




E S T U D I O S M I G R A T O R I O S

Nº. 13-14
[xuño-decembro] 2002



arquivo da
emigración
galega

© Consello da Cultura Galega
Arquivo da Emigración Galega 

Pazo de Raxoi, 2ª planta
Praza do Obradoiro
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202
Fax: 981 957 205
Enderezo electrónico:
aemigracion@consellodacultura.org
Web: http://www.consellodacultura.org

Proxecto Gráfico:
Manuel Janeiro

Traducción:
Carla Fernández-Refoxo

Realización:
Lúdica 7

ISSN: 1136-0291
D.L.: C-1083-2004



E S T U D I O S M I G R A T O R I O S

Nº. 13-14 [xuño-decembro] 2002

EDITORES

Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao Vila
Xosé Manoel Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González

SECRETARIO EDITORIAL

Marcelino Fernández Santiago

CONSELLO CIENTÍFICO

Luis Alonso. Universidade da
Coruña
Rafael Anes. Universidad de
Oviedo
Joaquín Arango. Universidad
Complutense de Madrid
María I. Baganha. Universidade
de Coimbra
Samuel L. Baily. University of
Rutgers

Anna Cabré. Universitat
Autónoma de Barcelona
Fernando Devoto. CEMLA, Bos
Aires
Antonio Eiras Roel.
Universidade de Santiago de
Compostela
Antonio Macías. Universidad de
La Laguna
Jordi Maluquer de Motes.
Universitat Autònoma de
Barcelona
José C. Moya. University of
California, Los Angeles
Jordi Nadal. Universitat de
Barcelona
Vicente Peña Saavedra.
Universidade de Santiago de
Compostela

Vicente Pérez Moreda.
Universidad Complutense de
Madrid
David S. Reher. Universidad
Complutense de Madrid
Nicolás Sánchez-Albornoz. New
York University
Blanca Sánchez Alonso.
Universidad San Pablo-CEU
Ercole Sori. Università di
Ancona
Pilar de Torres. Universidade de
Santiago de Compostela
Ramón Villares Paz.
Universidade de Santiago de
Compostela
Carlos Zubillaga. Universidad de
la República, Montevideo

ESTUDIOS E ARTIGOS

9-49 ALEXANDRE VÁZQUEZ GONZÁLEZ

Os novos señores da rede comercial da emigración a América por portos galegos:
os consignatarios das grandes navieiras transatlánticas, 1870-1939

51-85 ALBERTE MARTÍNEZ LÓPEZ

Unha aproximación á emigración na bisbarra de Bergantiños a mediados do século
XIX

87-114 RAIMON SOLER

Emigración ás Antillas e crecemento económico. O caso da comarca de Garraf,
1778-1860

115-143 ÓSCAR ÁLVAREZ GILA

“Cien reales para hacer viaje fuera de esta tierra”: reflexións sobre a lóxica da
emigración ultramarina no País Vasco (séculos XVIII-XX)

145-170 ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Arxentina como “mercado étnico”: emigración e comercio na publicística italiana e
española (1860-1930)

171-189 MARCELINO IRIANI ZALAKAIN

Como barcos no horizonte. Momentos na vida dalgúns traballadores vascos en
Arxentina durante a segunda metade do século XIX

191-245 JOSÉ ANTONIO VIDAL

A muller galega en Cuba: da exclusión á tutelaxe, 1898-1968



247-288 EVA GUGENBERGER e XOSÉ SOTO ANDIÓN

Aspectos lingüísticos e sociolingüísticos do contacto entre galego e castelán 
en Bos Aires

289-311 CLAUDIA PATRICIA PARDO HERNÁNDEZ

A cidade de México e os seus habitantes estranxeiros en 1842. 
Unha ollada cuantitativa

TEXTOS E DOCUMENTOS

315-360 AURORA ALONSO DA ROCHA

Galegos en Olavarría
(Introducción de Xosé Manoel Núñez Seixas)

