridad Gallega, reivindicou maiores cotas de 

autogoberno8, atacou os detractores da bandeira galega, secundou determinadas 

campañas a prol das infraestruturas ferroviarias que demandaba o país, aplaudiu 

por boca de Mercedes Vieito (1914a, 1914b e 1915) o contido das crónicas de 

Villar Ponte para o Diario de la Marina e, chegado o momento, fíxose eco do 

8 Constantino Horta, por exemplo, defenderá que, «sin desintegrar la unidad política del Estado, se esta-
blezcan dos Poderes independientes que son: Poder Central y Poder Regional» (Horta 1910 e 1911).
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labor de Ribalta en Estudios Gallegos e da propaganda das nacentes IdaF. Ben é 

certo que tamén non ocultou algún que outro malestar por certos parágrafos 

xeneralizadores de Villar Ponte sobre a presunta falta de apoio da colonia emi-

grada á nova entidade galeguista (Freijomil 1916 e 1917).

En 1920, baixo a dirección de Xosé B. Cerdeira, daquela conselleiro primei-

ro da Xuntanza Nazonalista, Galicia publicou, con motivo da celebración do 

Día da Patria, un número repleto de colaboracións dos máis destacados dirixen-

tes, intelectuais e escritores do nacionalismo galego. Do mesmo xeito, acolleu en 

novembro de 1920 varios artigos de Fuco G. Gómez, co título común de «O 

caso d’Irlanda», nos que o de Becerreá proclamaba: «Galiza necesita enxendrare 

héroes com’os fillos d’Irlanda, cuias opinións sustentadas pol-os mesmos se soli-

difiquen n’unha soya verba: ¡A revoluzón!». En 1923, igualmente, Galicia publi-

cou «A festa nazonal», do mesmo autor citado, no que se sostiña a idea de que 

no 25 de xullo «non debera haber un soio galego que non jurara diant’a sua 

concenzia loitar pol-a liberdade da Galiza». Con posterioridade, porén, a revista 

non asumiu a deriva irmandiña cara aos postulados maximalistas da ING de 

Risco e descolgouse de calquera explícito apoio ao nacionalismo.

Por outra banda, o galego Manuel Fernández Doallo, coa súa Empresa de 

Publicidad Galiciana, foi o fundador, propietario e por un tempo tamén director 

de dúas cabeceiras de prensa na Habana, que dirixiron sucesivamente Luís E. 

Rey, Manuel Gondell Linares e Mercedes Vieito, en tanto Otero Pérez e Anto-

nio do Campo, este último a partir de 1922, desempeñaron o papel de xefes de 

redacción (Neira Vilas 1985: 48-50). Tratouse de Eco de Galicia e Heraldo de 
Galicia.

A «revista ilustrada y de información general» EdeG comezou a publicarse en 

xuño de 1917 (Lojo Abeijón 2004). A partir da posta en marcha en 1919 do 

HdeG, «periódico consagrado a los intereses del pueblo galiciano y paladín 

de la colonia gallega en Cuba», ambas as publicacións editaranse en combina-

ción, de maneira alternativa e con periodicidade decenal: o Heraldo saía os días 

1 e 20 de cada mes, mentres que El Eco o facía os días 10 e 30. O xefe de 
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redacción do Heraldo foi o galego Adolfo V. Calveiro (1902-1977), fundador 

anos máis tarde da revista mensual ilustrada Cultura Gallega (1936-1940).

Na ampla nómina dos seus colaboradores figuraron practicamente todos os 

grandes publicistas irmandiños. A inicial ausencia de Antón Villar Ponte podería 

explicarse polas pésimas relacións existentes entre Fernández Doallo e a familia 

Rivero, propietaria do Diario de la Marina, do que o de Viveiro era correspon-

dente desde 1910.

EdeG e HdeG amosaron inicialmente unha actitude de certa simpatía pola 

propaganda das IdaF, informando da súa constitución e dando conta das súas 

actividades. Recolleron así a adhesión ás IdaF da directiva do Centro Galego de 

Santa Fe (Arxentina) e a de Constantino Horta (Horta 1917); glosaron o xantar 

enxebre ofrecido polas IdaF a Fontenla Leal en 1917, durante a visita do tipó-

grafo ferrolán9; reproduciron artigos dalgúns irmandiños da primeira hora como 

García Hermida, xornalista vilalbés (García Hermida 1918); saudaron a visita a 

Galiza dunha delegación da Lliga catalanista10 e comentaron a súa alianza con 

ela (Vieito Bouza 1917); enviaron palabras de alento para a organización tras o 

seu fracaso nas lexislativas de febreiro de 1918 (Vieito Bouza 1918a); fixéronse 

eco con pesar da morte de Porteiro Garea11 e, finalmente, por boca de Vieito 

Bouza (1918b), comentaron as conclusións da Asemblea de Lugo. A partir de 

entón, porén, as súas iniciais simpatías foron modificándose.

Mantiveron ambos os xornais, primeiro, unha actitude de pretendida neutra-

lidade ante o crecente enfrontamento entre nacionalistas e rexionalistas galegos 

e chegaron a pedir nalgún momento que cesase «el lamentable espectáculo que  

vienen dando los corifeos de estas dos modalidades del sentimiento patriótico 

gallego»12. Posteriormente, afastáronse das IdaF, abrindo as súas páxinas para 

9 Cf. EdeG, A Habana, núm. 5, 10.7.1917.
10 Cf. EdeG, A Habana, núm. 30, 27.1.1918.
11 Cf. EdeG, A Habana, núm. 76, 22.12.1918.
12 Cf. EdeG, A Habana, núm. 91, 6.4.1919.
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que Jaime Solá as atacase como «producto artificial de unos cuantos teorizantes» 

e para que se burlase de «la ridícula aspiración, sustentada por ellos, en su no 

menos ridícula asamblea de Lugo, de que Galicia figure independiente de 

España como nación» (Solá 1920). Nas súas planas algún colaborador procla-

mou entón (Piquer 1918): «[...] no es con Irmandades da fala, ni escribiendo 

versitos jeremíacos, ni entonando responsos ante la tumba de los poetas y los 

artistas, después de que se les hizo huír a extrañas tierras y casi se les dejó morir 

de hambre, como se ha de labrar la grandeza y el porvenir de Galicia».

Da mesma maneira, a proposta «pangaleguista» (achegamento a Portugal) 

defendida por Villar Ponte nas páxinas de ANT sería rexeitada rotundamente no 

xornal EdeG13. Non é de estrañar que no voceiro das IdaF se dixese nesa altura 

a propósito das revistas da emigración: «Estes boletís dos nosos compatriotas das 

Américas, cáseque sempre provan a sua desorientación dolorosa respeuto aos 

problemas da Terra»14.

Ben é certo que estas discrepancias non impediron que en 1922, concreta-

mente no HdeG, Fernández Doallo permitise a inclusión dunha «Páxina nazo-

nalista» da que se encargaban os membros da Xuntanza, nin que o EdeG repro-

ducise un artigo de Lustres Rivas no que se afirmaba rotundamente que Galiza 

tiña que ser categorizada como «nación» e que o pobo galego tiña que abrazar o 

nacionalismo, xa que o rexionalismo resultara inservible e só se fixera notar «por 

el lacrimeo, por el pordioseo, por la súplica y la jeremía, por los plañidos ante 

los representantes del Poder central» (Lustres Rivas 1922). Varios traballos 

publicados orixinariamente por Villar Ponte en La Zarpa serían reproducidos 

tamén na citada «Páxina» (Villar Ponte 1923a e 1923b).

A realización da Asemblea de Monforte, que consagrará a escisión entre a 

Irmandade herculina e a ING, dará ocasión a EdeG para expresar considera-

cións moi críticas sobre o carácter elitista de ambas as organizacións: «Se ha 

13 Cf. EdeG, A Habana, núm. 162, 19.2.1922.
14 Cf. ANT, A Coruña, núm. 142, 15.6.1921.
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formado como una entelequia intelectual y se conserva, allá arriba, sútilmente, 

escondida como flor de estufa en el rincón morboso de un intelectualismo puro, 

inaccesible a la divina y límpida alma de las multitudes»15. O nacionalismo esta-

ba reducido, engadíase, «a un narcisismo literario, adornado con rancias y no 

muy claras alusiones históricas y con el esfuerzo de hacer del gallego una especie 

de Volapuk o de Esperanto».

Tamén a organización por parte do Centro Galego da Habana dunha excur-

sión á Coruña e os comentarios ditirámbicos que Villar Ponte dedicou á inicia-

tiva no Diario de la Marina (xornal patrocinador dela) provocarían en 1923 

unha reacción de manifesto desagrado no EdeG16. 

Nas páxinas do HdeG Aurelio Ribalta publicaría o artigo «¡El odio a Castilla, 

no!», no que atacaba con dureza as orientacións do nacionalismo galego (Ribalta 

1923), mais, en contraste, Lesta Meis (1922) faría gabanza da Gramática de 

Manuel Lugrís Freire e aplaudiría as actividades do sector irmandiño liderado 

por Peña Novo (Lesta Meis 1923b).

Non obstante, durante a ditadura de Primo de Rivera, estas dúas publicacións 

galaico-cubanas adoptaron, sobre todo por boca do seu correspondente na 

Coruña, Lesta Meis, unha clarísima posición de enfrontamento e crítica ás novas 

autoridades españolas17. A propia sinatura de Antón Villar Ponte fíxose a partir 

de 1926 asidua, mediante a reprodución de traballos previamente editados no 

olívico El Pueblo Gallego. Entre todos eles sinalaremos, por tratar un asunto 

relacionado con Cuba, o titulado «Una triste falta de reciprocidad», no que pro-

testou pola fría acollida dispensada polos dirixentes do Centro Galego habaneiro 

ao diplomático e exdirector do diario coruñés El Noroeste José García Acuña.

15 Cf. EdeG, A Habana, núm. 168, 21.5.1922.
16 EdeG, A Habana, núm. 191, 20.5.1923.
17 Véxanse, nese sentido, artigos de Lesta Meis como «¡A callar!» (16.12.1923, contra a censura), «¿Qué 
será?» (30.11.1924, contra a Unión Patriótica) e «Cartas de un prángana» (3.8.1924 e 7.9.1924, contra as 
notas de inserción obrigatoria e contra o estamento militar).
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HdeG será un dos xornais galegos da emigración que denuncie o encarcera-

mento do líder irmandiño18 a comezos de 1927 por mor do contido dun artigo 

en La Correspondencia de Cienfuegos, e tamén un dos que cubra informativa-

mente con entusiasmo a estrea en 1929 da versión operística de O Mariscal19. 

Ademais, en setembro de 1930 HdeG inserirá nas súas planas unha longa entre-

vista de Lesta Meis a Villar Ponte, «hecha expresamente para estas publicacio-

nes» (Lesta Meis 1930).

Outra revista galaico-habaneira, a mensual Nós, de claros acentos ideolóxicos 

maximalistas que condensarían Camilo Díaz Seoane no artigo «Galiza e Irlanda» 

(marzo de 1921) e Tomás R. Sabio en «O noso arredismo» (abril de 1921), 

editou baixo a dirección do musicólogo ortegano Sinesio Fraga Vila un total de 

oito números, desde marzo ata novembro de 1921, mentres que a súa continua-

dora Terra Gallega poría na rúa cinco números, entre decembro de 1921 e abril 

de 1922. Tras a desaparición desta, publicaríase a partir de novembro de 1922 

e ata mediados de 1923, como xa anotamos, unha «Páxina Nazonalista» perió-

dica nos xornais combinados EdeG e HdeG.

A Nós galaico-cubana recolleu, seguramente por vez primeira na historia do 

galeguismo en América, acentos claramente arredistas, mentres que a súa conti-

nuadora apostou por unha liña algo máis «moderada», se ben mantendo sinais 

ideolóxicos inequívocos, como o carácter monolingüe, a presenza de colabora-

dores de significación claramente nacionalista (Risco, Taibo, Vítor Casas, Caba-

nillas…) e a citación na cabeceira dunha significativa frase do filósofo Fichte: «O 

signo da nazonalidade é o idioma». 

As dúas publicacións situáronse, en calquera caso, no bando «apostólico» ou 

«risquiano» durante o conflito intestino das IdaF que desembocaría na ruptura 

en febreiro de 1922. Coa súa desaparición, o nacionalismo ficou sen voceiros 

de prensa propios en Cuba, a diferenza do que aconteceu na Arxentina, e iso 

18 Cf. HdeG, A Habana, 10.2.1927.
19 Cf. HdeG, A Habana, núm. 9, ano XI, 30.6.1929, e núm. 10, ano XI, 10.7.1929.
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repercutiu, como é lóxico, na súa eficacia divulgativa e proselitista. Así o deixaba 

consignado Lesta Meis nun artigo publicado na Céltiga bonaerense (Lesta Meis 

1926): «Esta obra galega, en Galicia i-en España, é cada día máis conocida. Uni-

camente entre os nosos irmáns das Américas, con poucas esceipciós, non é debi-

damente apreciada e tida na grande estimación que todo galego debe ter. Por eso 

convén que en cada grande vila americana haxa unha pubricación galeguista».

10. VISIÓN CRÍTICA IRMANDIÑA SOBRE O LABOR DAS SOCIEDA-
DES DE INSTRUCIÓN

A masa galega emigrada a América experimentou en carne propia as desvantaxes 

do analfabetismo. Relegada, en termos xerais, aos traballos máis duros, mal 

pagos e sen cualificación, vítima de mil e un enganos por non saber ler nin escri-

bir, carente de hábitos cívicos xa comúns naquelas prósperas repúblicas, obxecto 

de menosprezo e burla en non poucos ambientes por tal motivo e pola súa defi-

ciente pericia no uso do idioma castelán, non admira que do seu seo xermolasen 

ao raiar da nova centuria entidades dispostas a atallar o que consideraban en boa 

medida raíz última de todos eses males.

O abandono ou indolencia do Estado, das deputacións provinciais e dos 

propios concellos en materia educativa deixou en mans destas «sociedades de 

instrución» articuladas nos núcleos da emigración a tarefa de construír e dotar 

escolas nas parroquias das que procedían os seus asociados (Peña Saavedra 1991; 

Sixirei Paredes 1995; Núñez Seixas 1998; Magariños 2000; Malheiro Gutiérrez 

2006).

Loxicamente, cada sociedade adoptou os principios e orientacións pedagóxi-

cas que estimou máis oportunos. Hóuboas que abrazaron as ideas krausistas ou 

«institucionistas» (Giner de los Ríos, Ares de Parga), procurando un ensino 

cordial e estimulador, que fomentase a curiosidade e autorresponsabilidade do 

alumno na propia formación e respectase o principio de neutralidade en materia 
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ideolóxica e relixiosa. Outras, en cambio, estiveron máis achegadas aos xeitos 

disciplinarios, memorísticos, competitivos e rutineiros do ensino tradicional, 

abertamente confesional ademais.

Tanto as IdaF, por medio do seu voceiro ANT, como algúns dos seus afilia-

dos con actividade xornalística (Villar Ponte, Blanco Torres, Risco, Lesta 

Meis…) exerceron a crítica sobre as orientacións xerais do labor desas sociedades 

de instrución. Os nacionalistas non discrepaban, en absoluto, da idea de fundar 

escolas, promover a alfabetización e elevar o nivel cultural xeral do pobo, suplin-

do así a incuria e marxinación do aparato estatal nese sentido, mais non concor-

daban coa falta total de alento galeguizador dos plans de estudo nin co frecuen-

te enfeudamento político dos directivos desas sociedades aos caciques territoriais 

que estivesen en exercicio.

Lesta Meis, reflexionando sobre a orientación promigratoria de moitas desas 

sociedades, sinalaba: «Unha cousa é que se emigre hoxe como unha necesidá do 

momento e outra é que se queira educal-os nenos xa con ese sólo ouxeto, como 

se Galicia non tivera elementos de vida e riqueza que exprotar e os galegos non 

fóramos en ningún día capaces de beneficiar esas riquezas» (Lesta Meis 1929).

Entre os moitos casos que podemos citar que non desmenten esa percepción 

crítica irmandiña está o da sociedade «Vivero y su Comarca», que os irmáns 

Villar Ponte coñecían de primeira man. Fundada en 1910 en Cuba por iniciati-

va do empresario Taladrid Catá20, desempeñou ata o fatídico 36 un rol moi 

destacado na trama cívica da case totalidade dos concellos da súa zona de 

20 Justo Taladrid Catá (Viveiro, 1864-A Coruña, 1938), emigrante a Cuba con 16 anos, era na altura un 
próspero comerciante de sedaría e estaba á fronte da empresa Taladrid Hermanos. Afecto ao deputado Soto 
Reguera, escribiu folletos como os intitulados Progreso del distrito de Vivero en los años 1910 a 1930 (Vivei-
ro, 1931) e Verdades como puños y consideraciones. Mis servicios al distrito de Vivero (A Coruña, 1935), nos 
que se defendeu das críticas á súa traxectoria pública na Ditadura (téñase presente que exerceu como depu-
tado provincial en Lugo desde xaneiro de 1924) e dos ataques ao seu labor como prócer indiano, na súa 
calidade de presidente fundador e delegado plenipotenciario de «Vivero y su Comarca» na Península ao 
longo de moitos lustros. Afecto ao ultradereitista Calvo Sotelo nos anos da República, contribuiría copiosa-
mente ás colectas promovidas polos sublevados franquistas durante os primeiros compases da Guerra Civil.
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implantación (Viveiro, Riobarba, Ourol, Muras, Xove e Cervo). Por iniciativa 

súa erguéronse, arranxáronse e dotáronse máis de medio cento de edificios esco-

lares na bisbarra. A entidade puxo en marcha, así mesmo, un voceiro de prensa 

propio, a revista Vivero en Cuba, e alentou en parte outras publicacións periódi-

cas como Pro-Galicia e Labor Gallega. Ademais, subvencionou actividades e 

obras en beneficio comunitario de diversa índole, organizou festas e homenaxes 

(por exemplo, a Pastor Díaz no primeiro centenario do seu nacemento, en 

1911), practicou a beneficencia (en 1923 creou un fondo específico para a aten-

ción dos socios necesitados e enfermos), desempeñou en determinados momen-

tos o papel de oficina de emprego e despregou unha ampla rede de delegacións 

de apoio, tanto na Península como no continente americano.

Mais, en paralelo, como as IdaF denunciaron, «Vivero y su Comarca» tamén 

se implicou por activa e por pasiva, con xeitos caciquís e baixo a capa de altruís-

mo filantrópico, nos manexos da política, fose nos da colonia galega emigrada, 

co fin de incidir sobre a marcha e orientación do Centro Galego ou das diversas 

federacións de sociedades de instrución que existiron, fose tamén, na propia 

metrópole, apoiando de maneira aberta determinadas elites políticas locais e 

poñendo todo o seu prestixio e moita da súa actividade ao servizo dos intereses 

electoralistas de José Soto Reguera, liberal albista durante a Restauración e firme 

partidario da ditadura de Primo de Rivera a partir de setembro de 1923.

Antón Villar Ponte plasmou na súa peza teatral Almas mortas (1922) moitas 

das recriminacións que as sociedades de instrución como «Vivero y su Comarca» 

lle merecían. Fíxoo por medio dos debates entre os personaxes do médico D. 

Ramonciño e o indiano retornado Pepe, que debullaban os pros (escasos) e os 

contras (abondosos) da emigración para o país. Con frecuencia, as escolas de 

indianos derivaron en auténticos viveiros de novos emigrantes, en canteira 

de obedientes peóns no xogo caciquil e en poderosos axentes desgaleguizadores no 

plano idiomático. En palabras do personaxe D. Ramonciño,
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son atraso coleitivo inda que parezan seren coltura individual; porque n’elas os escolan-

tes, os mestres, fánlles deprender de todo ôs alunos, agás o amore â Terra i-âs cousas da 

Terra. Porque son coutos de desenxebrización, de despersoalización, negadoras da peda-

goxía máis sinxela que manda axeitar as forzas da intelixencia par’a adaptación ô médeo. 

Deprenden mais xeografía e historia d’América que de Galicia os neniños que van ás 

escolas de vostedes; deprenden mais de mecanografía que de cultivo de terras veciñás e 

de cousas do traballo do país. As escolas de vostedes son escolas fomentadoras e prepa-

radoras da emigración. 

Reproches semellantes foron expresados por moitos outros intelectuais gale-

guistas da época. Risco, por exemplo, en El problema político de Galicia (Madrid, 

1930), mantiña: «En muchos casos las escuelas sostenidas por emigrantes son 

escuelas preparatorias para la emigración». Tamén Julio Sigüenza, na obra Gali-
cia Cara y Cruz (Montevideo, 1930), vía así as cousas: «No hacen falta escuelas 

para mandar gente a la América […]. Hacen falta escuelas que adviertan el 

engaño de América». Nunha liña semellante, Blanco Torres tentou rebaixar con 

doses de realismo os ditirambos que as sociedades de instrución espertaron en 

Luís Bello Trompeta cando este realizou para El Sol unha serie de crónicas sobre 

a súa viaxe polas escolas da terra de Viveiro (Blanco Torres 1929):

De las Sociedades gallegas creadas en América por los emigrados –sólo en la Habana hay 

unas sesenta– me parece que hay mucho que decir todavía […].

Por eso yo le advertiría a Don Luis Bello que no se entusiasme demasiado en su peregri-

naje por Vivero con la noticia de tantas Sociedades de aquel partido establecidas en la 

capital de Cuba. Todas nacen con el fin de fomentar la instrucción, de fundar escuelas 

en el concejo o parroquia de su origen. Pero muchas veces esto es el pretexto, y lo que 

se busca es figurar en una Directiva como Presidente o simplemente como vocal, firmar 

comunicaciones con ostentación del cargo y salir en los periódicos […].
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Pero las Sociedades que verdaderamente se ocupan de la instrucción en Galicia, y las que 

en proporción a su número hicieron algo prácticamente en este sentido, son muy pocas. 

Hay en esto mucho de bambolla indiana.

Antón Villar Ponte (1929) protestará contra o que consideraba excesiva indo-

lencia dos indianos a respecto do progreso cultural, científico e colectivo do país, 

por faceren investimentos de dubidosa rendibilidade, máis virados ao benefacto-

rismo que á xeración de novas fontes de riqueza:

Es ya larga la lista de ricos indianos y no indianos de nuestra tierra que legan la mayor 

parte de su capital a asociaciones de manos muertas, a asilos y hospitales, olvidándose de 

que esta última clase de establecimientos no serían tan precisos si lo destinado para ellos 

se emplease en la creación de serias fuentes de trabajo y riqueza. Lo que es frecuente en 

Europa y América, que los ricos testen a favor de instituciones de cultura física o espiri-

tual –como son laboratorios, universidades, bibliotecas, sanatorios, policlínicas, etc.– en 

Galicia resulta extraordinario e insólito. Por un obispo Figueroa, por un marqués 

de Amboage o por un Gumersindo Busto o por unos señores Labaca que hayan pen-

sado en hacer beneficiarios de su capital a multitud de coterráneos suyos de la clase 

humilde, hay cientos de ricos gallegos que legan su dinero, con la mejor de las intencio-

nes, a obras de dudosa utilidad colectiva.

11. AVINZAS E DESAVINZAS COS DIRIXENTES DO CENTRO GALE-
GO DA HABANA

Para rematar, cómpre dicir que os directivos do Centro Galego da Habana, 

como entidade máis representativa da colonia, non tardaron en caer baixo a 

ollada crítica dalgúns publicistas irmandiños. 
En maio de 1917, Lesta Meis, correspondente nesa altura de El Ideal Galle-

go, denunciaba o intento de expulsión do socio Adelardo Novo por parte da 
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directiva desa entidade e facía protestas contra a tendencia prototipicamente 

caciquil que aquela estaba adquirindo (Lesta Meis 1917):

En el Centro Gallego continúa el mar de fondo, con su cohorte de furiosos oleajes. En 

vez de arreglar en paz de hermanos nuestros asuntos, deponiendo nuestras pequeñas 

ambiciones y laborando unidos por el prestigio y el auge de la sociedad, nos dedicamos 

a difamarnos los unos a los otros y a dar espectáculos que redundan en nuestro propio 

desdoro.

En los principales puestos del Centro Gallego se han entronizado unos cuantos actores 

a los cuales nada tendrá que envidiarles ningún concejal rural de nuestra Galicia. ¡Y 

luego aún hablan del caciquismo gallego!

En febreiro de 1918, o de Eirís volvía á carga con novas denuncias sobre a 

incuria, degradación e corrupción que eses dirixentes da colonia emigrante 

manifestaban na súa actuación (Lesta Meis 1918):

Todo sigue igual. Los mangoneadores del Centro Gallego que «tienen» un soberbio 

palacio para exhibir su inicuidad y dejan morir en un hospital a un socio casi fundador 

del Centro por no poder pagar ¡qué entrañas! el último recibo. La Beneficencia Gallega, 

que tiene millones, no sé para qué, niega su auxilio a una infeliz mujer con dos hijos 

enfermos, que hubieran muerto aquí si el Diario Español, siempre tan español y tan 

hidalgo siempre, no abre una suscripción para mandarles a España…

De 26 o 28 libras de carne que pagaba el Centro para sus enfermos, sólo iban al puche-

ro siete u ocho. El resto no se sabe que rumbo cogía. Y el administrador que mangonea-

ba cuando se probó esto sigue mangoneando.

No boletín ANT, Blanco Torres cantaba a figura de Curros salientando: 
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A persecución non o deixou máis alá do mar. Tamén alí, entre os fillos mismos da súa 

terra, aos que arelaba redimir da iñorancia e dunha imbécil fatuidade sostida na razón 

de catro cartos arrapiñados de calquera maneira, tuvo que seguir a batalla […]. Aquel 

grito inda perdura, como un látigo restalante, naquela atmósfera da colonia gallega onde 

aínda oxe satisfán as súas concupiscencias e aparentan seer persoas uns cantos granuxas 

e uns cantos desleigados, que fan almoneda, aldraxándoo, do nome de Galicia. (Blanco 

Torres 1919a)

O mesmo boletín acolleu en novembro de 1920 un traballo de Camilo Díaz 

Seoane no que se puña de manifesto o malestar coa desgaleguización idiomática 

e co carácter frivolizante da maioría das actividades que o Centro promovía21.