363-395 RECENSIÓNS



E S T U D I O S  E A R T I G O S





ESTUDIOS MIGRATORIOS. 9

ESTUDIOS MIGRATORIOS. nº. 13-14 2002. ISSN 1136-0291. pp. 9-49

OS NOVOS SEÑORES DA REDE COMERCIAL DA EMIGRACIÓN 
A AMÉRICA POR PORTOS GALEGOS:
OS CONSIGNATARIOS DAS GRANDES NAVIEIRAS
TRANSATLÁNTICAS, 1870-1939

Alexandre Vázquez González

Na economicamente atrasada Galicia dos trinta e tantos anos anteriores
e posteriores a 1900, os consignatarios migratorios dos portos galegos for-
maron parte fundamental da reducida burguesía e do sector burgués máis
innovador da formación social galega. Estes operadores portuarios, que adoi-
taban compaxina-las súas actividades comerciais e industriais coa consigna-
ción de emigrantes a América, tiveron no tráfico migratorio unha das súas
máis notables e duradeiras fontes de liquidez e capital. Estes empresarios, de
orixes étnicas e profesionais variadas pero sempre vinculadas ó comercio,
diversificaron as súas actividades máis alá do transporte e comercio marítimo
e constituíronse nuns dos principais promotores empresariais e industriais do
litoral galego. A operatividade dos seus negocios migratorios desbordou a
xeografía galega, e a súa influencia nas administracións públicas encargadas
de vixia-las súas actividades, eventualmente sindicada, resultou ser case
omnímoda no ámbito galego e decisiva no plano estatal. Neste estudio anali-
zamos algunhas das características deste grupo social, do seu importante
negocio e das súas extensas redes de axentes e influencia socio-política.

A FORMACIÓN DA CONSIGNACIÓN MIGRATORIA 
GALEGA E A SÚA EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA

Algúns armadores e consignatarios de veleiros migratorios galegos
comezaron, durante as décadas de 1850 e 1860, a consignar pasaxeiros prin-
cipalmente para compañías navieiras a vapor españolas e fundamentalmen-
te no tráfico coa Habana1. O sector dos armadores migratorios galegos, que
entrou en crise na década do 1860, sucumbiu nos setenta. Foi nestes anos

1. Zangroniz Hnos. y Cia. (1854), Empresa Gautier Hnos. y Cia. (1857), Línea de Vapores
españoles entre Santander y La Habana (D. A. Gessler) (1859), Pinillos Izquierdo y Cia. (1860)
e a Compañía Antonio López y Cía. (1861).
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cando comezou a internacionalizarse a oferta de transporte e apareceron nos
portos galegos algunhas das grandes liñas transatlánticas estranxeiras a
vapor. A partir de entón, a burguesía portuaria galega, incapaz de capitalizar
liñas transatlánticas regulares a vapor propias, perdeu gran parte do control
da oferta do transporte e reduciu o seu beneficio unitario por pasaxe en
favor das modernas navieiras, pero aumentou a escala do seu negocio nos
períodos de auxe migratorio coa difusión do proceso emigratorio a novas
comarcas galegas e cos embarques, por portos galegos, de emigrantes e pasa-
xeiros doutras rexións da Península Ibérica. Os poucos armadores de velei-
ros migratorios galegos que lograron renovarse co triunfo do vapor2 pasaron
a ser comisionistas das grandes compañías navieiras europeas, pero cun
movemento comercial xeralmente moi superior ó existente anteriormente
(Vázquez, 2000a: 783; 2000b: 243).

Ata 1870 a organización do transporte de pasaxeiros galegos a ultramar
consistiu xeralmente en aventuras illadas, de duración limitada, con grandes
riscos e altos beneficios, emprendidas para aproveitar algunha posibilidade
específica de ganancia. Tamén existiron algunhas firmas con decidida voca-
ción migratoria que con certa regularidade e constancia uniron Galicia e
América. A organización da venda de pasaxes na época en que os armadores
galegos encabezaban a xerarquía dos operadores migratorios era sinxela: pro-
gramábase unha viaxe sine die despois de estima-la demanda e, por medio de
axentes e subaxentes, íase contratando a clientela. Cando se completaba a
pasaxe e a carga, fixábase a data de saída e se o mar o permitía embarcaban e
partían. A duración da singradura e as datas de arribada a porto eran impon-
derables e a afluencia de información era reducida e lenta.

Dende a década do 1870, coa internacionalización do sector, a organiza-
ción das casas consignatarias foise modernizando baixo os auspicios das cen-
trais das compañías navieiras a vapor. As novas condicións do transporte,
tales como o establecemento de liñas regulares, a exactitude da arribada dos
vapores, a súa maior velocidade e capacidade, as necesidades de repoñer
combustible e a oferta de transporte que cada liña reservaba por escala por-
tuaria, obrigaron a adecua-la consignación á nova realidade. As firmas con-
signatarias víronse abocadas á introducción de novas formas de organización
burocrática, a unha actividade constante, necesaria para mante-las liñas en
funcionamento e a rendibilidade, e a implantar novos sistemas de comunica-

2. Soamente 7 casas comerciais armadoras dos anos cincuenta ou sesenta continuaron no trá-
fico emigratorio como consignatarios despois de 1870: Tapias, Bárcena e Barreras (Vigo),
Santiago Sierra (Carril), e Herce, Carricarte e Pastor (A Coruña), ou sexa, o 11% de tódolas
que operaron. Cinco delas comezaron a súa actividade emigratoria nos anos cincuenta ou antes
e outras dúas fixérono nos sesenta (Vázquez, 2000b: 242).
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cións, máis rápidos e discrecionais como foron, consecutivamente, o buque-
-correo a vapor, a telegrafía, os cables submarinos, a telegrafía sen fíos e, por
fin, o teléfono e a radio.

A partir do triunfo do vapor no transporte transatlántico de pasaxeiros,
comezou a predominar unha navegación regular con rutas predeterminadas
que non só atendía demandas, senón que tamén estimulaba o tráfico (Girard,
1977: 335); só ocasionalmente se mantivo a irregularidade das escalas no
caso dos “tramps”. Os medios organizativos e tecnolóxicos empregados polas
novas compañías navieiras, as súas intensas e importantes relacións financei-
ras e políticas, a expansión das súas actividades económicas, non só como
transportistas, en varios continentes, unido todo á súa tendencia cara a unha
feroz competencia en prezos, comisións, subvencións e propaganda foron
probas do seu gran poder. As liñas de vapores regulares, directas e rápidas,
axiña adquiriron a santidade de institucións e, en particular, foron asociadas
coa administración duns imperios que na súa rápida expansión dependían da
transmisión de mensaxes, emigrantes, oficiais e tropas (Jackson, 1988: 269;
Llorca Baus, 1990).

A necesidade de reducir gastos de estadía en porto obrigou a unha pri-
meira restricción no número de escalas, concentrando a súa operatividade
nos portos mellor dotados: Ferrol, A Coruña, Carril-Vilagarcía, Marín e Vigo;
isto levou ó rápido eclipse dos armadores e consignatarios migratorios dos
demais portos galegos. Ademais, os moi detallados acordos e o sistema man-
comunado existente entre 1898 e 1908 produciron un cambio no carácter
das axencias de emigrantes. O vello tipo de rudo vendedor-axente do século
XIX desapareceu despois do cambio de século; o negocio emigratorio chegou
a ser máis burocrático e máis como unha oficina de viaxes dos tempos moder-
nos (Hvidt, 1980: 345).