A comezos de 1925 Villar Ponte empregaba as páxinas do rotativo madrileño 

El Sol para expor varias ideas a fin de que o Centro Galego da Habana, entidade 

que cabía reputar como «la más fuerte del mundo en número y en capacidad 

económica entre las de naturaleza análoga a la suya», colaborase con maior afán 

no progreso xeral do país. As enormes dispoñibilidades pecuniarias do Centro, 

produto das cotas dos seus máis de sesenta mil asociados varóns e dos dividendos 

dos alugueres dos múltiples locais da súa propiedade, debían orientarse de 

maneira máis decidida ao investimento na propia Galiza. Non en balde, a insti-

tución manexaba un orzamento que superaba sobradamente o das máis grandes 

cidades galegas:

El Centro Gallego de La Habana se halla, pues, obligado a cambiar de rumbo en lo que 

concierne a sus relaciones con la tierra metropolitana si el amor que todos y cada uno de 

sus socios sienten por ésta ha de remitir en algo de veras fecundo. Y para que tan nece-

sario cambio se opere, precísase, antes que nada, inyectar en la gran masa de asociación 

tan considerable intensas dosis de consciencia. Los gallegos de aquí, conocedores de los 

problemas regionales que reclaman las soluciones más urgentes, son los llamados a hacer-

lo. (Villar Ponte 1925)

21 Cf. ANT, A Coruña, núm. 130-131, 5.11.1920.
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Precisaba o fundador das IdaF as súas suxestións propondo que o superávit 

económico do Centro, unha vez atendidas satisfactoriamente as súas finalidades 

básicas, servise para financiar exposicións permanentes de produtos agrícolas, 

pecuarios e industriais do noso país en América; promover mostras de arte; 

fomentar publicacións e, en fin, apoiar todas aquelas obras de cultura «capaces 

de traernos una rápida y fecunda palingenesia». De adoptar estas orientacións, 

concluía, o Centro Galego habaneiro «sería lo que nosotros muchas veces hemos 

soñado: la verdadera capital de Galicia, nutrida por la savia inteligente de los 

mejores gallegos de la metrópoli y por la intensa saudade de todos los buenos 

gallegos exilados, hecha voluntad creante, tamizadora de localismos perniciosos 

y estériles y moldeadora de la fecunda unidad regionalista».

Os desexos expresados non se converteron en realidade. Dous anos despois 

de escrito tal artigo, o autor de Almas mortas recriminaralle de novo publica-

mente ao Centro Galego, daquela presidido polo impresor e accionista do 

Diario de la Marina Jesús Mª Bouza, a súa negativa a financiar os traballos 

da Junta Provincial Antituberculosa da Coruña para a construción do sanatorio de 

Cesuras (Villar Ponte 1927a). Pola súa banda, Lesta Meis afearíalle á Comisión 

de Cultura do Centro que non quixese subscribirse ás publicacións de Lar, pre-

textando que resultaban, como se recollía na correspondente acta, «de un interés 

completamente negativo» (Lesta Meis 1925). A exclusión da muller no seo da 

entidade foi tamén denunciada por voces irmandiñas como unha discriminación 

inxustificable:

Hace ya muchos años que hemos propagado en Cuba –como luego aquí– la necesidad 

del establecimiento de Bolsas de Trabajo y de instituciones de protección a la mujer que 

emigra por parte de las sociedades regionales del Nuevo Continente. No concebimos 

nunca que organismos de tan grande vitalidad económica como el Centro Gallego de la 

Habana, verbigracia, nunca pensasen en esto, y, de pensar, que jamás se decidieran a 

darle una buena solución práctica. Porque es el hecho que, aun hoy, aquel Centro tan 

pujante no admite como socias a las mujeres. (Villar Ponte 1927b)
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Insistindo na idea da incuria xeral por parte das entidades en teoría chamadas 

a exercer un rol decisivo na protección dos emigrantes e no fomento da riqueza 

na terra de orixe, Villar Ponte escribe:

Dichos Centros, sin duda son meritorios, plausibles, admirables, mas no hacen cuanto 

serían capaces de hacer mejor orientados, en beneficio de Galicia. Ni organizan exposi-

ciones de nuestro arte ni sostienen exposiciones permanentes de nuestros productos y de 

nuestros monumentos y paisajes. No fundan bolsas del trabajo en el lugar de su radica-

ción, no construyen sanatorios en la patria para sus enfermos, convalecientes o incura-

bles. No invitan tampoco a personalidades prestigiosas de Galicia a dar conferencias en 

sus tribunas. Ni siquiera hacen lo que para ellos resultaría fácil y para todos tan conve-

niente: instituir premios anuales con destino a los escritores, artistas y hombres de cien-

cia de nuestra región que realizasen el mejor trabajo sobre algún tema de interés […]. 

(Villar Ponte 1928a)

No instante en que o Centro Galego da capital cubana celebrou en 1930 o 

cincuenta aniversario da súa fundación, o viveirense criticou con amargura o 

programa de actos elaborado para a ocasión:

Y es que el Centro Gallego de la Habana piensa poco; cuando no piensa mal, en y de 

las cosas de Galicia, desde hace mucho tiempo. Las glorias le llevan las memorias. Y los 

que rigen institución tan pujante se preocupan más, salvo excepciones, de caciqueos y 

de fachendoserías que de colaborar... como debieran hacerlo, como están obligados a 

hacerlo, en la santa empresa regenerativa de la tierra natal. Miran demasiado hacia 

Cuba y excesivamente hacia Madrid también –ellos sabrán por qué– y muy poco para 

la metrópoli […].

No nos parece lógico que un Centro como el que nuestros emigrados sostienen en la 

Habana viva de espaldas a Galicia en la forma en que aquel lo hace. Empleando todos 

sus esfuerzos en Cuba y dejando al terruño nativo completamente huérfano de su 

protección y apoyo. No estimula en modo alguno al arte, a la industria y al intelectua-
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lismo gallego. No acaba de decidirse a intervenir en las empresas de carácter sanitario 

que se inician en la metrópoli. (Villar Ponte 1930)

Blanco Torres, saudando a vertebración na Arxentina da Sociedade Nazona-

lista Pondal, reflexionaba así sobre a case sempre trabucada orientación, ao seu 

ver, das institucións da colonia galega emigrada:

Unha das cousas que constituíron a cotío a miña preocupación máis fonda foi a ouren-

tación da laboura espritoal dos galegos emigrados en América. Neste senso poucas veces 

puden, como tantos outros menos esixentes ou máis doados a deixárense levar do tópico 

e do lugar común, elogiar ás sociedades galegas por eles creadas naquelas terras generosas.

Nalgunha parte teñen eses paisanos, centenares de centros, co nome da súa parroquia ou 

lugar ao frente, sin outro oujeto que ter unha sociedade pra figurar cos seus nomes na 

junta directiva… ¡misiriqueira ambición que con ben pouco se contenta! En conjunto 

teñen por exemplo na Habana un edificio social enorme espléndido testemoño dunha 

grandeza material coa que non garda relación a indigencia espritoal da colonia, nin 

tampouco a situación e as necesidades de cada membro particular dos que integran a 

masa geral que contribuien a eses alardes de pedre e luxo. (Blanco Torres 1930)

No verán de 1933, Antón Villar Ponte faríase eco no diario La Voz de Galicia 

da penosa situación que atravesaba nesa altura o Centro Galego habaneiro, debi-

do, entre outros factores, á propia situación económica xeral de Cuba, logo do 

crac bolsista de Wall Street. A lamentable realidade dunha entidade que noutro-

ra fora próspera e rica non era senón a culminación dunha traxectoria que el 

propio tiña criticado moitas veces, como xa comprobamos. Así e todo, a experien-

cia dos centros galegos, coas súas virtudes innegables, debía servir nesa hora para 

rebater as voces que lle negaban a Galiza o dereito á autonomía aducindo que 

os galegos non estaban preparados para se autogobernaren. A ese razoamento 

replicaba Villar Ponte (SIL 1933a): «Si emigrados de escasa cultura en general 

que de la aldea emprendieron el éxodo a tierras extrañas han sabido acometer 
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empresas como las que recordamos ¿qué no harán en su propio país asistidos por 

elementos cultos? ¿Es que va a admitirse el absurdo, pleno de incongruencia, de 

que sirvamos para gobernar fuera de casa y dentro de casa, no?».

Cando se inaugure na Coruña en 1934 o monumento a Curros Enríquez 

esculpido por Francisco Asorei e diversas forzas vivas da cidade obsequien cun 

banquete o daquela presidente do Centro Galego da Habana, Antón Villar 

Ponte (que non asistiu ao ágape) fará públicos novamente algúns pensamentos 

de tendencia moi crítica coa entidade:

Yo no sé si habría brindis en dicho acto e ignoro, si los hubo, el contenido de los mis-

mos. Pero advierto que de hallarme yo entre los comensales no dejaría de pronunciar 

algunas palabras que tal vez no agradasen a todos, aunque pienso que agradarían a 

Curros si Curros resucitase y ocupara un puesto en la mesa.

Porque sobre el Centro Gallego de la Habana, hoy reducido a la triste condición que le 

imponen las circunstancias del medio cubano, tiene que pesar un enorme remordimien-

to. Los que fueron sus timoneles en la época de las vacas gordas no supieron darse 

cuenta de lo que el porvenir habría de reservarles fatalmente, viniesen bien o mal dadas 

las cosas, a pesar de profetizarlo algunos de los que pasamos por Cuba sin propósito de 

aplatanarnos ni de enriquecernos, debido a lo cual siempre se nos miró con recelo por 

los conterráneos aplatanados y enriquecidos […]. ¿Cuántas veces no se les ha dicho a sus 

dirigentes: vuestra sociedad está en la cumbre de su progresión ascendente; suma 60.000 

socios que cotizan; no podrá aspirar ya a mucho más; pronto estará en la curva de la 

decadencia? ¿Por qué no aprovecháis esta era de pasmosa pujanza para, sin desatender ni 

vuestra casa de salud ni vuestro edificio social, dedicaros al fomento del progreso de Gali-

cia? ¿Por qué no lleváis a la Tierra algo que será a la postre lo que se salve y lo que pueda 

resultar fecundo, puesto que la emigración ha de redimirse un día no lejano y el desen-

volvimiento nacional de Cuba acabará pugnando con vuestros intereses colectivos? […].

Emilio Xosé Ínsua



435

No nos han hecho caso; se han reído de nosotros y ahora es la realidad la que se ríe 

de ellos con trágica risa. Y, ¿quiénes teníamos razón? Los aplatanados y enriquecidos 

–muchos de los cuales hogaño se ven en el duro trance de pedir limosna– o los sin apla-

tanar y pobres… (Villar Ponte 1934)

En calquera caso, estas críticas non serían óbice para que o de Viveiro expre-

sase a súa solidariedade cos dirixentes do Centro cando, a finais de 1933, a 

Federación de Médicos Cubanos conseguiu plasmar legalmente a obrigatorieda-

de de ingreso nela de todos os facultativos que exercesen en Cuba e a disolución 

de todas as casas de saúde e beneficencia promovidas pola colonia española na 

illa. Esta medida lexislativa foi cualificada polo líder galeguista como ingrata e 

inxusta, pois as «quintas de saúde» e as escolas das sociedades de emigrados fixe-

ran un labor beneficioso para a poboación e aforráranlle ao propio Estado cuba-

no moitos diñeiros en educación e sanidade (SIL 1933b).
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Ao estar lonxe de casa e ver a mala impresión que había dos galegos porque lamentablemente a 

emigración que iamos naqueles tempos eramos todo xente… analfabetos ou semianalfabetos, 

xente de campo, sen cultura e entón había un concepto de Galicia moi pobre e a min iso doíame, 

nunha palabra. E de aí, pois, me liguei cuns amigos, Eduardo Blanco Amor, que faleceu aquí hai 

pouco, Ramón Suárez Picallo, que foi deputado da República, Alonso Ríos, que tamén o foi… 

Castelao, que foi gran amigo meu, que me honrou moito coa súa amizade, don Rodolfo Prada, 

que faleceu hai pouco, o poeta da Coruña, Emilio Pita, e así infinidade de xente… (Entrevista 

da autora a Antón Crestar Faraldo, Miño, 1982)

Para comprender como xurdiu, como evolucionou e cales foron as vicisitudes 

que rodearon o galeguismo no Uruguai, resulta imprescindible enmarcar mini-

mamente o propio proceso da inmigración galega neste país. Fundamental é 

tamén coñecer os contextos e situar neles as persoas que protagonizaron unha 

serie de reivindicacións identitarias que cristalizarían, na altura dos anos vinte e 

trinta, nun movemento cultural e político que tivo o seu particular calado na 

colectividade desa beira do Río da Prata. 

Comezando polo primeiro, tanto a historiografía uruguaia como a galega 

relativas ás migracións teñen sinalado que os fluxos galegos, organizados ou 

espontáneos, que se dirixiron ao que actualmente é a República Oriental do 

Uruguai –daquela a Banda Oriental–, dentro dun movemento cada vez máis 

intenso cara ao conxunto do Río da Prata que non sempre se reflectiu nas cifras 

legais (Apolant 1970, 1975; Betancur 1999, 2001), se retrotraen ao período 

tardocolonial. Producida a independencia, que no caso uruguaio revestiu parti-

cularidades distintas ás do resto das repúblicas que foran colonias españolas, o 

artigo oitavo da primeira Constitución do novo país, datada en 1830, xa aludía 
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á presenza de estranxeiros no territorio e ás condicións nas que podían adquirir 

a cidadanía uruguaia. Unha precisión oportuna, non só pola propia situación do 

momento, senón tamén pola necesidade de favorecer o crecemento da poboa-

ción a través da inmigración. Dende ese temperán momento, este fenómeno 

acompañaría a evolución do país e da súa sociedade, que se podería cualificar de 

aluvial ata ben avanzado o século XX (Cagiao Vila 1990a; Ramírez Goicoechea 

2003). 

Esa característica fíxose particularmente notable na cidade de Montevideo, 

que foi rexistrando un crecemento acelerado grazas á arribada de inmigrantes. 

En 1843, a capital uruguaia contaba con 31 000 habitantes e, dese total, a cada 

cen uruguaios correspondían 168 estranxeiros de distintas procedencias (Oddo-

ne 1966). Vascos e galegos, segundo a afirmación dalgún autor contemporáneo, 

sobranceaban entre os de orixe española. Pouco máis adiante, segundo o censo 

de 1860, o número de estranxeiros (fundamentalmente españois e italianos) 

medrara en todo o país e equivalía a máis dun terzo do total da poboación, cifra 

que, no caso de Montevideo, acadaba case o 50 %. Na década de 1870, como 

consecuencia da incorporación do Uruguai ao sistema económico capitalista, 

tivo lugar o inicio dun proceso modernizador que, malia partir de fondas trans-

formacións do mundo rural, influíu notablemente no medio urbano e repercutiu 

de forma directa na inmigración. A imperiosa necesidade de gran cantidade de 

man de obra para atender as demandas do crecemento urbano, e moi en especial 

de Montevideo, provocou unha chegada constante de inmigrantes, para os cales 

se abría unha infinidade de oportunidades no pequeno comercio, a industria 

artesanal e o sector dos servizos vinculados á expansión portuaria e edilicia en 

xeral. 

Foi tamén na década dos setenta do século XIX cando, ademais dos numerosos 

inmigrantes galegos que se asentaron en Montevideo e se integraron en determi-

nados nichos económicos –tarefas portuarias, negocios de hostalaría, barracas, 
almacenes, xastrarías e outros negocios a través de persistentes lazos de paisanaxe 

(Cagiao Vila 1989)–, chegaron á capital uruguaia unha serie de intelectuais que, 

Pilar Cagiao Vila 
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dalgún xeito, actuaron como animadores e ata axitadores dunha colectividade 

que, en termos cuantitativos, ía en franco ascenso1. Estes personaxes, de forma-

ción liberal e tendencia republicana, foron os que promoveron o asociacionismo 

étnico de matriz netamente galaica e un tipo de prensa que posibilitou a apari-

ción das primeiras expresións rexionalistas. 

Como sinalou Zubillaga (2002), a quen necesariamente hai que seguir en 

calquera asunto relacionado co galeguismo no Uruguai, a aparición en 1879, en 

Bos Aires, do periódico El Gallego, dirixido polo muradán César Cisneros Luces 
–quen se trasladara á Arxentina logo dunha primeira estadía en Montevideo–, 

ademais de contar co mérito de ser a primeira publicación periódica galega de 

América do Sur, deu lugar ao comezo dunha corrente protorrexionalista que, de 

xeito moi expresivo, se traducía no chamamento co que facía aparición o seu 

número alboral, reclamando respecto para Galicia. Dende as páxinas de El 
Gallego fomentouse o primeiro movemento asociacionista galaico das dúas bei-

ras do Prata, que cristalizaría na creación do primeiro Centro Galego de Bos 

Aires en abril de 1879, e dos de Corrientes e Montevideo no agosto seguinte. 

Este último foi fundado polo ourensán de Maside Benigno Salgado Vázquez, 

quen xunto co seu irmán Tomás guiou os primeiros pasos da que aínda hoxe 

non só é a institución decana dos galegos no Uruguai, senón tamén a máis anti-

ga do mundo en funcionamento. Un ano máis tarde, e tamén da man de Benig-

no Salgado, afervoado admirador da publicación porteña de Cisneros Luces, 

aparecería en Montevideo o primeiro órgano de expresión étnica galega do 

Uruguai, titulado La Voz de Galicia.

Desaparecido este medio, que apenas saíu á rúa durante un ano, en agosto de 

1881 naceu La Unión Gallega. Tratábase dunha publicación semanal, de prédi-

ca rexionalista, republicana e liberal, que tiña a finalidade de «fomentar la unión 

y la fraternidad de todos los buenos gallegos que hasta [hacía] poco vagaban 

1 Non é doado saber a cantidade de inmigrantes galegos asentados nesa época en Montevideo, aínda que 
varios autores calculan que roldaban o 40 % do total de españois (Camou 1997; Zubillaga 2009).
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dispersos por esta tierra hospitalaria», segundo se afirmaba no seu primeiro 

número; dende 1892 asumiu a súa dirección Cisneros Luces, unha vez que 

regresou ao Uruguai2. Mesmo denantes, en 1884, La Unión Gallega, que tiña 

correspondentes en numerosos puntos da República, deu mostras da súa defen-

sa do rexionalismo por mor dun convite da Sociedade Francesa de Florida a un 

dos seus correspondentes, quen renunciou a asistir por non ser convidado de 

maneira oficial o Centro Galego de Montevideo. A Sociedade Francesa lamen-

tou o feito, alcumando a posición do xornalista de La Unión Gallega de «sepa-

ratista»; esta defendeuse afirmando que o mellor modelo de Estado non tiña por 

que ser o centralizado, como o francés, e argumentando os beneficios da «varie-

dad dentro de la unidad» (Zubillaga 1996). Tímida reflexión, dende logo, pero 

indicadora do que, polo momento, sería a posición dominante entre os inmi-

grantes galegos como partidarios dun rexionalismo que defendía a descentraliza-

ción do Estado español, respectando a identidade de Galicia.

Partindo destes antecedentes, nas primeiras décadas do século XX as deman-

das do discurso rexionalista dos galegos do Uruguai, cuxa presenza numérica 

roldaba o 40 % dos españois residentes na República, tomaron outros cursos e 

empregaron outras vías. Porque, se os xornalistas galegos do XIX que foron a ese 

país, como a outros de América, forxaran o seu rexionalismo arredor dos ideais 

federalistas da Primeira República, os desta etapa adquiriran a súa experiencia no 

xornalismo anticaciquil de ámbito local antes de marcharen a Montevideo. 

Xaora, non parece unha casualidade que os dous directores de Tierra Gallega, 

publicación xurdida en 1917 na capital uruguaia, iniciasen a súa actividade xor-

nalística en medios locais dese teor. José María Barreiro, fundador daquela, fora 

fundador e director do semanario de Baiona El Pueblo. Miguel Barros Castro, 

quen o sucedeu na dirección de Tierra Gallega cando en setembro de 1917 

2 Tres anos máis tarde, Cisneros Luces volvería editar en Montevideo a publicación que fundara en Bos 
Aires, El Gallego, dende a cal arremeteu sen ambaxes contra o exceso de centralismo do Estado español.
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Barreiro regresou a Galicia, fora denantes de emigrar director de La Integridad 

de Tui. Alí, segundo recollía o propio Barreiro, «puso su pluma al servicio de los 

desheredados; de los hambrientos de libertad y justicia, fustigando con lá tigo de 

acero al nefasto caciquismo que por aquel entonces ejercía villanamente su odio-

so y tiránico poder en aquella rica y exuberante comarca»3. E, precisamente, sería 

Barros Castro quen máis incidiría na cuestión do rexionalismo en sucesivos 

artigos publicados no semanario montevideano entre novembro de 1917 e abril 

de 1918. Tierra Gallega serviu de base para a creación da Casa de Galicia de 

Montevideo coa aspiración de nuclear os galegos dun xeito máis democrático 

que o vello Centro Galego. Porén, o voceiro nacera tamén co desexo de ser un 

«periódico que a más de ser denodado y valiente defensor de los intereses de la 

colectividad, [fuese] también entusiasta propagador del progreso y cultura de 

Galicia», como declaraba o seu primeiro número, do 11 de febreiro de 1917.

Ademais de en Tierra Gallega, a reivindicación de que houbese mudanzas que 

promovesen o progreso de Galicia, centrada a partir destes momentos en recla-

macións de melloras das vías de comunicación, na supresión dos foros e, en 

xeral, en modificacións administrativas e fiscais, deixouse notar tamén noutras 

publicacións posteriores. Foi o caso de O Fungueiro, un xornal quincenal inde-

pendente promovido por un grupo de seguidores de José María Barreiro, que 

durante a súa curta vida tirou con bala contra todo o que se puxo ao seu alcance. 

O seu estilo satírico, cargado da mellor retranca, e as súas intencións definíanse 

xa no seu primeiro editorial: «O Fungueiro salió de un grupo de rapaces, de unos 

cuantos alegres e iconoclastas que, hijos de Galicia o amantes de ella y al ver que 

al amparo de su nombre se comercia y matutea en grande, tuvieron la humorada 

de sacar a luz ladrones y malandrines, para ejemplos de muchos y regocijos de 

todos». 

3 Tierra Gallega, Montevideo, 3 de xuño de 1917.
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Por outra banda, a cuestión do rexionalismo constituíu un dos seus temas 

centrais, a través non só das colaboracións de Javier Insua4 –xornalista galego 

que fora un dos fundadores da asociación cultural A Terra, constituída en 1917 

en Bos Aires–, senón tamén de columnas sen asinar nas que se insistía na exis-

tencia en Galicia de «una profunda inquietud, un ansia de renovación. [Era] 

como si un titán, pletórico de energía, quisiera sacudirse con un formidable 

gesto la impedimenta secular que le [tenía] acobardado y empezar a respirar con 

libertad, a vivir con plenitud»5. Ese desexo rexenerador volvería poñerse de 

manifesto cando, co gallo do regreso a Montevideo de José María Barreiro e do 

anuncio do seu proxecto inminente de fundar outra publicación, á que denomi-

naría Galicia Nueva, O Fungueiro afirmaba que ese nome suxería «cosas desea-

das», e seguía: «Una nueva Galicia es lo que queremos los gallegos que estamos 

en América; una nueva Galicia es lo que desean también los gallegos mozos, los 

gallegos nuevos, los gallegos inquietos de allá»6. 

Efectivamente, de Galicia Nueva, que constituíu a segunda empresa editorial 

de José María Barreiro en Montevideo e foi publicada entre setembro de 1918 

e xaneiro de 1919, un dos seus redactores, o betanceiro Ángel Aller, nun artigo 

titulado «Renovación», subliñaba: «[T]ornará vigoroso el galleguismo de algunos 

para los cuales es, apenas, leve, desvanecida impresión y alzará en los más el 

orgullo de la propia cuna»7. Aínda que, como se salienta na introdución á edi-

ción facsimilar feita polo Centro Ramón Piñeiro hai algúns anos, «non semella 

discutible a simpatía de Galicia Nueva polo rexionalismo» (Alonso Girgado e 

Vilariño Suárez 2006), en termos ideolóxicos cómpre sinalar que, nalgunha 

oportunidade, o semanario fixo explícito o seu apoio á autonomía rexional8. 

Sobre este particular espraiaríase máis a fondo outra publicación, Alma Gallega, 

4 O Fungueiro, 2, 25 de xullo de 1918, p. 1, e 3, 20 de agosto de 1918.
5 O Fungueiro, 1, 5 de xullo de 1918, p. 3.
6 O Fungueiro, 3, 20 de agosto de 1918.
7 Galicia Nueva, 1, 15 de setembro de 1918.
8 «¿Españoles? ¡Españoles!», Galicia Nueva, 11, 7 de decembro de 1918.
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que actuou como voceiro da Casa de Galicia e chegou a advertir en xaneiro de 

1921 verbo das necesidades autonomistas das nacionalidades históricas. Quizais 

por iso, non é de estrañar que fose precisamente a Casa de Galicia a que, dous 

anos despois, convidase a Montevideo a Eduardo Blanco Amor para que na súa 

sede social pronunciase unha palestra, Nacionalismo gallego, na que deu a coñe-

cer os postulados de Vicente Risco e Antón Villar Ponte (Núñez Seixas 1992: 

137-138). A xuízo de C. Zubillaga (2001), cuxa referencia continua é ineludi-

ble, marcou o comezo da actividade nacionalista entre os galegos do Uruguai. 

De feito, nese mesmo ano, o dramaturgo e linotipista Arturo Carril intentou 

crear un grupo de apoio á Irmandade Nazonalista Galega, proxecto que tivo 

escaso percorrido.

Pero cando realmente creceu o entusiasmo entre os galeguistas de Montevi-

deo foi tras a aparición da revista Céltiga en Bos Aires da man de Blanco Amor, 

Eliseo Pulpeiro e Suárez Picallo. Aínda que esta publicación xurdira en 1924 

como consecuencia da escisión producida no nacionalismo galaico-porteño, o 

certo é que non prestou excesiva atención á colectividade galega do Uruguai ata 

o seu número do 25 de xullo de 1927, cando sacou unha ducia de páxinas sobre 

varias sociedades galegas de Montevideo e algúns galegos destacados no comercio. 