A CONXUNTURA DA PENETRACIÓN 
DAS COMPAÑÍAS NAVIEIRAS

As primeiras compañías a vapor que uniron España con América esti-
veron intimamente ligadas á súa condición de buques-correos. Este feito
favoreceu ó porto de Cádiz como cabeza e fin das liñas transatlánticas que
conducían o correo español, en detrimento doutro porto atlántico con vella
tradición postal: A Coruña. O que xa ocorría nos veleiros-correo seguiu
acontecendo cos vapores-correo españois. Os pasaxeiros que desexasen
embarcar cara a América nos vapores-correo ata 1861 deberían embarcar
ou transbordar en Cádiz. Esta modalidade de viaxe que combinaba a cabo-
taxe peninsular coa navegación transoceánica non desapareceu coa irrup-
ción de liñas navieiras que realizaban escalas nos portos galegos na súa ruta
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cara a América, aínda que quedou circunspecta á compañía que obtivese a
concesión española do transporte oficial do correo. A dependencia das
compañías de vapores transatlánticos respecto das subvencións estatais en
concepto de transporte postal foi común a toda Europa. O monopolio pos-
tal para determinadas rutas foi cedido mediante contrato ganado en poxa a
grandes compañías que necesitaban da subvención para ser operativas. O
estado subsidiaba –inicialmente ou permanentemente– servicios non ren-
dibles xa que requiría que zarpasen suficientes buques, cargados ou non
(Jackson, 1988: 267).

Os vapores que na década do 1850 realizaron escalas en portos galegos
na súa ruta americana xeralmente non eran buques-correo e a frecuencia das
súas escalas era moi irregular. O escaso número de buques de cada compa-
ñía, os elevados prezos das pasaxes, o diminuto número de pasaxeiros das
clases altas que embarcaban en Galicia e a competencia da vela deberon difi-
culta-lo establecemento de liñas estables.

Durante a década do 1860, realizáronse os primeiros ensaios para valo-
ra-la conveniencia de fixar escalas nos portos galegos por parte dalgunhas
grandes compañías navieiras europeas. A reducida emigración da época non
favoreceu a consolidación daquelas escalas, pero o auxe migratorio que ten
lugar arredor de 1870 levou ás compañías navieiras estranxeiras a incluí-los
portos galegos nas súas liñas cara a América do Sur, nunha conxuntura de
auxe xeral da emigración europea con aquel destino; un pouco máis tarde,
tamén penetraron no tráfico galego-cubano, que xa estaba sendo cuberto por
compañías españolas (Vázquez, 2000b).

As primeiras grandes compañías navieiras estranxeiras que chegaron ós
portos galegos constituíranse a partir do 1840 e forxaran unha boa reputa-
ción nas singraduras europeo-americanas que non tocaban Galicia. A apari-
ción de novas compañías, a expansión das súas actividades, o aumento das
súas flotas e da competencia entre elas requirían de novos focos de demanda.
Ó consolidárense como rexións emigratorias a América, e sobre todo a
Sudamérica, as provincias do norte de España, do Cantábrico e do Atlántico,
e as do norte de Portugal, tras un breve período de proba, comezaron a rea-
lizar máis frecuentes escalas regulares.