De xeito aberto, a revista recoñecía que entre estes últimos destacaba «aquella 

parte precisamente que más vinculada se [hallaba] a la obra patriótica y cultural 

de Céltiga», do que se deduce que xa entón eran subscritores da revista9. A partir 

do seguinte número apareceu na revista porteña unha pequena sección, titulada 

«Del Uruguay», na que, ademais de daren conta dos progresos de institucións e 

9 Nese número dedicáronse unha serie de notas á Fábrica de Aceites, Barnices y Pinturas de Ramón Barreira 
e Hijos, quen debeu de ser un dos primeiros barraqueros exportadores no Montevideo de principios do 
século XX e que tiña o seu negocio, na compañía dos seus fillos, na rúa Galicia, antes Orillas del Plata ou a 
«Galicia Chica» de Juan Vicente Arcos (Cagiao 1990); ao industrial José Couto, propietario da fábrica de 
gasosas Demarchi; ao fabricante de tabacos Miguel Sánchez, dono da Casa Partagás e da firma Cigarrillos 
Miguelito; ao fabricante de mobles Manuel Ramil; ao dono da carpintaría industrial José Fraga y Hno.; ao 
fabricante de cafés Manuel Rodríguez e ao propietario da fábrica de mármores Antonio Capelán.
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individuos da colonia galega na República, en outubro de 1927 os correspon-

dentes de Céltiga en Montevideo tamén comezaron a incluír notas sociais dal-

gúns dos seus membros. Tal foi o caso, por exemplo, de Jesús Canabal, de cuxa 

voda se informou; de José Couto, que volvía a Montevideo despois dunha esta-

día en Galicia, ou de José Antonio Morado, que nesas datas inauguraba un novo 

hotel10. Evidentemente, non se trataba só de publicitar novas de carácter social 

de personaxes afíns ao credo da revista e ao galeguismo, que o eran, senón tamén 

de valorizar o seu papel na colectividade nese momento, xa que os tres facían 

parte da elite económica galega de Montevideo. Nesa altura Canabal era un 

importante empresario, propietario da Fábrica de Sobres Suevia (Cagiao 2009); 

Morado érao tamén no ramo da hostalaría, como propietario de hoteis en Mon-

tevideo e Punta del Este, e Couto posuía unha gran fábrica de bebidas. Pero, 

ademais, por esas datas todos eles eran tamén membros das respectivas xuntas 

directivas das asociacións galegas máis sobranceiras da capital uruguaia. Neste 

sentido, como apunta Núñez Seixas (2014), parece plausible que o nacionalismo 

galego dos anos vinte optase por influír nos sectores dirixentes das grandes ins-

titucións da colectividade.

Por outra banda, a chegada en setembro de 1927 á capital uruguaia do xor-

nalista Julio Sigüenza11, que en Bos Aires estivera estreitamente vencellado a 

Céltiga e antes fora o fundador da Irmandade da Fala da Habana, influíu de 

maneira decidida na propagación do discurso nacionalista. De feito, a comezos 

do ano seguinte, Damián Fernández, quen ocupaba a axencia xeral da revista en 

Montevideo, xunto con Arturo Carril viaxarían á Arxentina para ambos partici-

paren, como delegados do Uruguai, no acto realizado o 8 de xaneiro en Bos 

Aires co gallo do quinto aniversario da revista, ao que levaron un pergamiño 

dedicado polos simpatizantes galaico-orientais. Entre as numerosas firmas, bas-

tantes delas ilexibles, figuraban as de todos os que foron citados con anterioridade 

10 Céltiga, Bos Aires, 10 de decembro de 1927.
11 Céltiga, Bos Aires, 10 de setembro de 1927.
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xunto coas doutros moitos integrantes das elites intelectuais e económicas da 

colectividade12. Pouco despois desa visita, na sección montevideana da revista 

porteña afirmábase: «[E]l culto a nuestra región tiene aquí fervorosos devotos y 

la labor de Céltiga se estima y se comprende […] y constituye para nosotros moti-

vos de esperanzas alentadoras que han de traducirse, sin duda alguna, en hechos 

que favorezcan la realización de proyectos que esperan forma definitiva»13.

A relación entre os galeguistas arxentinos e os uruguaios intensificouse nota-

blemente cando en marzo de 1928 unha delegación porteña da revista visitou 

Montevideo para asistir a un dos ciclos de conferencias organizados por Cons-

tantino Sánchez Mosquera no Centro Galego, ao que foran convidados como 

relatores Blanco Amor –malia a polémica que un ano atrás sostivera precisamen-

te en Céltiga con quen agora era o seu anfitrión (Núñez Seixas 1992; Zubillaga 

2002)– e Ramón Suárez Picallo. A comitiva que chegou de Bos Aires, encabeza-

da polo promotor da revista, Domingo Rial Seijo, foi recibida por Julio Sigüen-

za, Camilo Bóveda Amor (medio irmán de Blanco Amor), Miguel Sánchez e 

Pedro Fernández Veiga, xunto con outros integrantes da plana maior do gale-

guismo uruguaio, no peirao montevideano, dende onde se dirixiron ao Centro 

Galego. Seguramente, porque o acto realizado nun salón ateigado de público 

estivo presidido polo ministro de España no Uruguai, Alfonso Dánvila –debido 

a que, durante o Directorio, o flutuante Sánchez Mosquera soubo nadar en 

varias augas–, as conferencias de Blanco Amor (Guía para un conocimiento inte-
gral del renacimiento gallego) e Suárez Picallo (Interpretación emocional del paisa-
je gallego), ambas moi brillantes, non se centraron tanto no político como no 

cultural. Aínda así, non faltou quen tachou de actuación de «proselitismo sepa-

ratista» a intensa actividade de propaganda nacionalista despregada polos céltigos 
porteños durante a súa visita a Montevideo (Zubillaga 2002), onde os seus 

homólogos uruguaios os agasallaron cun banquete no Hotel Solís, en homenaxe 

12 Céltiga, Bos Aires, 10 de xaneiro de 1928.
13 Céltiga, Bos Aires, 25 de febreiro de 1928.
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a Domingo Rial Seijo, e varias veladas de confraternización nos respectivos 

domicilios particulares de Miguel Sánchez, Pedro Fernández Veiga e Damián 

Fernández14.

A visita da comisión porteña foi definitiva para estreitar os elos entre os 

céltigos de ambas as dúas beiras do Prata, con dúas consecuencias importantes. 

A primeira delas cristalizou na inauguración dunha «Sección Uruguaya» con 

entidade propia dentro da revista a partir do seu número 79, publicado o 10 de 

abril de 1928 –bastante máis extensa que a inicialmente creada en 1927, que 

logo pasara a chamarse «De la otra orilla»–, e sufragada pola propaganda dos 

negocios dos céltigos montevideanos. Primeiro director literario e logo colabora-

dor da sección foi Julio Sigüenza. Segundo Zubillaga (2002), a maioría das 

achegas como correspondentes de Céltiga en Montevideo, aínda que case sempre 

sen asinar, procedían de Pedro Fernández Veiga, Camilo Bóveda Amor, José 

María Barrera, Miguel Sánchez e Arturo Carril. A segunda consecuencia deriva-

da daquel encontro foi a creación en Montevideo dunha «Peña Céltiga», com-

posta por máis de cincuenta mozos, nun acto que tivo lugar no Centro Galego 

no mes de abril. Perseguía fins culturais algo difusos. De feito, malia ter inicial-

mente a intención de alugar un local para as súas reunións15, na práctica os seus 

principais membros acabaron por levar os seus encontros ao famoso café Tupí-

-Nambá de Francisco San Román, que sumou o título de céltigo a outro máis 

vello que xa tiña como «Rey de los Cafeteros» (Cagiao 1990b). Un deles foi o 

miñense Antón Crestar, un extraordinario caricaturista que iniciou a súa colabo-

ración gráfica con Céltiga en xullo de 1928 e quen en varias ocasións subliñou 

que foi precisamente o seu contacto coa revista porteña o que de verdade o intro-

duciu no galeguismo, «a paixón da [súa] vida», como el mesmo adoitaba dicir.

A finais de 1928 fundouse en Montevideo a Asociación Protectora de la Cul-

tura Gallega, semellante á que por entón xa existía en Bos Aires, para contribuír 

14 Céltiga, Bos Aires, 25 de marzo de 1928.
15 Céltiga, Bos Aires, 25 de abril, 10 de maio e 25 de maio de 1928.
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ao sostemento da Real Academia Galega e do Seminario de Estudos Galegos. 

Aínda que a iniciativa procedeu do moi activo Constantino Sánchez Mosquera 

e de Julio Siguënza, presidente e secretario do Centro Galego, respectivamente, 

a presidencia quedou a cargo de Jaime Luis Morenza –importantísmo crítico e 

colaborador da publicación literaria La Cruz del Sur e tamén de Amauta, a revis-

ta limeña que en 1926 fundara José Carlos Mariátegui–, mentres que o resto dos 

compoñentes da primeira directiva procedían da Peña Céltiga. A Asociación 

publicou durante un tempo un boletín que no seu primeiro editorial, de xullo 

de 1929, declaraba: «[…] la razón que determina la aparición de Arazua es bien 

concreta: se resume en la necesidad de despertar entre los gallegos residentes en 

Uruguay la creencia y la fe en el renacimiento cultural de su pueblo, y sobre todo 

la de hacerles comprender que tiene el deber de apoyar ese renacimiento, pres-

tándole, sin regateos de ninguna especie, su concurso moral y material […]»16. 

E é que, efectivamente, como se subliña na nota introdutoria da edición facsi-

milar editada polo Centro Ramón Piñeiro (2006), Arazua foi un «decidido 

espello da actividade cultural galega do momento» que, de maneira paulatina, 

foi adquirindo unha forte carga política netamente galeguista (Núñez Seixas 

1992: 181-182).

Após a caída do Directorio primorriverista, en outubro de 1930, Arazua 
publicou o «Manifiesto nacionalista», asinado en Bos Aires por Ramón Suárez 

Picallo, Eduardo Blanco Amor, Antón Alonso Ríos, Francisco Regueira, Lino 

Pérez e Pedro Campos Couceiro, poucos días despois da formalización en Gali-

cia do pacto de Barrantes. Máis adiante, proclamada xa a II República, a pedi-

mento da xunta directiva da Casa de Galicia, a Asociación Protectora de la Cul-

tura Gallega e Arazua, promoveuse a formación en setembro de 1933 do Comité 

Autonomista de Montevideo, presidido por Sánchez Mosquera. Este 

Comité actuou en estreita relación coa Organización Nazonalista Repubricana 

16 Arazua, Montevideo, xullo, 1929, p. 1. 
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Galega de Bos Aires e foi precisamente na capital uruguaia onde se organizaron 

varios mitins de apoio ao movemento autonomista de Galicia na sede social da 

Casa de Galicia e na súa Quinta de Salud. 

O Comité Autonomista de Montevideo tivo unha vida curta pero sumamen-

te activa. Así, levou a cabo distintos actos de propaganda, como a actuación no 

Teatro Solís do coro Lembranzas de Ultreya de Bos Aires, co fin de atraer a 

colectividade galega á súa causa e conseguir recursos económicos para a campaña 

estatutaria. De feito, foi o seu voceiro, Raza Celta, aparecido en abril de 1934, o 

que en pleno bienio negro en España e no medio da ditadura terrista no Uruguai 

publicou por primeira vez o Estatuto de autonomía de Galicia, que sería votado 

xusto dous anos despois. Esta nova publicación, cuxa duración foi de apenas un 

ano, estivo dirixida polo hiperactivo Constantino Sánchez Mosquera, mentres 

que o seu administrador foi o ribadense José María Barrera, quen xa colaborara 

con Céltiga e na altura facía parte da Agrupación Cultural Galleguista Juventud 

y Progreso, que xa tiña antecedentes dende 1921 (Zubillaga 2009). Ademais, un 

dos seus principais redactores foi o lugués Manuel Meilán, que non había moito 

tempo se instalara en Montevideo despois dunha longa experiencia galeguista 

forxada en Bos Aires. Con todo, como el mesmo recoñecía, as súas querenzas 

nesta dirección realmente afundían as súas raíces na realización mesma, por parte 

das Irmandades, da I Asemblea Nacionalista de Lugo (novembro de 1918), á 

que asistiu cando só tiña catorce anos e que lle causou unha profunda impresión 

(Samuelle 1993).

O Comité e Raza Celta acabaron desaparecendo polas manifestas diferenzas 

entre o seu director –o controvertido Sánchez Mosquera, cos seus recorrentes 

vaivéns ideolóxicos– e o Partido Galeguista, cuxo discurso, ao que se sumou a 

creación dunha filial en Montevideo liderada por Manuel Meilán, foi retomado 

pola nacente Irmandade Galeguista do Uruguai. Xurdida formalmente en maio 

de 1934, tivo o seu antecedente na aparición do semanario Nós que Antón Cres-

tar promovera un ano atrás. Do testemuño do miñense dedúcese que, aínda que 

nunca negou o seu alento ao Comité Autonomista, a súa desconfianza polo 

Pilar Cagiao Vila 



455

oscilante galeguismo de Sánchez Mosquera lle fixo manter unha certa distancia. 

Pero Crestar foi sen discusión o líder da Irmandade e o seu xornal, O Irmandino, 

instalados ambos na leitaría da súa propiedade, converteuse dende entón no 

órgano de expresión dos nacionalistas galegos do Uruguai. O seu apoio sen 

reservas ao Partido Galeguista ao longo de 1935 e os primeiros meses de 1936 

decidiu definitivamente as posicións das dúas tendencias que se debuxaran entre 

os sectores máis politizados da colectividade, logo dunha acalorada polémica con 

Sánchez Mosquera, quen de xeito decidido se entregaba a un galeguismo de 

dereitas, fronte aos irmandinos que defendían alianzas cos partidos de esquerda. 

Desa fractura daba conta a propia Irmandade nun manifesto dirixido ao con-

xunto da colectividade e publicado na prensa uruguaia, co gallo da inminente 

aprobación do Estatuto de autonomía:

Próximo el día en que el pueblo gallego cumplirá con la patriótica misión de conquistar 

para Galicia los derechos autonómicos que habrán de elevarla a la situación de privilegio 

que la historia le señala, la «Irmandade Galleguista del Uruguay», entidad netamente 

gallega nacida de la preocupación de un grupo de «bós e xenerosos» por todo lo que tiene 

de importancia vital en el desenvolvimiento espiritual y económico de nuestra tierra, 

hace público su íntimo regocijo en estos momentos en que una nueva alborada de pros-

peridad empieza a despuntar en el futuro de Galicia […], ese resurgir de un pueblo 

puesto en pie para lograr por los medios establecidos en la Constitución nacional un 

privilegiado lugar para Galicia equiparándola a las demás regiones hermanas, ha reper-

cutido en las colectividades de Madrid, Barcelona, Nueva York, Chile y Buenos Aires, 

las que se han adherido espiritual y materialmente a este movimiento de galleguidad. 

Únicamente en Montevideo la despreocupación y el desconocimiento que de los proble-

mas gallegos tienen los dirigentes de nuestras grandes instituciones han impedido que la 

voz de los patriotas gallegos de esta ciudad, resuene en Galicia con la misma unanimi-

dad que la de las colectividades mencionadas. Es esta entidad a nombres de la cual nos 

dirigimos a nuestros compatriotas, la única que envió su adhesión calurosa y patriótica 

[…]. Expresada nuestra afirmación de fe en el futuro esplendor de la tierra inolvidable, 
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hacemos este llamado patriótico a la colectividad gallega que no puede ni debe vivir ajena 

al resurgimiento y progreso de Galicia […]. Depongamos nuestras diferencias colectivas 

en aras del bien de la tierra nativa y agrupados alrededor de nuestra enseña patria, 

al unísono, con voz clara y potente, el pecho henchido de sanos sentimientos 

patrióticos, la frente erguida y los ojos fijos en el resurgimiento de Galicia, gritemos: «A 

nosa Terra é nosa»17.

A situación aberta a partir de xullo de 1936 co comezo da Guerra Civil 

española e a subseguinte paralización do proceso autonómico de Galicia provo-

cou que a maior parte dos integrantes da Irmandade se comprometesen na 

defensa da República. Con todo, a Irmandade non se desfixo e Crestar seguiu a 

ser o seu representante institucional. A modestia habitual de quen tivemos a 

sorte de que nos relatase a súa vida non lle minguaba un chisco o orgullo de 

poder presumir de que a súa resistencia a liquidar a Irmandade Galeguista do 

Uruguai permitiu abrir novas posibilidades para o nacionalismo galego en Amé-

rica (Zubillaga 2005). Entre outras, a de que en 1944, precisamente en Monte-

video, tivese lugar o acto oficial da constitución do Consello de Galiza baixo a 

presidencia de Castelao. Nada máis e nada menos. 

17 El Plata, Montevideo, 26 de xuño de 1936.

Pilar Cagiao Vila 
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1. A EMIGRAÇÃO GALEGA A PORTUGAL. CONTRIBUTOS PARA O 
ESTADO DA QUESTÃO

Em Historia dunha emigración difusa. 500 anos de emigración galega a Lisboa 

(Leira 2008) – espécie de homenagem à colónia galega da capital portuguesa –, 

uma das ideias estruturantes do discurso é o desconhecimento que sobre a emi-

gração galega a Portugal havia na Galiza (e Portugal) (González 2013). Com 

efeito, se comparada com a ampla atenção que, ancorada em várias disciplinas 

(história, filologia, etc.), tem recebido a emigração galega no continente ameri-

cano, chama a atenção o relativo escasso interesse pesquisador que o fenómeno 

migratório galego em Portugal tem suscitado. Repare-se, a modo de exemplo, no 

menor número de trabalhos, com foco no fenómeno em questão, na importan-

te revista Estudos Migratorios, editada pelo Arquivo da Emigração Galega (desde 

1995 até 2011) do Consello da Cultura Galega ou na prática ausência em pro-

jetos a debruçar-se nesta emigração dinamizados no seio do Centro Ramón 

Piñeiro para a Investigación en Humanidades. 

A menor atenção que identificamos não é, na nossa interpretação, unívoca 

prendendo-se na prática com vários factores. A concorrência quantitativa e qua-

litativa da emigração americana, a partir das últimas décadas do século XIX, con-

tribuiu para invisibilizar, em certo sentido, a emigração com destino em Portu-

gal. Mormente, o facto de os enclaves americanos serem os destinos privilegiados 

dos exilados galegos – determinantemente também dos galeguistas – após o golpe 

de estado de 1936, fez com que no espaço americano acabassem por ter lugar 

numerosas atividades que, em larga medida, contribuíram para paliar as várias 

rupturas impostas na metrópole (quanto ao uso da língua, por exemplo); o qual 

implicou uma ampla atenção investigadora no campo de estudos galegos. 
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A invisibilidade parcial da emigração galega em Portugal, por outro lado, 

parece estar vinculada, em alguma medida, ao «abandono da referencialidade 

portuguesa» que Roberto Samartim (2012: 200) detetou à hora de caracterizar 

o entendimento das relações galego-portuguesas no campo de estudos galegos a 

partir da década de 80 do século passado; cujos efeitos, aqui para o caso, teriam 

significado a secundarização da emigração galega em Portugal enquanto objecto 

de estudo. Todavia, recorrendo ao exemplo americano, um dos factores para a 

invisibilização poderá estar vinculado à própria natureza da colónia galega em 

Portugal, designadamente o enclave lisboeta, ao qual vamos dedicar a nossa 

atenção a seguir. 

Este estado de coisas tem mudado pouco e pouco em função dos vários estu-

dos parciais que, entretanto, foram publicados1 e que no seu conjunto enfor-

mam já um conhecimento considerável, ainda que insuficiente, acerca do objec-

to de estudo em foco. 

2. A NATUREZA DO ENCLAVE GALEGO DE LISBOA

De longínquas raízes temporais, sabemos que durante os séculos XVIII, XIX e 

parte do XX, o fenómeno migratório galego com destino em Portugal, particu-

larmente Lisboa, teve uma importante dimensão quantitativa. É tarefa difícil, no 

entanto, apontar dados fiáveis quanto ao número de emigrantes galegos a residir 

em Lisboa durante tão longo período. Sim parece pertinente considerar a colónia 

1 Entre outros: Hernández 1995; García 1996; Pena 1999; López 2005; González 1999, 2006, 2008 e 
2013; ou Fernández Cortizo 2007 (cabe destacar, relativamente aos últimos trabalhos mencionados, o labor 
desenvolvido pela Cátedra UNESCO 226 sobre Migracións da Universidade de Santiago de Compostela); 
em Portugal: Castro Gil 1999; Alves 2002; Dantas 2010; ou Oliveira 2015. Anotamos também aqui tra-
balhos nossos que constituem o alicerce das páginas que se seguem, Pazos 2011, 2015, 2016 e (em coau-
toria com González Lopo) 2018.

Carlos Pazos-Justo
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galega em Lisboa como o coletivo migrante mais numeroso e, ao mesmo tempo, 

um dos mais visíveis no espaço público lisboeta2. 

Esta visibilidade, com vasta pegada em numerosos produtos culturais portu-

gueses (de Almeida Garret, Eça de Queirós, Alexandre Herculano, Rafael Bor-

dalo Pinheiro, por citar somente alguns nomes de produtores literários mais 

conhecidos), deve-se aos numerosos trabalhos que os galegos, imigrantes em 

regra de escassa qualificação profissional, desenvolviam nas ruas e praças lisboe-

tas. Amolador, moço de fretes, aguadeiro, taberneiro, empregado de mesa e 

outras eram as profissões que tradicionalmente exerciam os galegos na Lisboa do 

século XIX e ainda no XX. 

Apesar destas lógicas laborais de longo percurso, durante o século XIX começa 

a despontar uma certa elite entre a colónia galega de Lisboa, caracterizada por 

uma posição económica abastada, fruto do sucesso de variados empreendimen-

tos comerciais ou mesmo empresariais (González 2013). Lorenzo Varela Cid, 

Agapito Serra Fernandez, Antonio Venancio Guisado ou, mais para a frente, 

Ramiro Vidal Carrera, vinculados, em maior ou menor medida, a uma longa 

tradição migratória com destino em Lisboa, são exemplos notórios do que na 

altura nomeavam lisboanos nas terras de origem3.

Os lisboanos, longe de replicar as seculares inércias próprias das migrações 

pendulares, protagonizaram uma série de novidades no seio do enclave lisboeta. 

Uma das práticas levadas a cabo foi o investimento na formação dos descendentes 

como mais uma estratégia para progredir socialmente, acedendo assim, na práti-

ca, a novas possibilidades laborais e de outro tipo que geralmente as gerações 

anteriores não tiveram (é o caso, por exemplo, de Alfredo Guisado); os lisboanos, 

2 As propostas nesta direção (González Rothvoss 1950; Burgos 1986; Pena 1999; Alves 2002) são bastan-
te díspares; têm, no entanto, um elemento em comum: a dimensão quantitativa da colónia galega foi 
durante séculos muito significativa demograficamente em Lisboa.
3 A seguinte cantiga recolhida na zona sul da Galiza, em Caritel, espelha bem o sentido que evocava o 
gentílico lisboano: «Lisboanos de Lisboa / que vindes facer ó eido? / Vindes engana-las mozas / coa sona do 
diñeiro» (Grygierzec e Ferro 2009: 84).
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agora com recursos económicos suficientes, podem prescindir em alguma medi-

da da ajuda dos seus filhos nas suas respetivas empresas e investir na formação 

destes, o qual implica uma mudança qualitativa relevante nas estratégias de 

socialização, assim como a interiorização da necessidade de acumular outros 

capitais além do económico. 

Outra das estratégias auspiciada ou apoiada pelos lisboanos consistiu na con-

ceção e criação (tendo presente o exemplo dos enclaves americanos) de organi-

zações próprias, como é o caso de Juventud de Galicia (1908-…) ou, com menos 

sucesso, publicações periódicas como España y Portugal (1913)4, cuja finalidade 

vai desde a necessidade de usufruírem espaços de convívio próprios até a vonta-

de explícita de coesão e, portanto, de assim poderem fazer-se representar e defen-

der os seus interesses.

2.1. A imagem dos galegos em Portugal

Para entender a natureza e trajetória da colónia galega em Lisboa, julgamos de 

todo indispensável ter presente o contexto imagologicamente hostil ao que se 

enfrentavam os emigrantes galegos em Portugal, em Lisboa particularmente. 

O seguinte excerto serve de exemplo modelar do discurso aviltante que sobre os 

galegos funcionava em Portugal: 

4 A primeira organização de que temos conhecimento é a Asociación Galaica de Socorros Mutuos fundada 
em 1888; outras de carácter microterritorial são: Naturales de Porriño (1907), Comité Auxiliar de la Socie-
dad de Agricultores de Areas (1913), Unión Agraria del Partido Judicial de Ponteareas en Lisboa (1915), 
Sociedad de Socorros Mutuos, Educación y Progreso Vidense (1915), Colonia de Ribadetea (1916), Comi-
té Agrario de Padrones (1916), La Luz de los Tres Ribartemes (1917) ou Sociedad Pro Escuela Unión del 
Porvenir para Taborda y Piñeiro (1922) (Peña 2002). Temos notícia de outras publicações como: La Voz 
Galaica. Periódico hispano-lusitano político independente (1886-1887), El gallego: semanario defensor de los 
interesses morales y materiales de la colonia española (1881-1883?), La Unión Galaica. Semanário defensor de 
los intereses generales de la colonia gallega (1894); pouco antes da instauração da República portuguesa, 
surgem com marcada intenção política, republicana, La España Moderna (1908) e El Clamor Español 
(1909).

Carlos Pazos-Justo
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O gallego é um typo que se não perde. A civilisação faz todas as diligencias para dar cabo 

d’elle, mas o gallego vae resistindo sempre. É no meio do progresso um verdadeiro phe-

nomeno de atavismo dos antigos costumes. Aqui em Lisboa, á vista de nós todos, a 

civilisação quiz tirar-lhe o barril de cima das costas, mas elle reagiu fortemente contra a 

Companhia das aguas, e continúa a fazer-lhe pachorrenta concorrencia com a agua do 

Carmo e do chafariz do Rei. A civilisação quiz tambem livral-o do pau e corda, instituí-

do a carroça e outros meios de transporte, mas elle vae teimando sempre em fazer uso 

d’aquellas suas velhas insignias, e não ha ninguem que possa vencer a sua teimosia. […] 

É conservador por indole, por desconfiança, por timidez e por avareza […]. Elle teima 

em juntar dinheiro, e junta-o. Quando sae da sua terra, é já para isso, para enriquecer á 

sua moda, fazendo todos os serviços que os outros não querem fazer […]. Para o gallego 

não ha differenças de cathegoria no trabalho, comtanto que lhe paguem. É esse o seu 

unico ponto de vista, e n’isso consiste a sua philosophia pratica. Geralmente os gallegos 

de exportação são isto pouco mais ou menos. Não querem mesmo ser outra cousa, por-

que o seu fim unico é juntar dinheiro […]. A avareza é a principal qualidade que o 

distingue (Andrade 1903: 130 e 131).

A descrição dos gallegos de exportação do trecho citado exemplifica o que 

denominámos imagotipo negativo (Pazos 2016): discurso de representação pelo 

qual os galegos – em boa medida devido à sua condição de imigrantes, como 

aconteceu noutras latitudes (Núñez Seixas 2002) – são imaginados como gros-

seiros e brutos, ignorantes e avarentos, trabalhadores não qualificados, atrasa-

dos, em ocasiões alcoólicos, ingénuos mas desconfiados, de vestimenta pecu-

liar e utentes de uma variedade linguística própria. Este estado de coisas 

supunha, como parece óbvio, um entrave não menor para os lisboanos, ávidos 

de outros capitais para além de económico ou, por outras palavras, necessita-

dos de reconhecimento social e simbólico. O recurso à criação de organizações 

no seio do enclave deve entender-se, em nosso parecer, também em função desta 

imagem pejorativa. 

Todavia, é necessário referir sucintamente que o quadro imagológico lisboe-

ta(/português) a respeito dos galegos e da Galiza não é, a partir de meados do 
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século XIX, unívoco. Articula-se, antes, em função de dois discursos de represen-

tação em certa medida antagónicos: o imagotipo negativo, já apontado, e o que 

denominámos imagotipo de afinidade, com especial incidência no percurso 

político de muitos dos membros do enclave. O imagotipo de afinidade pode ser 

entendido, esquematicamente, como uma outra narrativa de representação que 

concorre crescentemente com a anterior, pelo menos no imaginário das elites 

lusas, caracterizando-se por: em elaboração desde o século XIX, nutre-se da ideia 

central de que os galegos e portugueses partilham uma série de elementos de 

variada natureza (identidade/afinidade de língua, alma, raça, paisagem, passado, 

etc.); de variadas funcionalidades, pode ser útil aos lisboanos a modo de plata-

forma para aquisição de outros capitais que não o económico.

3. TRAJETÓRIA POLÍTICA DO ENCLAVE

Enquanto comunidade originária de um espaço da emigração – Galiza/Reino da 

Espanha – a residir num espaço de imigração – Lisboa/Reino de Portugal/Repú-

blica Portuguesa –, o enclave galego de Lisboa esteve submetido a partir das 

últimas décadas do século XIX a diferentes forças de signo político, em ocasiões, 

antagónicos. 

Apesar da dificuldade maior que significa, à luz dos dados a nosso alcance, 

estabelecer correspondências entre grupos do enclave e opções políticas ou orga-

nizações partidárias, muito provavelmente seja pertinente associar os galegos, 

em geral e durante o século XIX, com posições mais conservadoras ou antilibe-

rais na Lisboa da altura, nomeadamente entre os lisboanos5. Aliás, esta adscrição 

conservadora inscreve-se perfeitamente na lógica do imagotipo negativo antes 

referido.

5 Acompanhamos aqui de perto a análise de Domingo L. González Lopo sobre o assunto (González e 
Pazos-Justo 2018).

Carlos Pazos-Justo
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A intensa atenção que Vida Gallega (1908-1938), importante revista dirigi-

da por Jaime Solá, dispensa nos seus primeiros anos ao enclave lisboeta, dá 

notícia do interesse dos grupos conservadores metropolitanos – no poder – pelo 

mesmo. O número 19, de abril de 1910, sob a manchete «Gallegos distinguidos 

en Lisboa. En el Palacio da Pena», é acompanhado por grande fotografia onde 

aparecem destacados líderes políticos do sul da Galiza, espaço da emigração 

maioritário em Lisboa: o Marquês de Riestra, Gabino Bugallal e Augusto Gon-

zález Besada, junto aos lisboanos Agapito Serra Fernández, Apolinar Contreras 

ou Lorenzo Varela Cid. Todo indica, apesar de a revista apresentar a reunião 

como casual, tratar-se de um encontro perfeitamente planificado; máxime tendo 

presente o facto de ser aquele ano eleitoral e que pouco antes a colónia tinha 

recebido a visita de Amado Garra, líder na zona do Condado do republicano-

-agrarismo. 

As tomadas de posição de Amado Garra, futuro Presidente da Câmara Muni-

cipal de Vigo (1931-32; o seu irmão seria-o de Ponteareas) e caudilho do repu-

blicano-agrarismo do Condado, espelha a outra grande linha de força ideológica 

a funcionar no enclave lisboeta. Após a instauração da República, A. Garra, 

note-se, mostra um vínculo muito estreito com Portugal, inclusive fora das mar-

gens do enclave6. Diretor de El Tea (1908-1936), subintitulado segundo a época 

Semanario Político Independiente. Defensor de los intereses del distrito de Puentea-
reas ou Decenario Defensor de los Intereses Agrarios, é uma organização que visa 

designadamente disputar o domínio caciquil no citado Condado. El Tea, empre-

sa jornalística abertamente republicana e agrarista, foi financiada também pelo 

enclave galego de Lisboa, com destaque para lisboanos como Alejo Carrera ou 

6 Cabe assinalar neste sentido os vínculos entre Amado Garra e Bernardino Machado, como provam as 4 
cartas (de 1910, duas de 1914 e de 1928) que do primeiro conserva a Fundação Mário Soares (http://
casacomum.net/cc/arquivos?set=e_1852); numa das cartas de 1914, o republicano-agrarista galego escreve 
em qualidade de cônsul de Portugal em Vigo. Os contactos de Amado Garra com agentes da elite republi-
cana poderiam entender-se, muito provavelmente, na lógica de relações entre lojas maçónicas. El Tea dá 
notícia, a 3.08.1922, da imposição das «insiginias de Oficial de la Orden Militar de Cris[to]» de Portugal 
ao líder republicano-agrarista do Condado.
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Antonio Venancio Guisado (Hervés 1997). Lembre-se ao respeito, os interesses 

e funcionalidades de muitas das organizações criadas no enclave antes referidas 

Unión Agraria del Partido Judicial de Ponteareas en Lisboa (1915) ou Comité 
Agrario de Padrones (1916).

Após a instauração da República em Portugal, El Tea dá conta das iniciativas 

de orientação republicana em Lisboa, dando visibilidade assim (de forma inte-

ressada, evidentemente) à nova República vizinha no seio do Reino de Espanha. 

Deste modo, por exemplo, em 1911, em «Desde Lisboa» (secção estável do 

semanário) o correspondente dá notícia de uma «Asamblea» celebrada para pro-

testar contra as manobras conspiratórias contra a república Portuguesa na 

imprensa galega (El Tea, 8.04.1911). 

Estes episódios estariam por trás da nula atenção que Vida Gallega, crítica 

com algumas das iniciativas da jovem República portuguesa, dispensaria no 

devir ao enclave lisboeta uma vez que foram negativamente interpretadas, cabe 

supor, por uma parte significativa da colónia galega (González 2013). Deste 

modo, o apagamento do enclave lisboeta em Vida Gallega pode ser entendido 

também como um indício relevante acerca do consenso no seio daquele relativa-

mente à prática de uma atitude de, no mínimo, não-beligerância para com a 

novo regime português e/ou mesmo de apoio explícito. Neste sentido, em 1912, 

segundo El Tea, surge em Lisboa uma comissão de emigrantes, entre os quais 

António Venâncio Guisado, a favor do novo regime republicano português e 

contra a proteção outorgada aos monárquicos na Galiza (El Tea, 15.07.1911). 

Nesse mesmo ano, em julho de 1912, coincidindo com as incursões militares 

desde a Galiza do militar monárquico Paiva Couceiro (Torre 2002)7, El Tea 

7 Um dos lisboanos mais ativos do enclave, Ramiro Vidal Carrera (cf. infra), afirmava nas páginas de El 
Tea (13.07.1912): «Los secuaces de Paiva acaban de cometer una nueva barrabasada. Entendieron que 
tomar a Valença constituiría la reimplantación de la carcomida y fenida, para siempre jamás, monarquía de 
los Braganzas […]. Y después de tan manifiestas preparaciones de conspiración estúpida, con fin único de 
llevar un país a la más desoladora ruina, que a otra cosa hartos estarán de saber que no es posible llegar, los 
gobernadores y más autoridades galegas, son capaces de continuar como siempre informando al gobierno 
de Madrid que nada pasa; que no hay en la frontera un solo portugués; que nadie conspira…».
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transcreve, interessadamente, parte de um manifesto da colónia onde esta se 

afasta frontalmente das simpatias monárquicas metropolitanas e de qualquer 

suspeita de conspiração, o qual é, cabe entender, expressão dos receios dos lis-

boanos – com importantes interesses económicos – perante a opinião pública 

lisboeta8; o manifesto acaba com um expressivo: «Viva Portugal, Viva la Repu-

blica Portuguesa». 

Ainda dentro das margens do enclave galego de Lisboa, caberia assinalar uma 

outra linha de força ideológica e política vinculada ao crescente grupo de assala-

riados de origem galega que participam em diferentes iniciativas do incipiente 

movimento sindical português, até o ponto de, com acentuado protagonismo, 

participarem numa das primeiras greves portuguesas, a dos padeiros de 1894, 

que teve como resultado a expulsão de 285 padeiros de origem galega (Fernán-

dez 2018). Nesta direção, cabe entender a vinculação, doravante, de emigrantes 

dos sectores menos favorecidos com ideologias que vão do republicanismo ao 

anarquismo.

3.1. O (filo)galeguismo no enclave

Ao lado das tomadas de posição de signo conservador, republicano-agrarista 

ou marcadamente progressista, é patente como no seio do enclave, com maior 

ou menor intensidade, funciona uma outra linha de força ideológica que 

podemos denominar galeguista ou filogaleguista, de origem manifestamente 

poliédrica.

8 El Tea (20.07.1912), veementemente crítico com o encoberto apoio das autoridades espanholas à insur-
gência dos monárquicos, alertava «sobre determinados peligros que la conspiración realista habría de pro-
ducirnos, fuimos los primeros en llamar oportunamente la atención a excitación de nuestros compa-
triotas residentes en Lisboa que, como todo el mundo sabe, son numerosísimos; y esos mismos 
compatriotas dirigieron desde Lisboa a nuestro Gobierno excitaciones y protestas en tal sentido. Todo en 
vano, y el resultado ya se está tocando: crece la animosidad de los portugueses hacia España, y se hace 
ostensible declarando el ‘boycot’ a los productos españoles».
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Um dos fatores a ter em consideração é o facto de o fenómeno migratório se 

constituir como uma plataforma propícia para a objetivação e/ou problematização 

do espaço de origem, Espanha e/ou Galiza e/ou uma região determinada 

(Medeiros 2006: 159). Por outro lado, a conformação do enclave galego de 

Lisboa (e outros), entre as últimas décadas do século XIX e primeiras do seguinte 

(cf. Cabo 1998 ou Peña 2002), coincide, em termos gerais, com o desenvolvimento 

do galeguismo9 (também do agrarismo, que em parte assume vários dos 

postulados do emergente galeguismo); são processos, portanto, simultâneos e, 

por sua vez, solidários, os quais não serão alheios aos lisboanos. Os enclaves vão 

ser uma fonte de capitais de vária espécie, o que faz com que, na prática, e do 

ponto de vista identitário, os galeguistas, por exemplo, estejam interessados em 

estabelecer redes nas colónias galegas da Europa (no Estado espanhol e Portugal, 

fundamentalmente) e de América. Repare-se, neste sentido: (i) na fraca 

nacionalização dos territórios periféricos do Estado espanhol, entre eles as zonas 

rurais da Galiza sul, donde saía o grosso dos emigrantes do enclave lisboeta; e (ii) 

que um dos propósitos manifestos do galeguismo (especialmente a partir de 

1916), julgando os camponeses como base potencial e natural da sua expansão 

(frente ao âmbito urbano mais exposto à cultura e língua castelhanas, no 

entendimento dos nacionalistas), passa por ampliar as suas bases no espaço 

ocupado pelo agrarismo (Cabo 1998: 134 e ss.; cf. Beramendi 2007: 717), 

também o da emigração. O subtítulo do órgão de expressão dos galeguistas a 

partir de 1916 indicia a notoriedade do enclave lisboeta e consequente interesse 

por estabelecer contactos no seio dele: A Nosa Terra. Idearium das Irmandades 
da Fala en Galicia e nas colonias galegas d’América e Portugal.

9 Entendemos o galeguismo como «movimento de reivindicaçom da identidade diferenciada da Galiza com 
independência do grau de autonomia política proposto para a colectividade galega polos vários grupos ou 
agentes autoproclamados galeguistas, assi como o processo de fabricaçom de ideias que apoiam e justifi-
cam os vários graus desta reivindicaçom» (Samartim 2005: 10). De um modo geral, o galeguismo políti-
co como construção de uma «conciencia nacional galega» alternativa à «conciencia nacional española» (em 
construção sistemática desde 1808) tem as seguintes fases: Provincialismo (1840-1885), Regionalismo 
(1885-1916) e Nacionalismo a partir de 1916 (Beramendi 1997: 288).
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Neste quadro, o enclave galego de Lisboa – os lisboanos em particular – não 

é alheio, por exemplo, ao regionalismo moderado de Vida Gallega10, ou ao que, 

direta ou indiretamente, paira em El Tea. Da primeira publicação, é exemplo o 

artigo, publicado antes da instauração da República, dedicado à família Guisado 

(«Vida Gallega em Lisboa. – Paisanos conocidos», 31.05.1910): «Las campañas 

de difusión para nuestro dialecto; la exasperación contra los políticos que nada 

hacen por el embellecimiento de los pueblos rurales; el abandono de las escuelas 

y las venganzas electorales, son la constante lucha de nuestro significado conte-

rráneo». Do tom sem dúvida laudatório para com o lisboano Antonio V. Guisa-

do, destaca a filiação galeguista (campañas de difusión para nuestro dialecto) que, 

em nosso entender, têm necessariamente de se relacionar com o labor aberta-

mente filogaleguista da família Peinador, proprietária do Gran Hotel Balneario 

de Mondariz. 

O Balneário de Mondariz, devido ao empenho da família Peinador, proprie-

tária do estabelecimento termal, será durante as primeiras décadas do século XX 

um caso particular de envolvimento da burguesia comercial no programa dos 

galeguistas e, com mais relevância aqui, um foco de proliferação galeguista 

acessível e até desejável para os lisboanos11. Significativamente, o Balneário foi 

considerado como «tempro de galeguismo», segundo A Nosa Terra (apud Barrei-

ro 2006: 10), aquando dos eventos celebrados com motivo do ingresso na Real 

10 Segundo Jaime Solá: «Gallegos somos y amamos sobre todas las cosas a la tierra gallega; pero fuimos 
siempre, somos y queremos ser españoles», apud Vilavedra 1997: s.v. «Vida Gallega». O regionalismo de 
Vida Gallega incompatibilizar-se-ia com o programa ideológico das Irmandades bem cedo: «quando as 
Irmandades da Fala, en 1917, proclamarom que a literatura galega era a escrita em galego, recolherom o 
enfrentamento e a hostilidades de meios e autores como Emilia Pardo Bazán, Alejandro Pérez Lugín ou 
Jaime Solá, o director do mais influenciador semanário galego, Vida Gallega, e autor de obras de temática 
galega em espanhol, como nesse mesmo ano Anduriña, que se reclamavam tam literatos galegos e literatu-
ra galega como os irmaos da fala» (Torres 2004: 439 n. 19).
11 Nos períodos de férias, os emigrantes abastados tinham a necessidade de mostrar os seus progressos; para 
isto, o Balneário de Mondariz – também com afluência significativa de determinadas elites portuguesas (e 
doutras latitudes) – foi um palco privilegiado para a socialização, prestigiado no espaço da emigração e 
igualmente no da imigração.
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Academia Gallega de Rey Soto e Ramón Cabanillas bem como a homenagem a 

Manuel Murguía (30 e 31 de agosto de 1920). De resto, o conhecido como 

Poeta da Raça, Ramón Cabanillas, ligado nos primeiros anos ao agrarismo, será 

durante esta época um assíduo frequentador do estabelecimento termal.

Vários anos antes, um destacado lisboano, Ramiro Vidal Carrera (cf. infra), 

manifestava-se nestes termos à volta de como devia ser a configuração da asso-

ciação macroterritorial da colónia galega de Lisboa: 

Nadie desconoce el elevado número de galicianos que hay en esta capital lusitania, verda-

deramente hospitalaria; y nadie desconoce tampoco que en lo que se refiere á amor á la 

cultura y altruismo social ha dado la Colonia, desgraciadamente, muestras de poca fé y de 

carecer de aquella firme y decidida voluntad que se precisan para las grandes empresas. 

No es mi torpe pluma la llamada á estudiar la psicología de estos –como yo– llamados 

en nuestro agarimo terruño ‘Lisboanos’; pero á pesar de ello me limitaré á decir lo que á 

mi alcance está. 

Las colonias compuestas de los hijos de las cuatro provincias gallegas en todas partes del 

mundo se distinguen, por muy reducido que sea el número de individuos que las cons-

tituyan. Cuentan con sociedades de toda especie, famosas algunas por su gran floreci-

miento, en las cuales el continuo trato hace efectivas la solidaridad y confraternidad que 

se precisan para poder luchar con bríos y hacerse respetar de los súbditos de los países 

que habitan. Es esto demasiado conocido pero lo cito por si puede servir de estímulo á 

la Colonia aquí residente. Nuestro destino nos aleja de la madre patria y por exigencias 

de la lucha por la vida pasamos lejos de ella lo mejor de nuestra existencia; consagrémos-

la á laborar por el bien de todos, alejando toda clase de egoísmos y poniendo elevación 

de miras en las nobles empresas á que debemos dedicar nuestra actividad si queremos ser 

dignos émulos de nuestros hermanos que también luchan por el progreso en otras tie-

rras. Si esto hiciéramos conseguiríamos, en primer término alejar á muchos de nuestros 

compatriotas de diversiones y actos que en verdad afean su conducta. 

Con grandiosidad y opulencia se fundó aquí hace años la sociedad Centro Gallego que 

tuvo vida efímera. Yo no he de mencionar las causas de su disolución porque no quiero 
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molestar á nadie con mis apreciaciones, pero sí he de manifestar que, á mi juicio, debe-

mos los galicianos ir solos á todo género de empresas, porque sino nada conseguiremos; 

las entidades mixtas fueron siempre á la ruina por no ser posible aquella confraternidad 

á que antes me refería («De Lisboa. La Colonia Gallega», El Tea, 13.03.1909, p. 2). 

 

Na nossa leitura, a inspiração galeguista, desta e doutras tomadas de posição, 

é inequívoca. Por outro lado, as polémicas relativas à inclusão ou não doutros 

emigrantes procedentes do Estado espanhol são numerosas e constantes até pra-

ticamente 1936; foi até, diga-se de passagem, esta a polémica que aparentemen-

te motivou o desaparecimento da mais ambiciosa empresa jornalística do encla-

ve, o Hispania. Periódico Independiente (1924) de Alejo Carrera. 

A partir de 1916, a irrupção das Irmandades da Fala, dotando o galeguismo 

de uma maior coesão, fortaleza e organizações próprias, vai possibilitar um sig-

nificativo e progressivo crescimento das relações de variado tipo no quadro 

relacional galego-português até 1930(/1936), sendo este, presumivelmente, o 

período de maior intensidade no relacionamento na época contemporânea até a 

entrada dos dois estados peninsulares na, então, Comunidade Económica Euro-

peia. O interesse explícito de grupos e agentes galeguistas vai, de um modo geral, 

no sentido de desenvolver a lusofilia das elaborações culturais dos galeguistas da 

segunda metade do século XIX. Assim, a partir de 1916, Portugal vai ocupar um 

lugar central nas tomadas de posição dos galeguistas. Em 1918, na I Assembleia 

das Irmandades (Villares 2003: 22), em boa medida devido ao labor de um dos 

mais destacados irmãos na altura e empenhado impulsionador da aproximação a 

Portugal, Antón Villar Ponte12, são aprovadas resoluções inequívocas quanto à 

12 Antón Villar Ponte singularizou-se entre os nacionalistas por defender Portugal como o inequívoco 
referente de reintegração galego; como ele mesmo refere, a relação com Portugal é fruto, num primeiro 
momento, das suas estadias em Portugal como correspondente do jornal La Voz de Galicia: «fue en Lisboa 
y Oporto, poblaciones que visitamos por exigencias periodísticas, donde nuestro pensamiento acerca del 
particular [o relacionamento galego-português] se robusteció con vigores indestructibles» (apud Varela 
1994: 163). Enquanto correspondente do Diario de la Marina de Cuba, assistiu à inauguração da nova sede 
de Juventud de Galicia na Lisboa de 1911; segundo a crónica de um jornal metropolitano (recorte do 
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posição de Portugal no ideário galeguista. A proliferação galeguista será atendi-

da, com maior ou menor abertura, por grupos e agentes lusos, desde os republi-

canos até os monárquicos (Ventura 1988: 157).

Esta maior fortaleza galeguista irá implicar uma acentuação das tomadas de 

posição dos lisboanos em linha com os postulados do galeguismo metropolitano, 

mercê a, como foi apontado, (i) o interesse dos galeguistas pela proliferação nos 

enclaves da emigração, os de Portugal especialmente, e à (ii) necessidade de bens 
e ferramentas úteis para a consecução de novos capitais, sociais e simbólicos mor-

mente, por parte dos lisboanos. Nesta direção, é preciso analisar a trajetória do 

enclave de Lisboa entendendo que a utilidade do programa galeguista (nomea-

damente no que diz respeito às afinidades entre a Galiza e Portugal) acentuar-se-

-ia com o surgimento das Irmandades da Fala.

Neste quadro, as tomadas de posição no seio do enclave, com ressonância na 

praça pública lisboeta, sofrem uma alteração notável pois, sem deixar de se vin-

cularem às lógicas do agrarismo das origens, assumem um componente reivindi-

cativo afim ao programa galeguista. Esta mudança é especialmente perceptível 

entre os anos 1919 e 1922. 

A primeira iniciativa nesta direção, e provavelmente mais significativa, data 

de 1919, quando no seio de Juventud de Galicia é criada a «Comissão de 

espólio de Ramiro Vidal Carrera, cf. infra; datado a 9 de janeiro de 1911), acerca do discurso de Villar 
Ponte: «El orador se levantó á perorar entre la expectación de todos, escuchando una nutrida salva de 
aplausos. Su discurso fué brioso y lapidario himno á la asociación, á la cultura y á la libertad. Con facilidad 
de palabra evocó las sociedades regionales de América para demostrar que la importante colonia gallega de 
Lisboa puede hacer algo transcendental si el civismo se impone y se borra la negligencia, fruto de nuestro 
carácter, con objeto de fomentar el societarismo. Fustigó con latigazos soberbios á los conterráneos adine-
rados residentes en Portugal que suelen ser los más reacios para prestar su apoyo á la asociación. Dijo que 
pertenecen á aquella clase de plutócratas que aspira á llevar el cuerpo en automóvil y el espíritu en carreta; 
cuando lo esencial hoy, es montar el alma en aeroplano aunque la miserable arcilla corporal tenga que 
renguear á pie por el arroyo. Habloles de la necesidad del pan de la instrucción […]. Recomendó en párra-
fos vibrantes, pletóricos de fe, saturados de emoción, que los gallegos rindan eterno culto al ideal regiona-
lista, fustigando entonces el caciquismo de manera insuperable, valiéndole esta parte del discurso calurosa 
y prolongada emoción […] Villar Ponte, concluyó su discurso en medio de aplausos delirantes, recibiendo 
un sin fin de felicitaciones. La fama de que venía precedido lejos de defraudarse, se aumentó».
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Propaganda de Autonomia Regional da Galiza», cujo Presidente também o era 

da associação dos galegos. A Comissão Pró-Autonomia organiza durante esse 

ano três conferências: «La colonia gallega y el problema de autonomia de Gali-

cia», a cargo de Alejo Carrera (futuro Senhor do Sobroso e primeiro Presidente da 

Câmara Municipal de Mondariz durante a Segunda República espanhola); 

«Alma Gallega», de Ramiro Vidal Carrera (Presidente da Câmara Municipal de 

Mondariz entre 1926-1929); e Alfredo Guisado sob o título «Literatura Gallega» 

(El Tea, 13.06.1919, p. 2). Infelizmente não temos mais notícias da primeira e 

da última das conferências; sim da proferida por Ramiro Vidal Carrera, sobre a 

qual voltaremos mais à frente13.

Nesse mesmo ano de 1919, o enclave abre uma subscrição para apoiar os 

mutilados de guerra portugueses na Grande Guerra (o envelope carimbado para 

tal fim indicava: «P’ros mutilados d’a guerra portugueses. / A COLONIA GALAI-

CA»), obtendo uma ampla visibilidade nos jornais da altura aquando da entrega 

do dinheiro ao Presidente da República, como mostram os artigos da imprensa 

lisboeta da altura: «Para os mutilados da guerra. Um acto de filantropia da coló-

nia galaica de Lisboa», informava A Capital (a 30/07.1919). A comissão organi-

zadora estava formada pelos lisboanos Lourenzo Varela Cid, Agapito Serra Fer-

nandes, Ermindo Augusto Álvarez, Alfredo Pedro Guisado e Ramiro Vidal 

Carreira, dos quais há registo fotográfico no espólio do último.