En 1860 realizou algunha viaxe de proba a Pacific Steam Navigation
Company (PSNC) e en 1870 regularizou unha escala mensual. A A. López y
Cía. fixou a súa primeira escala galega en 1861 no porto de Marín
(Pontevedra) e a partir de 1865 consolidou a súa presencia. En 1870 a Royal
Mail Steam Packet Company (RMSPC) realizou escalas en Carril e a partir de
1873 estableceunas de forma regular. En 1872 a Compagnie Générale
Trasatlantique Française (CGTF) anunciaba en Galicia a súa escala en
Xibraltar e a partir de 1873 na Coruña. A Olano Larrinaga y Cía., a Olavarría
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y Cía., a Hamburg Amerikanische Packetfahr A.G. (HAPAG), as Messageries
Maritimes e a The Belgian Royal Mail estableceron escalas en 1873. Outras
compañías, que podemos denominar oportunistas, non crearon escalas regu-
lares estables senón que aproveitaron a forte emigración dos anos setenta para
realizar incursións temporais no mercado galego. A White Star Line aparece
por primeira vez en 1870 e repite en 1873 sen chegar a consolida-las súas
escalas, pero a partir dos anos dez levará emigrantes galegos ós Estados
Unidos dende Liverpool. En 1873, a Línea Postal Italo-Americana de
Navegación al Río de la Plata anunciaba en Galicia as súas escalas en Cádiz.
Entre 1872 e 1873, a Línea Allan funcionou de xeito regular, así como a
Olavarría y Cía. (1872-1874), a Compañía Anglo-Americana (1873-1876), a
de Vapores Asturianos (1875) e a Línea Regular de Vapores a Buenos Aires
(1876). Así mesmo, outros vapores de compañías navieiras españolas apro-
veitaron o pulo dos setenta.

Nos anos oitenta, conforme aumentaba o número de embarques nos por-
tos galegos, novas empresas navieiras entraron no mercado galego. Entre as
grandes, apareceu en 1885 a Norddeutscher Lloyd de Bremen (NLLB)3; no
1890, a Chargeurs Reunis e a Compañía Arrotegui (La Bandera Española). Un
pouco máis tarde, atraídas sobre todo pola emigración a Cuba, fixeron a súa
incursión outras compañías españolas como a Vapores de F. Prats y Cía. de
Barcelona, a Pinillos, Izquierdo y Cía. (1892) e a Vapores Trasatlánticos de
Hijo de J. Jover y Serra (1893). En 1895 o incremento da emigración ó Brasil
foi acompañada da entrada da Booth Steam Ship Company.

O auxe emigratorio de principios do século XX foi aproveitado por
outras navieiras para penetrar no tráfico dende Galicia e pouco antes de 1910
realizaban xa escalas regulares a maioría das grandes navieiras europeas que
unían a fachada occidental europea con destinos antillanos e sudamericanos:
en 1903 estableceu escalas a Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts
G.; no 1906, a Anglo-Argentine Shipping Co., a Lamport & Holt Company
(The Liverpool, Brazil & River Plate) e a Houlder Line Lted.; en 1907, a R. P.
Houston & Company (The British & South-American Steam Navigation
Company), a Nelson Steam Navigation Company/Nelson Lines, a Holland
Amerika Lijn e a Lloyd Real Holandés (Koninklije Hollandsche Lloyd) e, no
1912, a francesa Compagnie Sud-Atlantique.

Gran parte das compañías dos países belixerantes interromperon as súas
liñas durante os anos da Primeira Guerra Mundial, sobre todo durante os
anos 1917 e 1918. As navieiras alemanas non operaron dende 1915 e a

3. En Vilagarcía os buques da NLLB eran coñecidos como os “Reboredos”, polo apelido do seu
axente rexional.
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recomposición das súas flotas atrasará o seu regreso ó mercado ata 19214. O
breve auxe posbélico da emigración a Cuba e ós Estados Unidos convocou
novas compañías como a Red Star Line (1920), a Skogland Line (1921), a
mítica Cunard (1921) e outras. En 1922 entrou a compañía hamburguesa
Hugo Stinnes Linien e o ciclo pechouse coa chegada en 1937 da primeira
compañía italiana con escalas regulares en Galicia: a Compañía Italiana de
Navegación Italia S. A. N. (Italia Lloyd). Nos portos migratorios galegos foron
excepción os buques de compañías estadounidenses e italianas. As nortea-
mericanas tiveron o seu mellor momento nos anos 1920 e 1921. As italianas,
habituais nos portos mediterráneos españois ata 19395, non frecuentaron os
portos do noroeste peninsular ata 1937 e pasaron a dominar, coas españolas,
a oferta migratoria dos portos galegos dende 19476.