De 1919 data igualmente o desenho de Afonso R. Castelao que iria ser a capa 

do poemário de Alfredo Guisado Xente d’a Aldea. Versos Gallegos (publicado na 

Lisboa de 1921) que, dito esquematicamente, atualiza um repertório literário de 

inspiração agrarista e, designadamente, galeguista. Durante este período, Alfredo 

Guisado, lisboano com importantes vínculos com o agrarismo, vai desempenhar 

13 Recentemente tivemos ocasião de consultar o manuscrito da conferência pertencente ao espólio do autor. 
Junto ao manuscrito consta um recorte de imprensa («Alma Galega. Conferência do sr. Ramiro Carrera», 
Diário A Vitória, 15.05.1919) que, pelo seu conteúdo, evidencia com quase toda probabilidade tratar-se do 
texto efetivamente lido na altura. Agradecemos aqui a Miguel Regojo, bisneto de R. Vidal Carrera, a pos-
sibilidade de consultar o mencionado espólio.
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funções de difusor das iniciativas dos nacionalistas metropolitanos não apenas 

no enclave lisboeta, mas em Portugal (Lisboa) no seu conjunto.

Entre 1919 a 1922 são relativamente numerosas as intervenções na imprensa 

portuguesa (Diário de Lisboa, Seara Nova, A Imprensa de Lisboa, entre outros), 

onde se sucedem tomadas de posição, no sentido apontado, de Alfredo Guisado 

ou Antón Villar Ponte14; o qual parece não ter passado despercebido às autori-

dades espanholas da capital portuguesa: Ernesto Vázquez Sousa refere um docu-

mento policial metropolitano de 1921 onde são mencionadas duas das cartas 

publicadas n’A Imprensa de Lisboa, jornal, segundo o documento, «donde se ha 

iniciado una campaña separatista gallega de escasa importancia y que fue envia-

do [o artigo publicado] por la Legación de España en Lisboa» (Vázquez 2006; 

sublinhado no original). A modo de exemplo, anotamos um breve excerto de 

uma das intervenções na imprensa lisboeta, Diário de Lisboa, à volta da organi-

zação de uns Jogos Florais galego-portugueses:

São esses Poetas, esses artistas como Castelao, que transforma o seu lápis em lança em 

torneios de defeza pela sua Terra, que respondem pela pena de Vilar Ponte, dando o seu 

apoio á ideia do Diário de Lisboa. E na sua ancia de gritarem Pátria pelo mundo fóra, 

diz na sua carta Vilar Ponte:

14 Antón Villar Ponte, por exemplo, envia uma carta de agradecimento pela atenção à causa dos galeguistas 
ao jornal A Imprensa de Lisboa nestes termos: «A redençón da escravizada Galiza terá que vir polo apoio da 
nobre Luzitania e polo esforço dos galegos que nesa grande e gloriosa terra irmá acharon hospitalidade. Por 
iso, artigos como o que fica nombrado facerán moito ben no espirito dos galegos que a morar estám á 
sombra da bandeira portuguesa. Castela foi a nosa eterna enemiga. Económica i espiritualmente. E hoje, 
os novos intelectuais galegos ollan para Portugal como para o irmão maior redimido que pode nos ajudar 
na luta que ora ideológicamente, no terreiro da arte, da literatura e do pensamento anda a se plantejar, e 
logo quizais possa rematar deitando o sangue. Ha já mais d’un grupo de rapazes a pregoar a boa nova. En 
torno de catedraticos, jornalistas, artistas e literatos facen juntanza moitos morzos [sic] do povo. E aqués 
catedraticos, jornalistas, artistas e literatos sosténen estreitas relaçãos con homes ilustres do Portugal. Mui-
tos livros e cartas de muito afamados portugueses receben os nosos xefes. E agora no abril faceráse en Vigo 
a III As[e]mbleia Nacionalista Galega para o estudo de temas de grande interés entre os que figura este: 
Relações da Galiza con Portugal. [...]. Já os nosos intelectuais veem traballando ‘para que a ideologia de 
Castela possa ter pronto a sua Aljubarrota espiritual na Galiza’» (A Imprensa de Lisboa, 27.04.1922 [?]).
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«O noso soño é organizar em Lisboa un-ha somana galeguista. Un ciclo de sete 

conferencias que estarian a cárrego de pergoeiros do nazionalismo galego, capaces de 

causaren sensación n’esa Terra, com’a causaron na Cataluña outrora, falando nos 

principais centros intelectuais de Barcelona».

E depois de citar os nomes dos conferentes: –Vicente Risco, Johan V. Viqueira, Louzada 

Dieguez, três professores distintissimos, Barnet Fonteula, Pena Novo, Xaime Quintanilla, 

ele próprio e Ramon Cabanillas, «a prol intelectural da Galiza», como ele lhe chama, 

acrescenta ainda: –«Esta somana galeguista poderia resultar como o convite para outra 

somana lusitana na Coruña, capital da nazión galega. Cal fixemos c’os homes mais 

saintes do catalanismo outrora» (Guisado 1921)15.

Em 1922, o semanário metropolitano El Tea dá notícia da oferenda que a 

colónia galega tributa ao soldado desconhecido (português) em Lisboa: 

 

A propósito de los homenajes realizados el día 9 de Abril, al soldado desconocido 

portugués, al que la colonia gallega en Lisboa ofreció dos ricos candelabros de cinco 

luces cada uno, en plata, con las inscripciones siguientes: ‘Galicia ós heroes d’a sua 

hirmán Lusitania’. ‘Pra que alumbren eternamente n’o corazón d’esta pátria hospitalei-

ra’. A colonia gallega en Lisboa (El Tea, 23.05.1922; itálicos nossos).

Grupos da comunidade galega, nomeadamente Juventud de Galicia (de 

quem parte a iniciativa), notabilizam-se em 1924 ao propor homenagear 

Camões na Corunha com um monumento e Rosalia de Castro com o próprio em 

Lisboa, segundo recolheram com extensão El Pueblo Gallego (22.03.1924, p. 2) e 

15 A Nosa Terra (15.06.1921, p. 6), poucos dias depois, confirma o Diário de Lisboa como jornal amigo: 
«‘Diario de Lisboa’ traballa pol-a independenza espiritoal i-económica, da Lusitania groriosa. Traballa 
tamén pol-a imposición d’un estado d’orden, libertade e democracia no seu país […]. Cuanto â Galiza, 
como pobo afin â raza portuguesa, convídaa a unha estreita aliança d’amore. E pensa por iso na organiza-
ción d’unhos Jogos Floraes luso-callaicos. [...] ‘Diario de Lisboa’ moito porâ ajudar â causa da redención 
da nosa Terra do xugo castelâo».
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Hispania (23.03.1924, pp. 4 e 5). Uns anos mais tarde, Juventud de Galicia teria 

promovido «Unha semana gallega en Lisboa», segundo referia, com algumas 

reticências finais (em plena ditadura de Primo de Rivera), A Nosa Terra 

(1.05.1925, p. 2). Mais à frente, em finais de 1928 e inícios de 1929, surge uma 

outra iniciativa que visava organizar uma Semana Portuguesa na Galiza (e igual-

mente uma Semana Galega em Portugal). A Seara Nova e com destaque o Diário 
de Notícias, A Nosa Terra ou El Pueblo Gallego irão acompanhar os trabalhos de 

organização assim como as polémicas surgidas que, significativamente, vão coin-

cidir temporalmente com a preparação da Exposición Iberoamericana de Sevilha, 

marcada pela singular participação portuguesa. Em fevereiro de 1929 noticiava 

o jornal lisboeta, Diário de Notícias, com grande foto da comissão de membros 

do enclave, a adesão entusiasta de Juventud de Galicia à iniciativa: 

A colonia galega de Lisboa, tão avultada e laboriosa, trouxe-nos ontem a sua calorosa 

anuencia, as suas felicitações por esta nova iniciativa, pondo-se incondicionalmente á 

nossa disposição e manifestando-nos o seu intenso desejo, que é também o nosso, de que 

a obra tão brilhantemente iniciada seja levada a cabo com o luzimento que merece, 

retribuida mais tarde pela realização de uma ‘Semana Galega em Lisboa’ (Diário de 

Notícias, 2.02.1929, p. 1):

Por entendermos a conferência de Ramiro Vidal Carrera (de 1919), antes 

mencionada, como um compêndio modelar dos elementos centrais do programa 

galeguista úteis em várias dimensões para os lisboanos, expomos e analisamos a 

seguir os eixos temáticos: 

nôs, os gallegos, pequenos de territorio, pero grandes de pensamento, honradés e traba-

llo, debemos aproveitar o momento histórico, en que se inicia un-ha nova era n’o 

mundo, de banda a banda, e levantar ben algo o pendón redencionista que poida acabar 

con o denigrante cacique factor único da nosa ridicula decadencia […]. Os falsos após-

toles, os autores d’o artículo 2º da ley electoral, que nos veñen roubando o mais sagrado 
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d’a vida – a conciencia ciudadana – temos de separalos, inda que pra isso faga falta 

manger a fouce… [e mais à frente]. Un-ha grande masa rebelde se ergue agora, o agra-

rismo gallego, que certamente ofrece moitas esperanzas. Isto e fruto d’un puñado d’ho-

mes de boas intenciós que, por tal, xa teñen sido processados e encarcerados. Citarei 

como alma sincera d’o movimento e como perseguido y-encarcerado mais qu’un-ha ves, 

o ilustre abogado fillo de Puenteareas D. Amado Garra.

Neste excerto, para além da língua («Os meus amigos non debian ter come-

tido o pecado de convidarme pra falarlles en gallego…»; cf. infra), a novidade 

relativamente às tomadas de posição anteriores não é muita: o discurso de feição 

agrarista e anticicaciquil – com menção expressa a Amado Garra – era com cer-

teza conhecido e reconhecido em amplos sectores do enclave. Mais à frente, 

porém, o discurso introduz outros matizes como, a seguir, um antagonismo 

entre a Galiza e o Estado:

Pretenden que continuemos a servir de mofa ê escarnio n’o mundo; n’esse caso, impón-

senos o divorcio, a independencia – pol-o menos administrativa – y-eles, que continuen 

en Madrid comendo d’os frutos d’a sua sabiduria en ves d’o fruto que veñen cultivando: 

a ignorancia gallega… [e mais à frente]. Castillanizan a intelixencia, as ideas, as costumes 

[…] y-o poder central, ese amo funesto, chamo-os a sí, chama-os a tomar asento n’a 

basta mesa d’o roubado.

Segue com uma reflexão acerca da dureza da vida na emigração, entendida 

esta como um dos males do atraso da Galiza («De tudo isto e culpada a absor-

vedora d’os nosos homes […] a nosa dominadora, a nossa España política, a 

España Caciquil»), e na necessidade de as colónias galegas terem direito a votos. 

Sob a epígrafe «Orgullo en ser gallegos»:

Debemos todos os que nacemos en Galicia, ou mesmo, non nacendo, levando sempre 

gallega n’as nosas venas [sic], ter orgullo en manifestarnos, y-en ben admitirmos, o nom-
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bre proprísimo de gallegos. Nunca por nunca debemos sentirnos menos preciados, 

cando se nos chama por ese nombre – cheio d’encantos pra mim – anque moitas veces 

o fagan con fins ofensivos.

Pol-o regular, quen pretenda ofendernos chamando-nos gallegos, desconoce o que 

somos, o que valemos y-o qu’ele propio representa ou vale […] Non facerlles caso e o 

noso deber; pois nin razóns atenderian pra explicarlles que non temos menos precio en 

ser fillos d’a terra que foi berce d’as suas grandezas […] As nobres xeneracións de Espa-

ña, y-as nobres linaxes portuguesas, tiveron muitos dos seus princípios n’a raza gallega.

Este trecho espelha o que seria um dos elementos de coincidência evidente 

entre as necessidades dos lisboanos e o programa ideológico dos galeguistas: a 

dignificação da Galiza, enquanto comunidade com uma história e uma identi-

dade próprias, pode significar igualmente a dignificação dos galegos de Lisboa, 

imersos num meio imagologicamente hostil. Nesta direção, interessa sublinhar 

as referências a uma nova leitura do passado da terra das origens, narrativa em 

elaboração pelos galeguistas.

O excerto seguinte acolhe também outra das linhas de força do pensamento 

galeguista: Catalunha como exemplo e parceira na elaboração dos nacionalistas 

galegos:

Cataluña imponse, pode impoñerse. Ten tudo canto se precisa pra impoñerse con mais 

autoridade material c-a nos. Ten homes que o mismo defenden o seu rexionalismo 

dende o poder com’a dende a oposición. Ten comercio, ten grandes e imponentes indus-

trias, ten intelixencias que non trocan a sua fé pol-o seu ben estar, ten, en fin, vida 

propia, vida asegurada. Seus fillos foron sempre menos susceptibles d’o engano central; 

sin un-ha emigración tan numerosa com’a nosa.

Sob a epígrafe «A lengua gallega» refere:
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o dereito sagrado que nos asiste, de pugnar pol-o emprego d’o noso idioma, d’a nosa 

amorosa faliña […] d’as lengoas é a mais doce, a mais compatible pra a expresión d’o 

sentimento humano. 

A nosa inmortal Rosalía, demostrou ô mundo, que ningun-a lengua podia expressar con 

mayor facilidade, con mayor ternura, o sentimento d’a muller.

En gallego trovaron os antigos Reis d’a Península, por talvez reconocer, ser este o idioma 

único en que podian sensibilizar as encantadoras nínfas d’a sua época […]. Teófilo 

Braga, que todos debedes conocer, esse orgullo d’a raza latina […] non duda confirmar 

que, o idioma d’esta hospitaleira terra portuguesa, e fillo lixitimo do gallego. Isto sin 

necesidade de aducirlle que o perfeucionador d’ele, Camões, é oriundo de Galicia […]. 

Talvez todos saibades qu’isto é un-ha verdá, pero, os que o non saiban, será bon non 

pensar qu’isto é un invento meu.

O respeitable Sr. Tiófilo, dis-nos que, a diferencia existente n’a actualidade entre a len-

goa portuguesa y-a lengoa gallega, e o aquela pasar a ser oficial, obediente a un método 

[…] y-a gallega, manterse estacionaria, sin caracter oficial e sufrindo, por tal motivo, o 

vicio d’os tempos e d’as costumbres que cada un lle queira imprimir.

A reivindicação de um dos elementos identitários principais dos galeguistas, 

a língua – norma sistémica no campo cultural galego em construção (Torres 

2010) –, significa também aqui a dignificação da cultura de origem dos lisboa-

nos (a coincidir com um uso mais frequente da língua das origens em inter-

venções públicas, orais ou escritas). No texto, destacam-se as referências ao 

Camões galego e ao líder republicano Teófilo Braga em que a dignificação das 

origens também se substantiva em função das afinidades entre Galiza e Portugal. 

A conferência remata com um «¡Viva Galicia!».
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4. SÍNTESE CONCLUSIVA

A partir do até aqui exposto não nos parece errado afirmar que, em termos 

gerais, o programa ideológico galeguista em elaboração a partir de 1916 (anco-

rado necessariamente em formulações precedentes) constitui-se como bem e 

ferramenta (no sentido que propõe Even-Zohar 1999) apetecível e útil para 

grupos significativos do enclave galego de Lisboa, nomeadamente os lisboanos, 

apesar de existirem obstáculos não menores para tal: (i) antes de 1923, o facto 

de a oposição ao regime da Restauración espanhola estar liderada por forças repu-

blicano-agraristas nas zonas de origem do grosso da emigração lisboeta (com a 

exceção importante do Balneário da família Peinador), (ii) as fragilidades várias 

que os galeguistas enfrentam, sobretudo a partir de 1923, à hora de consolidar 

o seu discurso e ampliar as suas bases do ponto de vista quantitativo mas tam-

bém territorial; (iii) e, com incerto impacto no meio português, a fortaleza da 

narrativa nacional espanhola, própria de um sistema cultural (político, etc.) 

consolidado. 

A pesquisa realizada aponta para uma maior visibilidade do ideário galeguista 

no meio galego de Lisboa desde 1916-17 até a instauração da ditadura de Primo 

de Rivera. Entre 1923 e 1924, a participação de numerosos agentes outrora da 

oposição, com participação destacada para os lisboanos (é o caso, por exemplo, 

de Ramiro Vidal Carrera) no processo de substituição das antigas elites locais 

promovido pelo novo regime, vai debilitar as possibilidades de proliferação dos 

galeguistas no enclave lisboeta. Um exemplo paradigmático é o do já citado 

16 A linha editorial de Hispania, perante a melhora importante das relações entre os dois estados (acentua-
da a partir de 1926 e com fim aproximadamente em 1930), apropria-se de ideias que pululam nesta altura 
entre grupos conservadores dos dois estados, como por exemplo as que transparecem a seguinte citação: 
«Nacemos para afirmar la superioridad de la Raza Ibera, hoy Ibero-Americana, heredera de una civilización 
latina, colonizadora de un Mundo Nuevo; nacemos para evitar el lamentable contraste de que pueblos de 
las dos naciones que tamaña empresa realizaron, ignoren mutuamente lo que hay más acá y más allá de su 
común frontera; a pesar de surcarlas los mismos ríos y recorrerlas los mismos macizos montañosos» (His-
pania, nº 1, 2.02.1924).
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Hispania, que, atento ao novo quadro relacional peninsular, parece tentar inter-

vir enquanto mediador nas relações entre os dois Estados ibéricos16. A viragem 

de signo republicano em 1931 no Estado espanhol se bem fez com que o pro-

grama galeguista recupera-se a sua capacidade de atração entre os lisboanos (e 

não só; Mascato e Pazos 2015), o facto é que, após 1936, o enclave galego de 

Lisboa teve um papel relevante no plano material e ideológico afim aos golpistas 

espanhóis (Pena 1999). Este papel filo-fascista da colónia galega, porém, não 

deveu ser em regra nem consensual, nem voluntário, se temos em consideração 

o estado dos campos na Lisboa de 1936, já implantado o Estado Novo, que seria 

uma trave fundamental do apoio exterior ao exército golpista. 

Cabe entender as tomadas de posição dos lisboanos como oscilantes, sempre 

muito condicionadas pelo devir da realidade portuguesa assim como pelas 

importantes mudanças que têm lugar do ponto de vista político nas terras de 

origem (a desativação, por exemplo, da causa agrarista a partir de 1923); neste 

quadro, as lealdades ideológicas da elite económica do enclave parecem difusas 

perante as diferentes ofertas das ideias ou narrativas concorrentes, entre as quais 

o galeguismo. Este, no entanto, conseguiu em certa medida visibilizar-se como 

um bem e ferramenta viável perante os lisboanos por, apesar dos vários entraves 

já indicados, as causas defendidas irem ao encontro de necessidades concretas da 

emergente elite do enclave que poderíamos sintetizar na urgência que aqueles 

sentem de nobilitar as suas origens (via, por exemplo, como defendem os gale-

guistas, a ideia de partilha de variados elementos entre galegos e portugueses) 

num meio lisboeta historicamente hostil nas dimensões mais acima referidas.
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«Para os que se van, é, antes que nada, unha experiencia individual; para os que 

quedan é, sobre todo, un problema social.» Ramón Piñeiro resumía con esta 

frase a percepción da emigración predominante na intelectualidade galeguista de 

mediados do século pasado. Facíao na súa intervención no Primeiro Congreso 

da Emigración Galega realizado en 1956 en Bos Aires, para concluír que «todos 

os galegos participamos no feito da emigración», ben fose «vivíndoa como expe-

riencia ou vivíndoa como problema». 

Trátase, certamente, dun fenómeno omnipresente na evolución demográfica, 

económica, social e identitaria dos galegos durante os dous últimos séculos e que 

aínda ten unha forte pegada na actualidade. Mesmo condicionou estratexias e 

discursos políticos dirixidos de xeito específico aos «galegos na diáspora» por 

parte da Xunta de Galicia. Porén, as imaxes elaboradas na sociedade galega sobre 

a emigración diverxen de maneira considerable das que se formaron dentro do 

propio colectivo emigrante, xa fose na microescala da memoria familiar, xa no 

discurso oficial creado polas elites emigradas (Núñez Seixas 2002).

1. A PERCEPCIÓN DOS GALEGUISTAS SOBRE A EMIGRACIÓN A 
AMÉRICA

Entre boa parte da intelectualidade galega predominou unha imaxe negativa da 

emigración. Era vista como a única resposta posible daquelas xentes do común 

que aínda tiñan algún recurso para financiaren a viaxe fronte á situación de 

explotación económica e dominación política por parte do Estado liberal 

español, que esquecía os intereses dos galegos e só se lembraba deles nas derra-

mas de «trabucos» e nas levas dos «quintos». Poderosos atrancos estruturais 
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pexaban o desenvolvemento das riquezas de Galicia, nomeadamente a moderni-

zación agrogandeira da «Suíza peninsular»: a terra mal partillada e peor explota-

da pola minifundización da propiedade, o atraso técnico e o consabido desleiga-

mento das instancias públicas que representaban o Estado español. A premisa 

maior é un tópico ben alicerzado na identidade colectiva, a forza de repetirse na 

prensa galeguista e na literatura dende o século XIX ata datas recentes. Mais vaia-

mos por partes.

Moitos deses intelectuais procedían do grupo de propietarios rendistas ou da 

burguesía comercial que investira en terras desamortizadas e arelaba eliminar os 

contratos forais para arrendalas aos labregos por períodos temporais curtos, reci-

bindo o pagamento en metálico1. Denunciaron as inxustizas que padecían os 

labregos, indefensos e desvalidos ante os abusos do Estado en materia de recada-

ción, a usura das elites locais e as inclemencias naturais, mais non propuxeron 

unha reforma da propiedade da terra que facilitase a modernización das explo-

tacións nin criticaron o control social que exercía o clero rural, lexitimando 

aquel statu quo desfavorable para as xentes do común (Velasco Souto 1994: 77). 

É un exemplo da simbiose das elites galegas, tanto rurais como urbanas, co Esta-

do liberal español durante a Restauración. Aquelas controlaban o poder político 

municipal e enriquecéronse grazas ao tráfico de emigrantes para América e á 

xestión das remesas destes2.

1 Por iso salientaban, en plena crise agraria finisecular, o esgotamento do sistema foral debido á «falta de 
tierras que aforar por estarlo ya las mejores»; isto, pola súa vez, «fuerza a la emigración» (Villaamil y Castro 
1883: 26).
2 Realidades que non aparecen, por exemplo, no discurso vitimista de Lamas Carvajal, pois o populismo 
campesiñista que espallou, sucesivamente, nos artigos de El Heraldo Gallego, no Catecismo do labrego 
(1888) e en O Tío Marcos d’a Portela agochan esa realidade da explotación económica e a marxinación 
política da maioría social de Galicia polas elites autóctonas. O Tío Marcos d’a Portela, subtitulado Parrafeos 
c’o pobo galego, tirou 4000 exemplares entre 1876 e 1889. Distribuíronse en feiras e nos adros parroquiais 
á saída das misas, que eran os principais espazos de sociabilidade da Galicia rural, e contribuíu a xerar unha 
mentalidade rexionalista ou, polo menos, vitimista, que reactivou Basilio Álvarez dende 1910. No mitin 
de Bande (26 de xaneiro de 1913) presentou o soño de «facer as Américas» como un engano da hexemonía 
política e social das elites locais sobre as pobres xentes do común, forzadas a fuxir da miseria da súa propia 
terra (Bernárdez Sobreira e Román Lago 2007: 112-113).

Raúl Soutelo Vázquez



491

No entanto, rexionalistas como Valentín Lamas Carvajal e Manuel Curros 

Enríquez responsabilizan só o Estado español da mísera situación económica dos 

paisanos e da falta dun porvir na «terra» ante as inxustizas que padecían. A Gali-

cia finisecular carecía dunha auténtica rede escolar de instrución primaria, de 

infraestruturas para vender as súas producións e de voz propia nas Cortes 

españolas, porque os deputados dos partidos dinásticos satisfacían primeiro a súa 

ambición e, deseguido, os intereses das súas clientelas, sen denunciaren o 

aumento da fiscalidade e o empobrecemento das xentes do común, que as obri-

gaba a emigrar3.

A xeración de Solidaridad Gallega e Prácticas Modernas deu un paso adiante, 

asentando as ideas centrais do discurso agrarista asumido polas Irmandades da 

Fala dende a súa fundación no 1916: a rexeneración económica e social de Gali-

cia precisaba implicar as elites endóxenas e os emigrados no fomento do asocia-

cionismo e no cooperativismo, que mellorarían a inserción das explotacións 

familiares nos mercados e reducirían, así, a emigración dos seus fillos máis 

emprendedores4. Algúns dirixentes da efémera e antiforista Liga Agrario-Reden-

cionista de Acción Gallega denunciaron a emigración como un cancro que 

«[extenuaba] y [debilitaba] las aldeas», reclamando ao Estado español que imita-

se o dinamarqués ou o sueco para garantir o crédito con xuros reducidos e 

fomentar o asociacionismo agrícola como «remedio que [terminase] con la escla-

vitud de Galicia»5. Porén, albiscaron que a experiencia laboral nas cidades ame-

ricanas estaba concienciando os galegos e por iso Basilio Álvarez viaxou a Cuba 

3 Remitimos aos artigos titulados «La causa de nuestros males», «La emigración de los gallegos» e «El 
estado de la población rural» (El Heraldo Gallego, 16-IX-1875, 25-II-1880 e 5-III-1880).
4 As conclusións da I Asamblea Agraria de Galicia (Monforte de Lemos) recollen esa percepción «solidaria» 
da emigración como un andazo neecesario para a modernización económica e social de Galicia: «[E]s la 
mejor y menos costosa revolución […]. Hay que fomentarla cuanto se pueda mientras no podamos vivir 
sin ella […]. En tanto el Estado no nos proporcione las escuelas a las que tenemos legítimo derecho y 
trabajo construyendo esos caminos tan necesarios para el desarrollo de las industrias agrícolas de Galicia».
5 Citamos entre comiñas frases de Prudencio Canitrot («Árbol boca abajo», Acción Gallega, 8, 1-V-1910).
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e Bos Aires na procura de financiamento para redimir Galicia. Os galegos de 

América non tiveron con el o comportamento xeneroso que agardaba porque 

xa formaban parte de sociedades microterritoriais para a mellora das condicións de 

vida nas súas freguesías e concellos de orixe.