Na táboa seguinte preséntase un diagrama de presencia das compañías
navieiras emigratorias a vapor que tocaron portos galegos. Nela incluíronse
algunhas compañías que non realizaron viaxes de Galicia a América, pero
que, sen embargo, foron usadas por emigrantes galegos na súa viaxe por eta-
pas a América, a través de portos franceses ou ingleses7.

4. En 1919 “La flota mercante alemana había desaparecido, repartida entre los países aliados y
neutrales” (Brossard, 1976: 329). Sobre os problemas da mariña mercante alemana na primei-
ra posguerra, vid. Scholl (1990: 91-100).
5. Compañías como a Navigazione Generale Italiana, La Veloce, a Ciprian Fabre, o Lloyd
Italiano, a Austro-Americana ou a Lloyd Sabaudo.
6. Concretamente a Compañía Italiana de Navegación Italia S. A. N. (Italia Lloyd Triestino
Adriática Tirrenia).

7. Unhas, como a Compañía de Navegación Peninsular de Londres ou a Línea Peninsular de
Paquetes de Vapor, conduciron emigrantes a Lisboa e a Cádiz, onde podían transbordar a
buques transatlánticos de navieiras españolas ou italianas como a Línea Postal Italo-Americana
de Navegación al Río de la Plata no segundo caso. Outras, como a White Star Line, en ocasións
a Red Star Line, a Line Southampton-Cherbourg-New York, a United States Lines e a American
Line, partindo de portos franceses ou ingleses, embarcaron emigrantes galegos con destino a
Nova York, para o cal combinaban con vapores doutras compañías que realizaban escalas en
portos galegos con destino a Liverpool, Southampton, Le Havre ou Cherbourg. As informa-
cións foron extraídas de anuncios da prensa galega e outras fontes documentais: El Faro de Vigo
(1854-1881), Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (1847-1881), La Concordia (Vigo)
(1873-1876), El Miño (Vigo) (1860-1868), La Oliva (Vigo) (1870-1873), El Pensamiento de
Galicia (1866), La Gacetilla de Santiago-Diario de Santiago (1872-1874), La Gaceta de La Habana
(1854-1875), Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña (1847-1881), La América (1868), El
Gallego (1862-1863) e listas de embarque do Archivo General de la Administración Pública e do
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Esta documentación nutriu a nosa base de datos de
singraduras, buques e operadores migratorios (BDB).
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Táboa 1
Principais compañías navieiras migratorias a vapor 

nos portos de Galicia, 1870-1939. (Fontes: véxase nota 7)
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O REDUCIDO PAPEL DAS NAVIEIRAS ESPAÑOLAS 
NOS PORTOS EMIGRATORIOS GALEGOS

A Compañía Trasatlántica Española (CTE), a máis importante das com-
pañías transatlánticas españolas, tivo sen embargo un reducido papel na emi-
gración galega a América. As liñas que realizaban escalas en portos medite-
rráneos rumbo a Cádiz-América non tocaban Galicia e as que partían do
norte español xeralmente seguiron realizando transbordo en Cádiz, o que
incrementaba a duración da viaxe. A proporción que acadaron as empresas
navieiras españolas no mercado migratorio galego foi moito menor que a
escala estatal, predominando dun xeito rotundo as compañías estranxeiras,
excepto durante a breve conxuntura da Primeira Guerra Mundial na que,
debido á neutralidade española e á drástica reducción do número de compa-
ñías estranxeiras operativas, a proporción de buques e emigrantes conduci-
dos baixo bandeira española aumentou substancialmente.

Para os anos dos que dispoñemos de datos estatísticos oficiais (1912-
1939), os buques de bandeira estranxeira que conduciron pasaxeiros de ou
cara ó exterior por portos españois supuxeron o 54,26% das entradas, o
80,92% na Coruña e o 93,26% en Pontevedra (Vigo-Vilagarcía), e o 51,05%,
o 85,18% e o 92,75% das saídas, respectivamente8.