Ese vizoso asociacionismo microterritorial, que dotou a Galicia da primeira 

rede escolar de calidade (nos predios e no material didáctico polo menos) e de 

moitas obras que melloraron as condicións de vida da veciñanza, demostra o 

errado da imaxe negativa da emigración que transmitiron os intelectuais nacio-

nalistas coetáneos das vagas migratorias6. Reforzaron ese discurso populista que 

presentaba o Estado español e os seus representantes locais como responsables 

do atraso económico e da extorsión fiscal da poboación, forzada a emigrar en 

masa. Os políticos agraristas e rexionalistas máis espelidos ofreceron a elimina-

ción do sistema foral e da parasitaria rede caciquil como solucións no curto prazo 

e procuraron a alianza co asociacionismo dos emigrados7. O contexto interna-

cional, determinado polo éxito dos revolucionarios rusos, e a crise económica e 

política terminal do réxime da Restauración dende 1917 favoreceron a radicali-

zación do agrarismo, que asumiu o discurso abolicionista e incentivou o boicot 

dos veciños ás elites locais, que pretendían seguir cobrando as rendas forais e 

ameazaban con impostos municipais extraordinarios. O resultado foron folgas 

agraristas que desabasteceron os mercados urbanos e revoltas populares como as 

de Nebra, Sofán e Guillarei, que demostraban a relativa politización do campe-

6 Compárese, como exemplo, a crítica de Roberto Blanco Torres á «desorientación de los emigrados res-
pecto de las realidades nacionales, sin tener del patriotismo más que una noción irracional, un superficial 
sentimiento instintivo», e ás «sociedades y comisiones, casi todas de caracter instructivo […] [porque] 
como no caben todos en los puestos directivos fundan otra» («Patriotismo pasado por agua», La Zarpa, 
3-XII-1921), coas afirmación de Ramón Piñeiro no seu discurso no Primeiro Congreso da Emigración 
Galega (Piñeiro [1956] 2006).
7 Pensemos en Portela Valladares, que tivo o seu feudo no distrito electoral da Fonsagrada grazas á alianza 
coas clases medias locais e á incorporación do argumentario de agraristas e galeguistas no seu discurso, case 
apocalíptico, por certo, en ocasións, como no caso da conferencia titulada Momentos de Galicia, que pro-
nunciou no Ateneo olívico en 1922.
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siñado. Foi a masa electoral cortexada por todas as organizacións políticas e 

sindicais dende a segunda década do século pasado8.

A ditadura de Primo de Rivera extirpou, aparentemente, a vella elite política 

corrupta e ineficiente, fomentou os servizos estatais de asistencia técnica á agri-

cultura e á gandaría, realizou obras de interese público, como fontes e lavadoiros, 

e aprobou o decreto de redención que resolvía o vello conflito foral. O campe-

siñado investiu os aforros da emigración e da venda de gando vacún ou de viño 

na compra dunha terra sobreprezada por escasa e demandada, consolidando o 

minifundismo que pexou a modernización da agricultura galega nas décadas 

seguintes (Villares 1982). A desfeita daquel «complexo agrario» polas pegadas 

sucesivas da crise económica dos anos trinta, da Guerra Civil, que decimou os 

efectivos pecuarios galegos, e das políticas autárquicas franquistas asolagou a 

sociedade galega nunha longa posguerra de medo e de fame da que fuxiu emi-

grando, de novo, nos anos cincuenta do século pasado.

As imaxes desas novas vagas migratorias a América, a Europa e ás cidades 

favorecidas polas políticas industrializadoras do desarrollismo franquista na 

segunda metade do século pasado, que transmitiron intelectuais coetáneos 

como Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro e o propio Xosé Manuel Beiras, 

mantiveron, no substancial, a visión hipercrítica das consecuencias da «diáspo-

ra» que predominara no pensamento galeguista anterior á Guerra Civil (Núñez 

Seixas 1992: 50-65). Reforzaron, ao cabo, esa «tradición un pouco maldita nas 

elites culturais galegas que é considerar como bo o que se queda e malo quen 

8 Os nacionalistas presentáronse como continuadores de Solidaridad Gallega e Acción Gallega. Por iso 
Antón Villar Ponte e Arturo Noguerol participaron nos mitins agrarios e Vicente Risco colaborou no 
periódico La Zarpa e presentou o manifesto A Irmandade Nazonalista Galega á Sociedade na asemblea da 
Irmandade Nazonalista Galega (A Coruña, 18 e 19-III-1923). Era un programa rexeneracionista e moder-
nizador da Galicia rural cun populismo radical impropio do Risco máis coñecido, porque arelaba «entrar» 
no asociacionismo agrarista. No punto XIII propuñan «impedir canto se [puidese] a emigración, procu-
rando que todo-los galegos [atopasen] dentro da súa Terra traballo e mantenza dabondo para si e para as 
suas familias», e, namentres, «capacitar ó emigrante galego pra loitar pola vida e dotalo de institucións de 
protección».
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marcha»9. O discurso de Ramón Piñeiro naquel Primeiro Congreso da Emigra-
ción Galega é unha boa mostra diso. Argumentou, para empezar, que o abando-
no da terra propia na procura dun mellor pasar noutras alleas só se xustificaba 
polo clásico desequilibrio malthusiano entre o estancamento dos recursos mate-
riais e a superpoboación relativa que se daban na Galicia da posguerra10. Os 
mozos máis emprendedores expresaban a súa frustración marchando e demos-
traban a afouteza dos galegos triunfando economicamente en contextos econó-
micos e sociais moi diferentes da sociedade patriarcal e rural de orixe. As expe-
riencias laborais e relacionais no heteroxéneo e competitivo mundo urbano 
convertéronos en incansables xigantes na procura do benestar material para os 
seus e do recoñecemento social dos veciños cando retornaron presumindo de 
«homes feitos a si mesmos». Mais, para merecéreno, debían purgar o «pecado 
orixinal» da súa «deserción» apoiando os proxectos galeguistas de «volverlle as 
esencias» da súa identidade colectiva á «grea» que permanecía en Galicia (Piñei-
ro ([1956] 2006: 75-76). 

Dese xeito, os «emigrantes-desertores» convertíanse en «redentores»…, mais, 
polo que sabemos grazas ás pescudas realizadas dende a historia económica e 
social, a antropoloxía e a socioloxía rural, esa arela non tivo moita prioridade na 
axenda da maioría dos nosos emigrados. Alomenos ata que se enriquecían abon-
do para retornaren, cumpridos xa os obxectivos do seu proxecto migratorio, e 
procuraban a aceptación e o recoñecemento dos paisanos para reinserírense con 

éxito na sociedade de orixe. 

9 Reproducimos entre comiñas a afirmación do profesor Ramón Villares que caracteriza esa visión excesi-
vamente negativa como «unha especie de traxedia interpretativa e cultural» (La Voz de Galicia, 25-IX-2013). 
Temos un exemplo na obra de Celso Emilio Ferreiro, vencellada coa poética de Curros e de Rosalía e, sobre 
todo, co pensamento político de Castelao, cando aquel responsabiliza os emigrantes do relativo fracaso na 
construción dunha sociedade civil politicamente comprometida e mellor artellada no que atinxe á mobili-
zación contra as políticas da ditadura franquista (Soutelo e Vázquez Lojo 2015: 157 e ss.).
10 Admitía que «Galicia [era], económicamente, un país atrasado», mais, «arrincando deste feito, cada 
emigrante que [abandonaba] Galicia para ir precurar subsistencia en terras alleas [era] un “desertor”, si 
nos colocamos […] no terreo dos intereses económicos do seu país», porque «todol-os homes estamos 
obrigados a consagrar o noso esforzo ó milloramento das condicións de vida do noso país» (Piñeiro [1956] 
2006: 72-73).
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2. AS CONSECUENCIAS DA EMIGRACIÓN AMERICANA PARA A 

SOCIEDADE GALEGA DA ÉPOCA

As pescudas realizadas nas últimas décadas, e mesmo algunhas observacións dos 

coetáneos, como Peña Novo, forneceron evidencias abondas para rexeitar a 

visión exclusivamente negativa da emigración como un atranco para a mobiliza-

ción sociopolítica do campesiñado galego. Demostraron que as remesas enviadas 

polos emigrantes e os aforros repatriados polos retornados melloraron as explo-

tacións agrícolas que xestionaban as súas familias e as casas nas que vivían e 

financiaron o establecemento de negocios que diversificaron a oferta local e 

doutras actividades máis innovadoras na economía galega da época. Ademais 

moitos retornados utilizaron a conciencia reivindicativa que acadaran nas súas 

experiencias sociolaborais na emigración para desafiaren os representantes locais 

dos partidos dinásticos dende as asociacións agraristas e loitaron polas liberdades 

persoais e a xustiza social durante a Segunda República. Uns e outros contribuí-

ron, xa que logo, á mellora das condicións de vida nunha sociedade rural que foi 

máis dinámica e conflitiva do que estableceu o relato histórico elaborado polas 

elites urbanas ao servizo do Estado. 

2.1. As consecuencias económicas: o investimento das remesas individuais e 

colectivas dos emigrantes

As análises dos libros maiores e auxiliares dos comerciantes que actuaron como 

receptores dos xiros dos emigrantes e da documentación conservada polas 

familias con emigrantes indican que destacaron os envíos de pequenas canti-

dades para pagar débedas xa contraídas e auxiliar a familia, sobre todo por 

parte dos establecidos na Arxentina. As grandes remesas foron inmediatamen-

te anteriores ao retorno de mexicanos e cubanos cun proxecto de investimento 
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en Asturias e en Galicia (García López 1992; Villares 1997: 249-54; López 

Facal 2014)11. 

A contía das remesas enviadas polos emigrantes a Galicia para melloraren as 

condicións de vida das súas familias xa interesou a coetáneos tan ben documen-

tados como o deputado liberal Eduardo Vincenti, o conservador ministro de 

Fomento e Facenda Augusto González Besada e o economista Lois Peña Novo. 

O primeiro afirmou que España recibía anualmente uns 96 millóns de pesetas 

en xiros dos emigrantes, dos cales 40 ou 50 millóns correspondían a Galicia e se 

destinaban, maioritariamente, ao financiamento das casas labregas12. Lois Peña 

Novo subiu aos 300 millóns de pesetas anuais as cantidades recibidas ata 1929, 

para concluír que «estos gallegos [ahorraban], 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 1995: 48). 

Porén, a análise rigorosa dos libros maiores e auxiliares de «Letras a Pagar» do 

Banco de Olimpio Pérez indica que o volume de remesas americanas pagadas 

aos beneficiarios probablemente alcanzaba unha media anual de 2 800 000 pese-

tas13. Cifra inferior aos citados cálculos dos coetáneos e de expertos posteriores 

11 O concepto «remesas» abrangue aquelas operacións que non son o pagamento de mercadorías ou servizos 
e das que resulta unha entrada de fondos. Comprende os envíos periódicos de diñeiro destinados a parti-
culares, os puntuais para obras de interese social e os aforros que repatriaron os emigrados ao retornaren 
(García López 1992: 20-21).
12 Vincenti usou datos de transferencias do Banco Español del Río de la Plata en 1906 para puntualizar, 
nunha conferencia pronunciada no Centro Galego de Madrid a comezos do ano seguinte: «[P]agan 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». É imposible calcular a cantidade total de remesas chegadas a Gali-
cia dende América por canles legais ata que se analice a documentación contable das entidades bancarias, 
nomeadamente o Pastor, que foi o principal xestor dese fluxo de capitais, e aínda quedarían as remesas 
efectuadas por vías informais.
13 Esa casa de banca compostelá recibiu 161 917 084 pesetas entre 1884 e 1931, cunha media de 3 373 273 
pesetas anuais, e pagou un valor de 144 976 365 pesetas, cunha media de 3 020 341 pesetas/ano, para acadar 
un máximo de 9 914 696 pesetas en 1920 (López Facal 2014: 375).
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como Alejandro Vázquez, partindo dun Interrogatorio sobre Emigración conser-

vado no arquivo municipal de Padrón14.

As pescudas confirmaron a importancia das remesas dos emigrantes na 

modernización das explotacións agrícolas e gandeiras familiares, no establece-

mento de pequenos comercios nas vilas galegas (Villares Paz 1984) e na mellora 

tecnolóxica da pesca en poboacións mariñeiras como Cervo (García López e 

Pernas 1999), mais apenas aparecían en actividades innovadoras cuxa tipoloxía 

e casuística foron descubrindo, precisamente, os historiadores da economía, que 

demostraron que o diñeiro da emigración financiou o xurdimento de novas 

industrias e empresas en moitas bisbarras galegas durante as primeiras décadas 

do século pasado (Carmona Badía 1984: 48-49). Tratouse, porén, de americanos 
que aproveitaron os coñecementos comerciais e profesionais acadados alén mar 

para desenvolveren actividades innovadoras en cidades ou vilas, procurando 

unha clientela para mantérense e prosperaren15. A casuística coñecida apunta a 

que os cubanos volvían máis familiarizados coa maquinaria, polo que moitos 

deles estableceron negocios de venda de automóbiles e talleres de reparación, ou 

empresas de transporte de mercadorías e viaxeiros16. Os arxentinos, pola contra, 

14 Os veciños deste concello recibiron entre 350 000 e 400 000 pesetas anuais por remesas dos emigrantes 
ata 1928. Multiplicando esa cantidade só polo número de concellos de tamaño parecido e cunha pegada 
semellante do éxodo laboral a América, resultan sobradamente fundamentados os cálculos de Peña Novo, 
de xeito que as remesas chegadas a Galicia puideron supoñer o 50 % do total español nos anos finais da 
emigración en masa (Vázquez González 2015: 520, 525-527).
15 Sirvan de exemplo tres empresarios ourensáns. Cesáreo Labrador aprendeu o oficio nunha reloxaría 
en Bos Aires e fundou a Casa dos Lentes en Ourense e O Barco cando retornou (La Región, 15-I-1923). 
O cubano Eloy Viso estableceu unha tenda de ultramarinos na praza do Ferro e fundou Licores Viso, que 
era a única destilaría de Galicia en 1923 e que contaba con máis de vinte empregados, unha frota de «coches 
de liña» e dous camións para atender os pedidos que lle facían dende Cuba, Guinea e Porto Rico (La 
Región, 30-XII-1947). Rogelio Fernández marchou da casa paterna en Bande para Cuba aos catorce anos. 
Formouse como perito industrial, coñeceu o funcionamento da industria norteamericana grazas a unha 
bolsa na Universidade de Columbia e retornou á Illa para desempeñar cargos directivos na industria naval 
e azucreira. Volveu para Ourense en 1926 e fundou unha fábrica de cerrallaría, caldeiraría e construcións 
metálicas que trasladou a León en 1953 (La Región, 16-V-1966).
16 Os irmáns Isaac e Higinio Vázquez González, industriais en Cuba, investiron no Garage Americano dos 
seus irmáns, que vendían os prestixiosos Dodge e Chevrolet en Ourense e en Vigo (La Región, 15-V-1925).
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aproveitaron os coñecementos comerciais acadados na emigración, para repro-

duciren a diversificación típica do sector17.

A propia emigración a América de parte da man de obra dispoñible nas bis-

barras galegas tivo moitas consecuencias positivas para a economía local. Moitos 

cubanos e arxentinos incorporaron nas súas explotacións agrogandeiras os adian-

tos técnicos que viran alá e fomentaron esa mecanización selectiva a través dos 

sindicatos e sociedades agrarias das súas freguesías de orixe (Fernández Prieto 

1992, 1997; Soutelo 2007). Outros aproveitaron os coñecementos acadados en 

Cuba ou nos Estados Unidos para arranxaren arados de vertedoiro e malladoras18. 

Impulsaron a mecanización das explotacións porque reducía o risco de perder as 

colleitas e o pagamento de xornais e melloraba as condicións de traballo, co cal 

evitaba que os fillos tamén abandonasen a casa, como aconteceu, ao cabo, co 

éxodo rural dende os anos cincuenta do século pasado (Iszaevich 1991: 289-290; 

Soutelo 1998). 

Loxicamente, as oportunidades de negocio no espazo social ao que se reinte-

graron estes americanos determinou o carácter máis ou menos innovador dos 

seus investimentos. Nas contornas rurais destaca o caso dos serradoiros mecáni-

17 Rosendo Fernández González emigrou a Lisboa aos 14 anos e a Bos Aires catro anos despois. Prosperou 
no sector comercial e estableceu unha manchea de negocios cando retornou á súa freguesía natal de Soute-
lo (Salceda de Caselas) aos 32 anos. Traía diñeiro abondo para ascender na sociedade local, pois casou coa 
filla dunha familia acomodada de Tui que tiña numerosas propiedades en Vigo e estableceu, sucesivamen-
te, unha taberna con venda de teas e comestibles e servizo de barbaría, unha muiñeira eléctrica, unha 
fábrica de cadaleitos e outra de zapatos. Prestaba diñeiro aos familiares e veciños e investiu en montes para 
extraer madeira e barro e en viñedos para autoabastecer de viño a súa taberna. Os seus criados recollían na 
estación ferroviaria de Guillarei o correo para a freguesía e as mercadorías encargadas para a ferretaría e a 
mercería, polas que tributaba como industrial nos anos trinta. Foi concelleiro dende 1917 ata 1922 e 
durante toda a ditadura de Primo de Rivera (Soutelo e Vázquez Lojo 2019).
18 Mesmo adaptando pezas e motores no desfavorable contexto tecnolóxico da autarquía da posguerra, 
como fixeron Manuel e Ramón Sieira Queiruga, fillos do ferreiro de Sendia (Nebra). Traballaran na cons-
trución de encoros nos Estados Unidos e na Fábrica de Armas da Coruña antes de faceren unhas mallado-
ras máis estreitas, simples e baratas que as de Ajuria. Mallaron o cereal das «aldeas do monte» ata que foron 
substituídas polas Campeva movidas por tractores na década de 1960 (Soutelo e Vázquez Lijó 2018: 231 
e ss.).
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cos, que se espallaron dende comezos da centuria polo aumento da demanda de 

madeira para a construción civil e para atender os paisanos que levaban toradas 

a serrar, porque era máis rápido e barato que contratar os serranchíns, adoito 

portugueses, que traballaban a mantido19. Capitais da emigración americana e 

retornados dela participaron, tamén, nos proxectos hidroeléctricos pioneiros que 

xurdiron dende finais do oitocentos e que forneceron a enerxía necesaria para as 

actividades industriais e de lecer nocturno das cidades e vilas daquela Galicia 

moderna de hai cen anos20.

Coñecemos ben a natureza da principal remesa colectiva dos emigrantes, que 

foi a creación e o sostemento dunha rede escolar de calidade (Peña Saavedra 

1991, 1995). Con todo, apenas se atendeu á pegada local das remesas dos ame-
ricanos na mellora das condicións de vida de familiares e veciñanza na empobre-

cida sociedade da posguerra21. Nomeadamente, a importancia real que tiveron 

os envíos de roupa, polo xeral usada, para os familiares de Galicia, así como a 

reactivación das redes migratorias nos anos cincuenta do século pasado. Sen 

esquecermos outros aspectos, que debullaremos nas páxinas que seguen.

19 As caldeiras de vapor de moitos deses serradoiros tamén produciron electricidade para as modernas 
muiñeiras, como a que existía nas freguesías limiás na década de 1920 (Risco [1929] 1993: 11) ou a que 
estableceu o arxentino Luís Rodríguez en Salceda de Caselas (El Tea, 796, 13-VII-1926). Outras ata sub-
ministraban electricidade para as casas veciñas, como a dos irmáns Rodríguez en Melias de Coles (Risco 
1980: 312).
20 Nomeadamente na provincia de Pontevedra, grazas ao emprendemento de Laureano Salgado, apoiado 
por banqueiros composteláns e pontevedreses como Riestra (Soutelo 2009). Sen esquecer casos concretos, 
como o do cubano Manuel Porto Verdura, que marchou de Nigoi (A Estrada) aos 13 anos. Prosperou 
fabricando vasoiras e investiu na Nueva Electra estradense, que dirixiu entre 1928 e 1934, ao tempo que 
construía edificios senlleiros da arquitectura urbana local (Fernández Bascuas 1998). Foron méritos abon-
dos para que a rúa principal da vila levase o seu nome dende 1931, ata recibir o de Calvo Sotelo en 1937 
(Arca Caldas 1995). Cf. tamén Núñez Seixas (1998: 57-62).
21 En Salceda de Caselas, por exemplo, os brasileiros Faustino Vaqueiro e Salustiano Juste adiantaron cartos 
para a traída telefónica en 1957 e Antonio Rodríguez Suárez, outro «brasileiro ricacho», abriu unha pista 
na súa aldea para poder meter o seu coche na casa (Soutelo e Vázquez Lojo 2019).
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2.2. Os efectos negativos das remesas da emigración

A chegada dos capitais americanos aumentou a demanda de terras e o seu prezo, 

co que dificultou o aceso a elas por parte das familias que non contaban con 

financiamento externo e fomentou, polo tanto, a «febre migratoria» na procura 

deses recursos para mercar máis terras22. Porén, a emigración dos homes novos 

acelerou o abandono das terras e a sobreexplotación das mulleres, nenos e vellos 

das «casas» labregas sen que mellorase a produtividade agrícola23. Isto, xunto co 

aumento da demanda de cereais polas familias beneficiadas con remesas dos 

emigrados, inseriu tendencias inflacionistas nos mercados de alimentos (Vázquez 

González 2015: 532-37). Finalmente, dende os anos cincuenta, a marcha de 

parte da man de obra dispoñible nas bisbarras galegas induciu a mecanización 

das explotacións para evitar o pagamento de xornais ou que os fillos abandona-

sen a casa nun contexto de éxodo rural masivo e desfeita da economía orgánica 

tradicional. 

As mudanzas nas mentalidades que viñeron causadas polo fenómeno migra-

torio non foron consideradas positivas para todos os sectores da sociedade galega 

da época. O contacto coas sociedades urbanas, máis liberais e individualistas, 

transformaba a maneira de pensar dos emigrantes e a súa forma de percibir a 

22 A documentación familiar das elites locais fornece exemplos de americanos comprando pazos e leiras 
grandes como proba do seu ascenso social no Ribeiro ourensán (Domínguez Castro 1992: 108, 115 e 117) 
ou en Caldas de Reis. A viúva do comerciante e banqueiro Juan Ramón de la Riva informaba por carta ao 
seu fillo en 1915 do seguinte: «[L]a finca de Fontán lindante con la nuestra ya se vendió en 55 000 reales 
a un americano, bien siento no poder llegar a ellos. Si tu padre viviese empeñaría la camisa para adquirirla 
por lo mucho que la deseaba» (fondo documental conservado por Juan Froján).
23 A redución da oferta de man de obra agrícola pola emigración, combinada co aumento da demanda 
propiciada pola chegada de capitais americanos, incrementou os salarios mínimos masculinos, mais tamén 
favoreceu a participación de mulleres e nenos no traballo agrícola e industrial, coa conseguinte caída da 
produtividade por traballador e tamén dos salarios medios, que estiveron entre os máis baixos de toda 
España (Vázquez González 2015: 532 e 541). Ao cabo, as xentes do común que non marcharon pouco 
ganaron coa emigración dos homes.
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realidade e de operar nela. Cando retornaban ao espazo social de orixe, moitos 

americanos espallaban ese individualismo entre familiares e veciños, poñendo as 

arelas de éxito económico por diante doutros valores comunitarios, característi-

cos da sociedade rural galega.

En primeiro lugar, isto reduciu a autoridade moral dos pais cando os fillos 

emigrados antepuxeron os seus proxectos de vida, excluíndo o retorno para 

coidárenos a cambio de melloras na herdanza24. Minguou, tamén, a capacidade 

daqueles para orientaren o matrimonio dos fillos cando marcharan solteiros e 

casaron na emigración. O mesmo que a transmisión xeracional de valores 

sociais e culturais que alicerzaban a economía moral daquela sociedade rural en 

transición. 

En segundo termo, produciu a creba de feito co marido en moitos matrimo-

nios, aparentemente porque os homes emigrados se esqueceron da dona e dos 

fillos que deixaran na casa. Porén, a análise de epistolarios familiares reflicte certa 

capacidade das mulleres para negociaren o investimento das remesas e a refor-

mulación do proxecto migratorio dos seus homes25. 

En terceiro lugar, aumentou o desequilibrio de xénero, empeorando as opor-

tunidades das mozas do común para casaren. Por iso, moitas que xa ían vedrañas 

fixérono con americanos e algúns ata casaron con sobriñas, animadas pola nai (e 

irmá do contraente), para conservaren e mesmo incrementaren o patrimonio da 

24 A análise de casos concretos, como o da familia Rial Feijóo de Cordeiro (Valga) ou o dos Fernández Boán 
de Amoeiro (Soutelo 2012: 970 e ss.), indica que os varóns emigrados axudaron economicamente os pais, 
mais non retornaron para coidárenos. Tampouco o fixo Caetano Borrajo, exitoso industrial en Cuba, senón 
que procurou que o fixese o seu irmán porque achegaría unha muller que coidase da casa patrucial que el 
atendera enviando cuantiosas remesas (Soutelo 2017: 96 e ss.). Pola contra, adoitaron retornar as mulleres 
para coidaren os pais, sobriños ou irmáns, renunciando ao seu proxecto de vida autónomo na emigración 
(Soutelo 2017: 183 e ss.).
25 A dona de Benjamín Lozano rexeitou vender a casa e as terras para xuntar a familia na Arxentina e el 
retornou a Melias de Coles (Soutelo 2017: 181). E a salcedense Dores Troncoso mudou o destino das 
remesas enviadas polo marido, que antepuña a compra de terras e o plantío de cepas á crianza dos fillos 
(Soutelo e Vázquez Lojo 2019).
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familia, con miras a harmonizaren o benestar dos seus membros presentes e da 

prole que tivesen26. 

Finalmente, os americanos combinaron comportamentos políticos e sociais 

reformistas ou máis radicais en función do éxito económico que acadaran e das 

súas expectativas de ascenso na sociedade de orixe. Mais esa mestura de republi-

canismo e laicismo ou anticlericalismo coa cal demostraban a súa modernidade 

e, sobre todo, o individualismo propio de quen triunfara nas cidades capitalistas 

da época racharon as esencias da sociedade rural galega e, tamén, a hexemonía 

das vellas elites locais nun contexto político favorable27.

2.3. As consecuencias políticas da emigración de retorno

Os galegos de América forneceron novas ideas, capitais e actores relevantes para 

mudaren as dinámicas sociais e políticas locais, principalmente nos concellos 

rurais e nas vilas pequenas, durante o primeiro terzo do século pasado (Núñez 

Seixas 1998). O apoio financeiro e humano das sociedades microterritoriais e de 

instrución de Bos Aires ou A Habana ás asociacións agraristas na súa loita anti-

caciquil e nos proxectos para mellorar as condicións de vida na sociedade de 

26 A análise de casos concretos nas familias Quesada e Rúas Rego indica que a oportunidade de vivir «como 
unha señora», ceibe dos traballos na labranza e, quizais, do coidado dos fillos, xunto co modelo de submi-
sión feminina transmitida xeracionalmente, sumada á presión materna, convenceron esas mozas para 
casaren cos vedraños tíos americanos retornados (Soutelo 2003).
27 Por iso Vicente Risco denunciou cruamente a desfeita provocada pola emigración e os retornados nas 
aldeas galegas: «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» (cit. por 
Núñez Seixas 1992: 53). Risco coñecía casos de «irreverentes», como o arxentino Constantino Gallego, quen 
«non quería que a señora da Torre e o conde de Lagariños tiveran toda a terra e os outros [tivesen] 
que traballar para eles polo caldo […]. Gustábanlle moito a igualdade e o comunismo […]. De curas non quería 
saber nada aínda que era cristiano e conocía ben a Biblia […]. Por eso o cura de Barra de Miño mandou 
os falanxistas para que o matasen», segundo a súa filla Pilar (transcrición da gravación depositada no Arqui-
vo Oral do Museo Etnolóxico de Ribadavia).
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orixe foron a remesa colectiva da emigración, pois, xunto coa aparente filantro-

pía dos emigrados de éxito, dotaron de infraestruturas básicas (pontes, lavadoi-

ros, fontes e, sobre todo, escolas) centos de aldeas e vilas galegas28.

Os obxectivos desas sociedades microterritoriais determinaban a súa supervi-

vencia e consolidación ou, pola contra, o abandono dos socios que non tiraban 

o proveito agardado da súa pertenza á entidade. Acadar o equilibrio entre a 

interacción microsocial coa «parroquia de acá», desenvolvendo proxectos que 

mellorasen as condicións de vida da veciñanza, integrada tamén polas familias 

dos ausentes, sen esquecer a atención mutualista e recreativa aos socios, non era 

doado, como demostraron as pescudas de microescala no Baixo Miño ou no val 

de Barcala29. Moitas delas desapareceron polas loitas internas derivadas da con-

centración parroquial dos socios, da primacía dos seus intereses mutualistas e 

recreativos ou filantrópicos e, sobre todo, da recesión económica dos trinta, que 

pechou o ciclo migratorio e estrangulou, así, o envío de remesas colectivas para 

os centros educativos que sostiñan. A evolución das sociedades microterritorais 

fundadas polos emigrantes dezaos en Cuba e Bos Aires é paradigmática neste 

senso. Hijos del Partido de Lalín xurdiu en 1910 na Habana en resposta ao 

pedimento dos agraristas locais, nomeadamente a Sociedad de Agricultores, 

28 Por iso rexistramos a lembranza desa acción colectiva dos emigrados en prol da súa veciñanza nos teste-
muños recollidos para o Proxecto de Historia Oral de Galicia. Nicolás Santos, por exemplo, salientou que 
en Bóveda de Amoeiro «cos cartos dos emigrantes [mercaran] unha casiña por 400 pesetas para agraria […]. 
[Seu] tío Modesto, que era o presidente, fora a Cuba no 1916 e volveu no 1919 con moitos libros […]. 
Daba mitins cun maestro de Amoeiro e co Juan Antonio, que era anarcosindicalista e volvera do Uruguay».
29 Os emigrantes da parroquia de Morgadáns crearon, sucesivamente, as sociedades Unión Residentes de 
Morgadanes (Arxentina, 1911) e Hijos de Morgadanes Residentes en el Plata (Uruguai, 1918). Os seus 
veciños da freguesía de Vincios organizaron na Arxentina Hijos de Vincios Unidos. Uns e outros desenvol-
veron un importante labor coa fundación de escolas e o fomento da renovación pedagóxica (Malheiro 
2002, 2004). A sociedade Hijos de Entienza xurdiu dunha secesión do Centro de Protección Agrícola del 
Distrito de Salceda de Caselas en Bos Aires porque este antepuña os fins mutualistas e recreativos para os 
socios, sen esquecer o financiamento das campañas anticaciquís da Federación Agrarista de Salceda de 
Caselas, e os entenzáns arelaban construír un cemiterio e unha escola na súa freguesía (Soutelo e Vázquez 
Lojo 2019). A Sociedad de Instrucción Unión Barcalesa fundouse en 1907 na Habana e aínda funciona 
porque vencellou as funcións mutualistas e recreativas coas instrutivas, sostendo escolas na contorna de 
orixe dos socios (Liñares Giraut 2013: 56-57).
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Oficios y Profesiones de Gresande, que arelaba construír unha escola na fregue-

sía e intentou artellar unha federación comarcal de sociedades agrarias no Deza 

que fose o álter ego da bonaerense Unión del Partido de Lalín30. Esta xurdiu en 

1921 porque os socios de Hijos del Partido de Lalín partidarios de antepor os 

fins mutualistas e recreativos a abandonaron para fundaren a Asociación Hijos 

del Partido de Lalín (Protección). Os que preferían a intervención con fins ins-

trutivos e de apoio aos agraristas na contorna de orixe quedaron na Unión del 

Partido de Lalín, liderada por Jesús Blanco. El e Ramón González Vigide, que 

formou parte da primeira xunta directiva, representan ben o americano activo no 

agrarismo cando retorna á terriña31.

A rede de relacións destes arxentinos dezaos e a procedencia parroquial dos 

asociados a ambas as dúas entidades explica a avinza entre a sociedade agraria 

de Gresande e a Unión del Partido de Lalín32. O vizoso resultado foi a inau-

guración da escola de Porreiros (Gresande) en novembro de 1922 e outra en 

Prado tres anos máis tarde33. Porén, os arxentinos rexeitaron o pacto dos diri-

xentes agraristas lalinenses co bando riestrista local e recomendaron a súa 

30 A agraria de Gresande constituíuse o 10 de xaneiro de 1909 (libro de asociacións do Goberno Civil da 
Coruña) e funcionou ata setembro de 1926. Participou na Asamblea Regional Gallega en 1923 e figura con 
278 socios nunha listaxe do BOP de Pontevedra do ano seguinte, segundo datos fornecidos polo profesor 
Cabo Villaverde. Organizaron unha xuntanza das sociedades agrarias no monte para confeccionaren o 
regulamento desa federación agraria, que debería ser o álter ego da bonaerense Unión del Partido de Lalín 
(Malheiro 2005: 87-89).
31 González Vigide fundou con Ramón Gamallo e Antonio Vidal a pioneira sociedade de Agricultores, 
Oficios Varios y Profesiones en Gresande, en 1909, e o xastre Jesús Blanco participou no mitin agrarista 
da Bandeira en 1910 denantes de volver para a Arxentina, onde estivera dende finais do século XIX. Militou 
no partido socialista arxentino, foi un dos líderes da FSG Agrarias y Culturales e colaborou no seu voceiro 
El Despertar Gallego (1922-1929) e, despois, en Acción Gallega ata 1936 (Núñez Seixas 2001: 117-119).
32 O 58,5 % dos socios desta e o 46 % dos da federación agraria procedían de catro freguesías (Cristimil, 
Donsión, Gresande e Prado-Bendoiro), segundo resulta de comparar os datos de Núñez Seixas (2001: 119) 
cos apuntamentos de Manuel Vigide sobre os socios das agrarias participantes nesa federación lalinense 
(arquivo de Antonio Ramos).
33 A escola de Porreiros levou o nome de Ramón González Vigide e contou, tamén, co financiamento de 
Hijos del Partido de Lalín en Bos Aires. Semella que incentivaron o mestre Manuel Sánchez para que 
fomentase no alumnado aprendizaxes significativas e competenciais, alén da simple memorización (Núñez 
Seixas 2001: 121, 124; Malheiro 2005: 24-25). 
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depuración34. A pesar do desencanto que da sociedade agraria de Gresande 

reflicte a correspondencia entre Jesús Blanco e José Peña Surribas, seguiron cola-

borando con ela a prol dos intereses da veciñanza35. Apoiaron o proxecto dunha 

escola en Barcia financiado polo arxentino Marcelino Otero, xunto con Manuel 

Ramos Ramos. Aquel puxo do seu peto máis de cen mil pesetas dos anos vinte 

para construír un predio de dous andares e vivenda para o mestre no terreo 

doado polos Ramos a carón dunha carballeira centenaria. Os veciños de Barcia 

e Anseán colaboraron na construción e foron quen de rematala cando Otero 

abandonou o proxecto, a finais de 1923, canso dos manexos do párroco de 

Barcia para sacarlle os cartos a conta dunhas obras que non tiñan a calidade 

establecida no proxecto e acordada co mestre contratado, precisamente, a instan-

cia do maquiavélico crego36. 

A actuación das sociedades microterritoriais en simbiose coas agrarias e sos-

tendo as escolas fundadas en común aumentou considerablemente o capital 

simbólico dos promotores e líderes, tanto nas parroquias de orixe como entre os 

emigrados37. Responden ao perfil de home feito a si mesmo que acadou un 

considerable éxito nos negocios, adoito no sector comercial, e dispuña dunha 

sólida rede relacional, de tempo e de azos para consagralos aos intereses colectivos 

34 Aceptaran a entrada de curas na Federación Agraria Municipal e apoiaron o candidato dinástico a depu-
tado e, como alcalde, o médico Cándido Soto Colmeiro, afillado do «prócer», en troco dunha maioría 
agrarista de concelleiros (Núñez Seixas 2001: 124). 
35 Antonio Sánchez Souto e o arxentino Manuel Vigide Fondevila figuraban, respectivamente, como presi-
dente e secretario da sociedade de Agricultores, Oficios e Profesiones de Santiago de Gresande en 1931. 
Vigide retornara da súa derradeira estadía na Arxentina, seguramente pola recesión económica e a súa idade; 
investiu os aforros en mercarlles a herdanza da casa paterna aos outros irmáns que tamén emigraran para 
alá e xestionou a documentación da «agraria» cando estaba na casa, polo que se deduce da documentación 
conservada no fondo familiar. 
36 Remitimos á precisa descrición do conflito en Malheiro (2005: 37, 121 e ss.). O predio funcionou como 
escola ata 1972. Seis anos máis tarde mercárono 58 veciños e convertérono en local sociocultural.
37 Polo xeral, as «escolas de americanos» que funcionaron dende comezos do século pasado entraron en crise 
nos anos trinta. Outras nin se inaugurarán por atrasos no envío de financiamento ou disputas para decidir 
a súa situación xeográfica. Boa parte delas convertéronse en escolas da rede pública mediante contratos de 
arrendo ou de compra cos concellos, como aconteceu coas de Ferreira en San Sadurniño (Núñez Seixas e 
Soutelo 2005), Valga (Soutelo 2007) e A Baña, Barcala e Brión (Liñares Giraut 2013).
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da veciñanza. Tal fixo Constantino Añel organizando a Sociedad de Instrucción 

Alianza de Villamarín na Habana en 1910 e dirixíndoa nos anos seguintes38. 

Comisionaron a Francisco Pérez para «llevar a cabo la fabricación de una casa 

que sirviera para centro social y se diesen en ella las clases que [pudiesen] soste-

ner»39. Foi a orixe do sólido cacicado que artellou o cubano Pancho de Reádegos 

en Vilamarín nos anos seguintes, co que mudou o apoio agrarista e dos emigra-

dos polo dos liberais e, finalmente, o dos bugallalistas locais ata a crise final do 

réxime afonsino40. Actuou co pragmatismo atribuído aos «tribunos populares», 

o mesmo que fixeron outros retornados da emigración que dirixiron organiza-

cións agraristas, como Manuel Martínez Pérez na Unión Campesina da Mariña 

coruñesa, ou Manuel Mariño Méndez en Salvaterra (Núñez Seixas 1998: 334-

-339; Cabo 2001: 189). Parte deles acadaron un breve recoñecemento con car-

gos públicos no quinquenio republicano. Foron máis os que pagaron un alto 

38 Xunto co seu cuñado Manuel Guzmán Santeiro. Estreitaron as relacións coa sociedade irmá de Bos Aires 
para construíren un novo grupo escolar e foron o referente da acción colectiva dos americanos na contorna 
de Vilamarín e Coles. De feito, Añel fomentou, tamén, a fundación da sociedade Progreso de Coles na 
Habana (Soutelo, 2014). Constantino Añel foi un dos pioneiros no embotellamento do viño para envialo 
aos colectivos galegos emigrados en América coa marca Tres Cepas (Domínguez Castro 1992: 262). Guz-
mán Santeiro estableceu un serradoiro en León (Vilamarín) e acaudillou o Comité Republicano local, que 
chantou a bandeira republicana no balcón da casa do concello o 11 de abril de 1931. O alcalde López Coba 
ordenou que se mantivese izada.
39 Citamos da Memoria de resultados presentada pola primeira directiva da asociación en 1912. Cincuenta 
socios doaban 50 centavos mensuais para o mestre dos case 100 nenos da escola da sociedade agraria de 
Reádegos.
40 Francisco Pérez emigrou a Cuba aos catorce anos de idade. Empregouse nunha bodega e completou a súa 
formación nas clases nocturnas do Centro Galego. Cando retornou a Reádegos estableceu unha tenda de 
ultramarinos na que vendía adubos químicos e sulfatos. Apoiado pola Alianza de Villamarín, exerceu como 
secretario da sociedade agraria de Reádegos, mestre da escola fundada por esta co apoio dos habaneiros e 
«axitador» consagrado a organizar o agrarismo nos concellos de Vilamarín e Coles ata 1917. Ese ano Pancho 
pactou cos Mosquera (liberais) e nos seguintes controlou a administración municipal. No verán de 1923 
ordenou o embargo de bens ás familias que non pagaran un imposto extraordinario, o que o levou a enfron-
tarse coas sociedades microterritoriais da Habana e Bos Aires e cos agraristas de Vilamarín, que foron 
apoiados pola Federación Agraria Provincial e fixeron recuar o propio gobernador provincial. Francisco 
Pérez recuperou o control da administración municipal en 1925 e mantívoo ata o seu pasamento, parello, 
case, ao da monarquía afonsina. 
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custo persoal polo seu activismo, pois padeceron a represión franquista, a morte 

ou o exilio41.

Tiveron unha actuación política máis radical os arxentinos que retornaron nos 

anos vinte e, sobre todo, nos trinta a consecuencia da recesión económica 

que tronzou os seus proxectos migratorios, que os cubanos, que volveron antes, con 

máis aforros e cun considerable prestixio persoal que comprometeron, nalgúns 

casos, a prol da avinza entre agraristas e emigrados, que dinamizou a sociedade 

e a economía da contorna42. Os que volveron con aforros abondos estableceron 

pequenos negocios e ascenderon na sociedade de orixe para acabaren integrán-

dose nas elites locais vilegas, no caso da Estrada e de Vilalba (Núñez Seixas 1998: 

179-252), ou desprazándoas, no de Teo (Domínguez Almansa 1997), Valga 

(Soutelo 2007), Coles ou Vilamarín (Soutelo 2014). Algúns deses cubanos retor-

nados nas décadas de 1910 e 1920 artellaron unha sólida rede relacional pola súa 

capacidade para ofreceren á veciñanza traballo a xornal e axudas puntuais, xa fose 

na propia explotación, como fixeron os Carbia de Cordeiro (Valga), xa na 

que xestionaban como caseiros co amo ausente43. Polo xeral, eran republicanos 

cun comportamento político menos rupturista que o dos arxentinos que espalla-

ron ideas anarquistas máis atraentes para os sectores máis precarios da poboación 

41 Foron esa xeración perdida da que fan parte o cubano Francisco Moure e o arxentino Constantino Galle-
go, concelleiros republicanos en Coles (Soutelo 2014), ou os máis coñecidos Ramón Beade, que liderou a 
uxetista Federación Comarcal de Betanzos e foi deputado a Cortes polo PSOE entre 1931 e 1936 (Cabo 
1999: 321e 323), Ramón Suárez Picallo e Antón Alonso Ríos, enviados pola Federación de Sociedades 
Gallegas para reorientaren as organizacións agrarias das bisbarras onde tiñan forza as sociedades de emigran-
tes (Vedra, Teo, O Condado e O Baixo Miño) cara ao proxecto autonomista (Núñez Seixas 1990: 403).
42 Abonde con citar a paciente e xenerosa mediación do cubano Ramón Varela para que Progreso de Coles 
na Habana financiase a construción da escola La Luz da sociedade de agricultores de Coles, fronte á preca-
riedade do presidente da sociedade agraria de Santo Eusebio, pois retornara sen aforros e tivo que «solicitar 
trabajo a los talleres de ebanistas de La Barra» (actas de sesións do II Congreso Provincial Agrario de 
Ourense, 19 e 20-II-1922, Biblioteca da Deputación de Ourense), ou á actuación do arxentino Constanti-
no Gallego na década seguinte (Soutelo 2014).
43 Francisco Moure Vázquez instalouse como caseiro, coa súa familia, no pazo de Soutullo (Gustei) cando 
retornou de Cuba. Participou na maioría das iniciativas sociopolíticas desenvolvidas en Coles ata a Guerra 
Civil e finou a consecuencia da malleira que lle deron os falanxistas para que descubrise o agocho dos seus 
fillos.
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local, especialmente no contexto de miseria e crise económica que favoreceu a 

radicalización dos anos trinta44.

A dinámica sociopolítica do concello de Moraña é un bo exemplo dende que 

os veciños residentes en Bos Aires fundaron a Asociación Pro Escuela Laica de 

San Martiño de Laxe, imitando a que constituíran os emigrados da Bandeira. 

Enviaron oitenta pesos para comezar a construír unha escola que funcionou 

durante dúas décadas grazas ao compromiso dun pequeno grupo de americanos 
que dedicaron a súa capacidade e recursos a ese proxecto transformador da socie-

dade local45. A oposición do párroco e a das elites locais ao asociacionismo 

agrarista, xunto coa actuación dalgúns arxentinos, marcaron a orientación anti-

caciquil do agrarismo morañés e a importancia que tivo na politización da 

poboación local nos anos seguintes46. Un grupo de comerciantes, mestres e, 

sobre todo, retornados de América comezaron a publicar o periódico El Bólido 

en 1916 e fundaron a Sociedad Agraria de Moraña en abril do ano seguinte47. 

44 Esta fixo que un retornado de Cuba renunciase á secretaría da sociedade agraria de Bóveda (Amoeiro) 
cando os socios derrubaron os muros da casa reitoral desa freguesía, segundo Francisco G. S. (Arquivo Oral 
do MER). E o secretario de Alianza de Villamarín na Habana criticou que as sociedades agrarias de Reá-
degos e de Vilamarín, presidida esta polo seu tío Manuel Guzmán Santeiro, que militaba en Acción Repu-
blicana, apoiasen o deputado radical Basilio Álvarez apelando á súa «ideología de socialistas» (La Zarpa, 10 
e 18-XI-1933). En Coles dous arxentinos (Constantino Gallego de Trasdorrío e Basilio de Meriz) animaron 
os xornaleiros para «quitar as terras ós ricos e repartirllas ós pobres», segundo Bieito Iglesias de Vilarchao 
(Arquivo Oral do MER).
45 Eles publicaron dende xaneiro de 1911 La Cultura. Órgano de Propaganda Pro Escuelas de Moraña, 
dirixida por José Carbajales coa colaboración dos comerciantes Manuel Fojo Chayán e José Bugallo, que 
contribuíran, tamén, a fundar e soster o periódico de esquerda socialista El Despertar Galaico (Núñez Seixas 
2002: 52 e 54).
46 A Sociedad de Agricultores del Ayuntamiento de Moraña, formada en 1898 ou 1908, segundo as fontes, 
desapareceu axiña polos ataques dos caciques, o mesmo que aconteceu coa agraria organizada, anos despois, 
polo médico Antonio Ameijeiras, que mudou de bando ao ser nomeado xuíz municipal (Casal Porto 2003, 
2004).
47 A primeira comisión directiva desta sociedade e a listaxe dos socios fundadores confirman o protagonis-
mo deses grupos sociais: Salvador Novo volvera de América en 1915 e participou na fundación de El 
Bólido, da agraria e na exitosa campaña electoral de 1917; o arxentino Cesáreo Durán era tendeiro de 
ultramarinos e contratista de obras na Estrada, ao tempo que activo agrarista; Luciano Folgar Monteagudo 
xa retornara en 1906 para encargarse da escola laica de Laxe, foi redactor de El Bólido e escribente no 
Concello dende 1917 e cobizou a secretaría municipal en 1921, o mesmo que o taberneiro e comerciante 

Raúl Soutelo Vázquez



509

Foi o arranque definitivo do agrarismo morañés, pois venceron nas eleccións 

municipais de 1917 logo dunha decidida campaña contra o bando dos irmáns 

Casal Soto. Antonio levaba trinta anos como párroco de Saiáns e foi unha das 

vítimas do eficaz boicot agrario que arruinou o comerciante Manuel Batallán, xa 

que perdeu a súa clientela, consonte as consignas agraristas de El Bólido48. Rexei-

taron, tamén, acudir á misa dos curas coligados cos caciques e chamaron pastores 

reformados que predicaron a súa fe en Moraña. Cegaron con penedos as canles 

dalgúns muíños e mallaron nos veciños fieis a José Casal Soto, secretario muni-

cipal dende 1893, que non foi quen de impedir a renuncia dos concelleiros e, 

despois, do propio alcalde49. 

Os irmáns Salgado, que representaban os Sagasta no distrito de Caldas de 

Reis, recoñeceron os dirixentes agraristas morañeses como novos interlocutores 

locais, despois da vitoria destes nas eleccións municipais. Mais os emigrados non 

entenderon que os dirixentes agraristas locais renunciasen aos ideais de rexene-

ración anticaciquil que compartiran durante anos de loita contra os irmáns Casal 

Soto e retiraron o seu apoio ao José Manuel Pereira, quen fora o estratego do 

de ultramarinos Constante Diz, que asumiu a primeira tenencia de alcaldía en 1918 e reemigrou coa fami-
lia en 1930; outro retornado da Arxentina, José Calviño, foi, sucesivamente, concelleiro agrarista e alcalde, 
representando os intereses do médico Amador Ruibal Fariña, que dirixía os agrarios na sombra competin-
do con José Manuel Pereira Folgar, un tratante de gando que mantiña negocios en Bos Aires; Calviño 
presidiu a Cooperativa Agrícola xurdida da excisión do agrarismo morañés en 1921 e foi o alcalde de 
Moraña entre setembro de 1923 e febreiro de 1924 (Casal Porto 2003: 101 e 102).
48 O propio cura Antonio Casal Soto denunciou os feitos no manifesto «a los habitantes honrados, sensatos, 
cultos y pudientes de este partido de Caldas de Reyes», publicado na prensa do distrito e conservado no 
arquivo particular de José Casal Porto. Segundo el, «en Moraña doce individuos, casi todos ellos regresados 
de América solo con los conocimientos prácticos de sus respectivos oficios y alguno de ellos huido de 
Argentina por la persecución de la justicia […][,] [s]e presentaron poseídos por la ciencia infusa y engaña-
ron a los habitantes honrados […] haciéndoles creer que el triunfo de la sociedad agraria suprimiría las 
cédulas, consumos e impuestos […]. Ingresaron en ella más de la mitad de los vecinos […]. A los cincuen-
ta que se negaron les declararon enemigos y fueron perseguidos con el boicot para privarlos de leche, jor-
naleros, costureras, carreteros y demás operarios […][,] [s]iguiendo las consignas de El Bólido». 
49 Os Casal Soto eran unha familia abastada cunha sólida rede clientelar e José manexaba ben as argucias 
electorais, polo que reflicte a compilación que redactou en dúas follas soltas conservada por José Casal 
Porto. 
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triunfo agrarista e se converteu no novo cacique de Moraña50. O asunto remite, 

directamente, ao punto seguinte.

3. AS CARACTERÍSTICAS DO ACTIVISMO POLÍTICO DOS 
RETORNADOS

É este un dos aspectos mellor descritos polos estudos migratorios das últimas 

décadas, polo que sintetizamos deseguido o estado da cuestión. En primeiro 

lugar, o protagonismo real deses americanos nas dinámicas sociopolíticas locais 

dependeu, en boa medida, do seu éxito económico, traducido na capacidade de 

ofrecer traballo e facer favores (deixando «cartos a réditos» ou «vacas de medias») 

á veciñanza da contorna, que pasou a integrar a súa clientela. Porén, sobrevalo-

rouse a actuación destes americanos como novo actor na sociedade galega da 

época, subestimando o grupo dos labradores abastados que foron os seus com-

pañeiros de viaxe na mobilización agrarista para mudar as dinámicas políticas 

locais fronte aos señoritos vilegos que controlaban a administración municipal e 

os sorteos de quintas e reparticións de impostos51. Ademais, boa parte deses 

50 Fillo dun notario, exercía como perito agrario, facendo partillas e cobrando rendas forais na contorna. 
Dispuña dunha notable capacidade de influencia social, presidiu a Sociedad de Oficios Varios en 1917 e 
desempeñou interinamente a secretaría municipal dende 1918. O novo alcalde, Césareo Durán, e os seus 
tenentes de alcalde (José Calviño e Constante Diz) foron, na práctica, homes de palla de Pereira García 
(Casal Porto 2003). Jesús Mariño, efémero alcalde de Porto do Son nos meses finais da Segunda Repúbli-
ca, foi, tamén, outro arxentino que exerceu como «xan firmante» dun membro da elite local, neste caso o 
médico Juan González Devot, que era fillo dun adiñeirado arxentino establecido en Porto do Son a come-
zos da centuria. Mariño era fillo natural dunha xornaleira que marchou para América coa súa irmá. Jesús 
retornou con certas habilidades para reparar toneis, baldes e calzado e cunha enciclopedia na que lía adoito 
o que despois compartía cos veciño na taberna de Beneso (Soutelo e Vázquez Lijó 2018). A fonte pública 
construída nesta aldea durante o seu mandato e a boa lembranza que gardan del os veciños de máis idade 
salvagardan a súa memoria, pois os seus restos descansan «na terra» e sen lousa aos pés dos señoriais pan-
teóns das familias dos fomentadores no cemiterio vello de Portosín.
51 Remitimos ás microanálises realizadas en Teo (Domínguez Almansa 1997), Carballo (Riego Rama 
2000), Valga (Soutelo 2007) e Salceda de Caselas (Soutelo e Vázquez Lojo 2019).
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retornados establecéronse nas localidades principais da contorna e dedicáronse a 

actividades comerciais, integrándose nesa pequena burguesía vilega que arelaba 

controlar a política municipal52. 

Esa interacción osmótica ou entrecruzada (Núñez Seixas 1998) entre as aso-

ciacións agraristas, dirixidas en boa medida por retornados da emigración, e as 

sociedades microterritoriais fundadas polos veciños residentes nas cidades ame-

ricanas e a súa confrontación cos señoritos das vilas xa foi salientada polos intelec-

tuais galeguistas engaiolados polo soerguemento «valente da aldea que traballa», 

auxiliada polos seus fillos de alén mar. Ambos os tipos de asociacións fomenta-

ron a identidade parroquial, tan gabada polos nacionalistas das Irmandades, e 

ofreceron beneficios tanxibles á veciñanza para cohesionárena arredor do pro-

grama agrarista que empoderou os sectores máis dinámicos do campesiñado. 

As familias de labregos e as casas de labradores foron, precisamente, as que 

procuraron recursos externos na emigración americana. Nela descubriron novas 

formas de acción colectiva, típicas do movemento obreiro da época (folgas e 

boicots), que utilizaron contra as elites económicas e políticas locais cando retor-

naron con expectativas de ascenso social e achegaron as «remesas invisibles» das 

súas experiencias sindicais, así como ideas (republicanas, anarquistas ou socialis-

tas), ao desafío agrarista contra os notables rurais e vilegos no Baixo Miño (Her-

vés Sayar 1997), Teo (Domínguez Almansa 1997), Vilalba ou A Estrada (Núñez 

Seixas 1998).

Porén, a relativa mitificación desa «faciana heroica» da actuación sociopolíti-

ca dos americanos, como paladíns da veciñanza fronte aos abusos dos rendeiros 

e caciques locais, desdebuxou outras consecuencias da súa presenza na sociedade 

52 O arxentino Severino Fernández volveu rico a Quintela de Leirado en 1922 e artellou unha rede clien-
telar da que formaban parte os organizadores de sociedades agrarias do concello, moitos deles retornados, 
tamén, da república austral, e, sobre todo, as familias ás que lles vendía comestibles «ao fiado», lles arren-
daba terras e gandos e lles ofrecía diñeiro e contactos para emigraren a Bos Aires. Contaba coa fidelidade 
electoral desta clientela e quedaba coas terras hipotecadas por uns e outros como garantía das débedas 
contraídas (Castro Pérez 2008: 34).
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rural e vilega da época. Os que volveron con diñeiro convertéronse en novos 

señoritos que imitaron vellas elites locais: mercaron bens raíces, habitaron casas 

fachendosas, casaron con mulleres máis novas e viviron de rendas, demostrando 

que «facer as Américas» lles permitira mellorar substancialmente as condicións 

de vida da súa familia con relación ás do grupo social de orixe (os «merdentos» 

labregos). Os veciños do común procuraron emigrar para acadaren un éxito 

semellante, o que multiplicou as oportunidades de negocio para os comerciantes 

espelidos, que actuaron como axentes de embarque e prestamistas locais53. As 

elites rurais desconfiaron deses potenciais competidores que chegaban con peri-

gosas ideas novas mais, tamén, con diñeiro fresco para mercaren as terras que os 

vellos señores tiñan que vender54.

O éxito económico na emigración abría as portas, xa que logo, do ascenso e 

a relevancia na sociedade de orixe, mesmo controlando a política e o agrarismo 

locais para orientar este á mellora das explotacións agrarias a través do coopera-

tivismo, como fixeron os Couselo Ferro e os Carbia en Valga55. Representan ese 

53 Labregos abastados e tendeiros, moitos deles retornados da emigración, enriquecéronse coa xestión da 
documentación, facendo préstamos e xestionando as remesas dos veciños que emigraban. Fixérono Fran-
cisco Pérez en Vilamarín, Severino Fernández en Quintela de Leirado e Pedro Domínguez Gayoso, un 
«ricacho» de Camba, que era o maior contribuínte de Laza (Boletín Oficial de la Provincia de Orense, 186, 
28-III-1917, p. 4) e actuaba como correspondente do Banco de Comercio Hispano Argentino na contorna 
(Eco de Galicia, 20-XII-1904). 
54 O que deixou pegada na memoria familiar e social do Ribeiro, pois Andrés L. A. (Sampaio de Ventose-
la) lembraba que o seu pai vendeu un pazo da familia a un veciño de Santo Estevo que «volvera de Estados 
Unidos con cartos» e «cunha fulana que chamaba a atención». Higinio Abad Carreiro mercou viñedos en 
Leiro e os brasileiros Cendón Pérez compraron rendas forais, abriron unha imprenta e participaron na polí-
tica local ata que un deles ocupou a alcaldía de Ribadavia (Domínguez Castro 1992: 104, 108, 115-117).
55 Arxentinos de ambas as dúas familias e doutras casas de labradores organizaron e lideraron o Sindicato 
Católico Agrícola de Santa Columba de Louro, comprometendo importantes cantidades de diñeiro para 
mercaren maquinaria agrícola e insumos para a cooperativa de insumos. Co apoio dos veciños emigrados 
en Bos Aires e Montevideo, construíron a escola de Ferreirós e desprazaron os comerciantes de Pontecesu-
res no control da política local. Constante Couselo desempeñou a alcaldía de Valga entre 1925 e 1929, co 
seu cuñado Gumersindo Ferro como xuíz municipal e cun terzo de concelleiros retornados da Arxentina 
ou de Cuba. Entre eles, Francisco Carbia, cuxo fillo Celestino aplicou rigorosamente as medidas seculari-
zadoras da República como alcalde dende 1931 e o pagou coa propia vida no verán de 1936 (Soutelo 2007: 
360, 382 e ss.). 
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grupo dos «ricos da aldea» que dispuñan de máis recursos materiais e relacionais 

para mobilizaren os seus veciños, introduciren maquinaria e novos cultivos 

actuando como «labradores á moderna» ou estableceren negocios nas vilas e 

moderaren de maneira progresiva os seus comportamentos políticos, para se 

faceren cada vez máis conservadores (Núñez Seixas 1998: 349-68). Labregos 

abastados e retornados da emigración encarreiraron a «doma e castración» do 

movemento agrarista cara a obxectivos prácticos que mellorasen as condicións de 

vida da veciñanza mediante a construción de escolas e outras obras de interese 

común, a mecanización das tarefas agrícolas máis penosas ou ameazadas polo 

tempo cambiante, como a malla dos cereais, e a presenza nas corporacións muni-

cipais para evitaren arbitrariedades fiscais. Por iso fixeron parte das corporacións 

municipais que, aparentemente, desprazaron as vellas elites locais identificadas 

cos partidos dinásticos durante a ditadura primorriverista. Encadráronse no sis-

tema de partidos e na nova dinámica clientelar que se estableceu coa Segunda 

República en concellos rurais como Valga ou Salceda de Caselas ata os comezos 

da Guerra Civil56.

Nas vilas pequenas e medianas os americanos non acadaron tanto protagonis-

mo político, senón que adoito se integraron nas redes e «faccións» das elites 

locais que «sempre mandaran» ou, polo menos, competiran polo poder político 

municipal e a representación dos partidos dinásticos durante a Restauración. En 

Salceda de Caselas, por exemplo, o comerciante José González González asumiu 

a presidencia da xunta administrativa provisional republicana o 19 de abril de 

1931 e controlou o Concello, xunto co baiano Manuel Quintas González e con 

Ramón Ferreira Fernández, ata o 30 de xuño. Aplicaron algunhas medidas sim-

bólicas para demostraren que chegaran novos tempos políticos e consolidáronse 

56 As vellas redes clientelares non desapareceron da sociedade galega en 1931, senón que artellaron unha 
estrutura caciquil simbiótica sobre o novo modelo político republicano (representativo e de fondos ideais 
democráticos) pola utilidade electoral das súas prácticas para os novos partidos políticos (Grandío 1999: 
185 e 194-195).
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na repetición das eleccións municipais, das que saíu unha nova corporación 

republicana57. A composición desta indicaba a permanencia das vellas faccións 

políticas que competiran durante a crise da Restauración. Estaban, por unha 

banda, os agrarios anticaciquís, representados por Faustino Juste Domínguez, 

comerciante e veterano loitador agrarista, que foi o candidato máis votado pola 

veciñanza. Por outra banda, as poderosas familias representadas por Ruperto 

Fernández Troncoso e Joaquín Alonso Sestelo. A idade da maioría dos concellei-

ros evidenciaba a remuda xeracional na política municipal e había unha forte 

presenza de comerciantes locais ou na emigración que dirixiron, sucesivamente, 

a corporación municipal. O entenzán Manuel Quintas retornara de Baía e 

renunciou á alcaldía no verán de 1933 polas súas reticencias ás controvertidas 

medidas secularizadoras aprobadas polo Goberno republicano, abondo impopu-

lares entre a poboación rural e aplicadas con celo desigual en función do anticle-

ricalismo das corporacións municipais, que provocaron conflitos instrumentali-

zados polos inimigos da Nena Bonita58. 

Era a propia esencia identitaria de España o que estaba en xogo, pois para a 

Igrexa e os sectores católicos esa nación alicerzábase no catolicismo, a unidade 

arredor de Castela e a monarquía. Tres elementos totalmente incompatibles co 

laicismo, o federalismo e o republicanismo do novo réxime, como sinalou Emi-

lio Grandío (2010: 145-149). E os retornados da emigración tomaron posi-

ción, tamén, neste conflito, tanto nas súas manifestacións persoais como na 

actuación dos que desempeñaron cargos públicos a nivel municipal. Contrasta, 

certamente, o xacobinismo de Celestino Carbia, alcalde de Valga, co pragmatis-

mo que demostraron, por exemplo, os seus homólogos de Salceda de Caselas ou 

57 Fixeron públicos os movementos de fondos do Concello, mudaron os nomes dalgunhas rúas da Esfarra-
pada para visibilizaren o cambio de réxime e organizaron un mitin na rebautizada «praza da República», no 
que interviñeron veteranos agraristas do Condado canda Amado Garra e José González (Soutelo e Vázquez 
Lojo 2019: 153). 
58 A secularización dos cemiterios e o control das manifestacións relixiosas en espazos públicos, en cumpri-
mento dos principios constitucionais de 1931 desenvolvidos na Lei de secularización de cemiterios do 
31-I-1932 e no artigo 7 do Regulamento do 8-IV-1933 (Grandío Seoane 2010: 158).
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Porto do Son59. Nestes concellos predominou a corrección nas relacións entre as 

autoridades municipais republicanas e o clero local por enriba dalgunha disputa 

derivada do contexto de radicalización, tanto anticlerical como reaccionaria, que 

marcou a evolución política da Segunda República60. De feito, a corporación de 

Salceda discrepou do acerto da normativa referida á construción de cemiterios 

civís polos Concellos e á incautación dos católicos e non a aplicou con rigorosi-

dade, como apunta unha moción presentada polo alcalde Manuel Quintas en 

maio de 1933. O sucesor deste comerciante baiano na alcaldía tamén contem-

porizou cos católicos e autorizou de xeito sistemático as solicitudes para oficiar 

misas con procesión no día da festa patronal das freguesías, porque eran días de 

lecer fondamente enraizados na sociabilidade da veciñanza da bisbarra61.

En Porto do Son, algúns membros do Centro Republicano tentaron espallar 

o anticlericalismo parapetados nesa nova lexislación e acusaron o alcalde Fernán-

dez Casal de contemporizar cos «elementos caciquiles, monárquicos y clericales». 

Reclamaron ao gobernador civil que o obrigase a prohibir os repeniques de 

campás e as procesións da Semana Santa para evitar «el choque de la intransigen-

cia católica con el espíritu republicano local herido en su amor a la libertad»62. 

Este xacobinismo foi manipulado con habelencia polos sectores católicos locais 

59 Tanto na incautación dos cemiterios parroquiais de Cordeiro, Xanza e Valga neste concello pontevedrés 
como nas multas aos párrocos de Campaña e de Xanza como organizadores das festas patronais sen solici-
taren a preceptiva autorización das alcaldías para realizaren as tradicionais procesións ata os cruceiros 
correspondentes. Esas sancións constaron na acusación da causa que condenou a morte a Celestino Carbia 
(Soutelo 2007: 353-355). 
60 Sirva de exemplo a denuncia ao gobernador civil dos comentarios antirrepublicanos vertidos polos curas 
de Salceda e Parderrubias (El Tea, 14-I-1933). Semella, porén, que os párrocos locais aceptaron como un 
mal menor a lexislación republicana secularizadora dos espazos públicos e solicitaron autorización para 
realizaren as procesións, feitas «como [era] de costumbre desde tiempo inmemorial», sabendo que a alcaldía 
daría o seu consentimento, polo que indica a correspondencia co Goberno Civil conservada no Arquivo 
Municipal de Salceda de Caselas. De feito, Manuel Quintas conseguiu que o gobernador civil perdoase 
unha multa de 50 pesetas imposta ao cura de San Xurxo (nota do Goberno Civil de Pontevedra para a 
alcaldía de Salceda a 13-VIII-1931, c. 21.30, AMSC).
61 Cándido Romero fixo que unha comisión de festas se comprometese a organizar as festas da Purísima en 
1933 perante el mesmo e o comandante do posto da Garda Civil (Soutelo e Vázquez Lojo 2019: 160-161).
62 Carta asinada por José Caeiro Caamaño como presidente do dito centro o 20-II-1932 (ARG, 2757). 
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para afastaren a poboación do réxime republicano e dos alcaldes que aplicaron 

con rigor aquelas medidas laicizadoras, o que provocou fortes reaccións en diver-

sos concellos galegos dende 1933. O alcalde de Oleiros, por exemplo, non puido 

tomar posesión do cemiterio de Serantes en maio de 1933 (Grandío Seoane 

2010: 158, 167). E o de Porto do Son enfrontouse a problemas semellantes nas 

freguesías de Caamaño e Xuño ao longo dese mesmo ano. Remitiu ao goberna-

dor civil a demanda de municipalización do cemiterio parroquial de Caamaño, 

asinada por setenta veciños da freguesía, considerando que excedía as competen-

cias municipais63. Porén, actuou nun conflito idéntico entre o cura de Xuño, 

José Lorenzo Vieites, e os seus fregueses apoiando dun xeito salomónico a incau-

tación civil dese cemiterio: «La mayor parte de los curas rurales se consideran no 

solo curas de la parroquia, sino jueces, alcaldes, secretarios, etc. […], tratando a 

los feligreses como esclavos […]. Este alcalde está dispuesto a guardarles la con-

sideración que merecen los señores curas pero también a combatir toda clase de 

abusos que traten de hacer con sus humildes feligreses»64. 

Non foi casualidade que os alcaldes citados de Porto do Son e Salceda de 

Caselas superasen sen grandes problemas as depuracións franquistas, mentres 

que a Constantino Carbia lle riparon a vida e arruinaron a súa familia. Tres casos 

que convidan a repensar o mito do republicanismo e anticaciquismo dos retor-

nados da emigración, pois os seus comportamentos políticos variaron en fun-

ción do capital económico e cultural que traían cando volveron de «facer as 

Américas», como fomos vendo nas páxinas anteriores. Aqueles cubanos retorna-

dos nos anos dez e vinte que se integraron nas elites locais como emprendedores 

«labradores á moderna», comerciantes ou accionistas en actividades industriais, 

proxectando unha imaxe de progreso material e modernidade nas súas casas, 

familias e persoas, conservadurizáronse ante a evolución política da Segunda 

63 Oficio do alcalde do Son para o gobernador civil do 3-I-1933 (ARG, 2762).
64 A desavinza acadara niveis surrealistas cando o párroco acusou os sepultureiros de faceren negocio cos 
nichos e o xefe da Sección de Primeiro Ensino de Pontevedra denunciou que o crego adubaba a súa horta 
con terra do camposanto (oficio do alcalde do Son ao gobernador civil do 11-IX-1933, ARG, 2762).
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República. Por unha banda, porque a xeración máis nova de arxentinos retorna-

dos con menos fortuna e máis concienciación de clase os desprazou no protago-

nismo na política local e, por outra, porque viron ameazados o seu patrimonio 

e os seus negocios. As últimas cartas de Constante Couselo reflicten a pegada dos 

discursos catastrofistas que xustificaron a rebelión militar e fascista do verán de 

1936 nese sector de labradores e retornados da emigración que estaban no outo-

no da súa vida e vían esmorecer os aforros que xuntaran alá. Moitos deles depo-

sitaron as súas arelas na CEDA de Gil Robles ata a primavera de 1936: «[Cor-

deiro, enero 25 de 1934] […] Gracias que tenemos unos diputados de las 

derechas que son la flor y están ocupándose de estas cosas, aunque el Gobierno 

es algo podrido imitando a los anteriores. Pero como tiene vida por las derechas 

no tiene más remedio que atenderlos. En esta provincia no salió uno de las 

izquierdas, nada más que radicales y derechas»65.

Fixo o mesmo o cubano Constantino Añel, establecido en Ourense e integra-

do rapidamente nos sectores máis conservadores da cidade nos anos vinte do 

século pasado. Investiu os seus aforros en inmobles e desenvolveu un comporta-

mento político moi conservador (militou na CEDA durante a Segunda Repúbli-

ca)66. Semella que animou a organización de milicias falanxistas en Vilamarín 

despois da vitoria electoral da Fronte Popular en febreiro de 1936: «O Constan-

te Añel e o Benjamín, que tamén estuvera en Cuba, empezaron a meterme na 

cabeza que me fixera de Falange, decían que era para poñer orde […]. Tíñanlle 

medo aos comunistas, porque querían facerse cos diestros do cura e repartir 

entre eles os capitales dos máis ricos»67.

65 Constante Couselo descríbelle ao seu fillo Avelino, que estaba en Bos Aires dende 1928, a situación 
política derivada das eleccións ás Cortes de 1933 (Soutelo 2007: 488-489).
66 Concelleiro por Acción Popular Agraria, dende 1931 presidiu esta formación despois das eleccións de 
novembro de 1933. O seu fillo Constantino Añel de la Fuente vicepresidiu as mocidades da JAP e el mesmo 
dirixiu o proceso de disolución de Acción Popular para integrala no Movimiento (Prada 2005: 88, 309).
67 Reproducimos as lembranzas de Ramón Pulido da Ría, de Vilamarín (gravación depositada no Arquivo 
Oral do MER). Trátase dun testemuño singular por ser el fillo dun dirixente de Unión de Vilamarín en 
Bos Aires, militante de Falanxe en 1936 e alcalde de Vilamarín na posguerra.
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Coincidiron nese proxecto involucionista con outro retornado da emigra-

ción, o arxentino José Mosquera, que creou as Juventudes de Acción Popular 

locais, de triste lembranza polas súas accións represivas nos meses posteriores á 

sublevación militar de xullo de 1936. Era membro dunha familia abastada de 

Tamallancos que liderou o bando liberal nos derradeiros anos da Restauración, 

mantivo o control do Concello durante a ditadura de Primo de Rivera e apoiou 

a Manuel Bermello Álvarez, párroco de Reádegos, para artellar as forzas conser-

vadoras nun grupo local de Acción Popular Agraria nos primeiros anos da 

Segunda República. Unha reacción idéntica á dos Couselo Ferro en Valga, que 

xa vimos máis arriba. O propio Gumersindo Ferro gababa a feroz represión 

aplicada nos primeiros meses da guerra na correspondencia co seu sobriño, Ave-

lino Couselo68. As cartas conservadas por este último demostran a fonda pegada 

das irracionais alocucións radiofónicas do xeneral Queipo de Llano e do afouto 

discurso anticomunista dos sublevados na percepción da realidade sociopolítica 

por estes americanos abastados e vedraños.

[19 de enero de 1937] […] Me dices en la tuya que llegaron ahí varios vecinos comu-

nistas […]. Ojalá no vuelvan a España o que antes de venir los coman los tiburones pues 

eran la escoria de este país y no hacen más que engañar a los infelices y conducirlos a la 

perdición. Cuántos por sus doctrinas fueron a la ruina y la muerte […]. Las ramas podri-

das de la humanidad hay que cortarlas para que España pueda resurgir victoriosa y 

pujante de esta lucha que sustenta contra esos satélites infernales del comunismo ruso 

[…]. Por culpa de esos depravados se está vertiendo tanta sangre inocente. Malditos sean 

de Dios y de los hombres, andarán errantes como judíos por el mundo y aborrecidos de 

68 Serviu de intermediario para manter o contacto co seu fillo Jesús [Ferro Couselo], que estaba opositando 
en Madrid cando estourou a sublevación militar e fascista contra o Goberno da República. O mozo tivo 
problemas coas autoridades franquistas cando regresou a Valga porque os Carlés de Pontecesures denun-
ciaron as súas simpatías esquerdistas, segundo nos explicou o propio José Couselo. Acusación carente de 
fundamento, de atendermos á produción historiográfica posterior de don Xesús Ferro Couselo (Villares 
1997: 165 e ss.).
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sus vecinos pues no serán dignos de cobijarse bajo nuestra bandera. Lástima que no se 

hallaran aquí para pagar sus crímenes69.

A realidade que descubriron as pescudas microhistóricas é agridoce, abofé. 

Por un lado, abonda con consultar a base de datos do proxecto Nomes e Voces 

para concluír que os americanos foron un dos principais colectivos vítimas das 

diversas modalidades represivas do xenocidio político perpetrado polas autori-

dades franquistas e os seus secuaces en Galicia durante a Guerra Civil e a pos-

guerra70. Porén, temos constatado a presenza de retornados da emigración nas 

comisións xestoras nomeadas polos franquistas durante a Guerra Civil e nas 

corporacións municipais da posguerra71. Ao cabo, eles formaban parte das elites 

locais e a vida continuaba naquel tempo novo de apoteose azul. As xentes do 

común tiveron que adaptarse á longa conxuntura de medo e fame, da que fuxi-

ron coa nova vaga migratoria da década de 1950. Unha continuidade imposta 

que a maioría das pescudas esqueceron, ao estudaren polo miúdo as mudanzas 

acontecidas na sociedade local nas décadas anteriores á Guerra Civil mais non 

69 O parágrafo que reproducimos procede da terceira epístola de Gumersindo Ferro a Avelino Couselo 
Ferro (A.F.C.F.).
70 En Valga, por exemplo, a maioría dos vinte e dous veciños denunciados «que más se significaron por su 
simpatía y actuación izquierdista» eran traballadores manuais, parte deles estiveran emigrados en América 
e moitos tiñan familiares directos alá, o que indica que se politizaron nesas experiencias sociolaborais, 
contaxiándose da perigosa arela dun mundo máis xusto e solidario. Reproducimos entre comiñas a frase da 
relación de extremistas, comunistas, republicanos e socialistas remitida polo Concello de Valga ás autori-
dades franquistas, do 27-1-1938 (expte. 16, c. 597, A.M.V.). Tres dos cinco supostos militantes de Izquier-
da Republicana denunciados, outros tantos dos sete do PSOE e o único comunista eran fillos de emigrados 
na Arxentina entre 1920 e 1924. Nela residían, nesas datas, dous dos nove supostos militantes da CNT e 
para alá fuxiu o seu camarada Satiro Vázquez Rei en 1936 (Soutelo 2007: 388-389).
71 Sirvan de exemplo a remuda do protagonismo dos cubanos Noguerol e Moure por Ramón Iglesias Perei-
ra, outro retornado da Illa, en Coles, ou a dos Carbia polo «retorno político» dos Couselo-Ferro en Valga. 
Gumersindo Ferro Barreiro mantivo a depositaría municipal que desempeñaba dende 1935 e formou parte 
da nova comisión xestora do concello de Valga, nomeada en febreiro de 1940, canda o ebanista Aquilino 
Pardal Magán (un «xan firmante» de Otero Bárcena) e Simeón Anido, un funcionario municipal converti-
do no xefe local de Falanxe (providencia do gobernador civil do 26-II-1940, expte. 10, c. 1 A.M.V.). 
Ademais, dirixiu o sindicato agrario de Cordeiro como xefe da casa de Novaiño logo do pasamento do seu 
cuñado Constante Couselo.
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durante os anos desta nin nos posteriores. A imaxe resultante é tan incompleta e 

parcial como a percepción social da emigración en función das expectativas das 

familias, os veciños e os paisanos que agardaban na «parroquia de acá» a axuda 

xenerosa dos que marcharan. Acae, por iso, deixar constancia da reflexión final 

de Antonio Abellás, un retornado de Venezuela ao Carballiño a comezos da 

década pasada: «Que queren os de eiquí? Primeiro que te vaias polo mundo, para 

que lle deixes sitio porque traballo para todos non había. Despois que gañes 

moitos cartos e que os mandes […]. Pero tu que morras alá e que non veñas 

disfrutalos acá! […] Eu non pido un altar para os que nos fomos, pero respecto 

si».
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