Esta incapacidade da mariña española foi algo normal tamén no tráfico
de mercancías dende moito tempo atrás9. As Estadísticas del Comercio Exterior
de España rexistraron o número de buques de vapor que entraron ou saíron
de España de ou cara a América. Para os anos 1883 a 1886, a participación
da bandeira estranxeira supuxo respectivamente o 33, 38, 43 e 54% das
entradas e o 46, 70, 45 e 55% das saídas.

8. Estadística de Pasajeros por Mar, 1912-1939. As diferencias existentes entre as cifras das pro-
vincias marítimas galegas están intimamente ligadas á notable influencia na Coruña do fluxo
cubano. Foi neste segmento do mercado transatlántico onde as compañías españolas tiveron
tradicionalmente unha maior presencia.
9. Durante o século XIX, a mariña mercante española alcanzou unha reducida participación no
tráfico de mercadorías; Rodríguez González (1988: 135) proporciona as cifras seguintes do trá-
fico español de mercadorías con bandeira española: 17% (1870), 13% (1880), 30% (1890),
27% (1895) e 22% (1899). Sobre as compañías navieiras españolas e en especial sobre a CTE,
vid. Llorca Baus (1990 e 1992).
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Táboa 2
Participación de buques de bandeira estranxeira 
no tráfico migratorio (pasaxeiros) (1912-1939)

Entradas Saídas

Anos A Coruña Pontevedra España A Coruña Pontevedra España

1912 68,60 91,91 50,46 90,60 93,12 50,77

1913 73,81 94,46 47,44 87,64 92,07 47,94

1914 67,93 90,63 43,52 79,92 89,02 40,29

1915 58,27 76,53 25,80 69,23 75,89 22,71

1916 50,93 68,38 17,72 63,78 75,46 17,52

1917 9,43 20,93 3,49 9,62 31,71 3,14

1918 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 1,38

1919 43,55 73,03 25,98 53,73 79,81 26,41

1920 70,18 88,14 40,46 77,86 86,18 33,83

1921 81,25 91,76 41,20 83,71 91,51 34,72

1922 82,87 93,08 44,86 84,93 90,72 40,14

1923 88,80 94,46 51,43 89,40 91,80 47,59

1924 90,80 96,15 55,36 89,32 93,47 50,43

1925 87,56 96,09 58,66 86,64 91,53 55,16

1926 87,26 95,43 54,40 88,57 97,61 57,41

1927 89,33 99,20 55,08 91,63 99,72 54,13

1928 90,45 99,50 59,18 91,51 100,00 56,92

1929 92,39 96,30 64,78 93,58 97,49 62,36

1930 91,23 96,77 66,04 93,33 97,94 61,25

1931 90,37 96,19 65,01 91,55 95,91 62,10

1932 89,47 95,22 67,75 90,00 96,57 63,43

1933 88,98 95,77 71,55 90,84 97,83 67,97

1934 90,48 96,18 71,62 91,67 98,01 69,19

1935 89,62 94,39 71,46 88,89 95,52 69,76

1936 90,79 96,83 76,78 88,35 95,09 76,60

1937 100,00 98,28 99,84 100,00 100,00 99,36

1938 0,00 11,36 52,54 * 100,00 99,62

1939 83,33 94,12 95,81 * 94,87 96,49

Total 80,92 93,26 54,26 85,18 92,75 51,05

* Non hai buques rexistrados.

Fonte: Estadística de Pasajeros por Mar (Elaboración propia).
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A nosa base de datos de buques (BDB) proporciónanos un novo índice da
reducida presencia das navieiras españolas no tráfico emigratorio galego-ame-
ricano: de 1870 a 1910 temos rexistradas 2.208 singraduras en vapores emi-
gratorios; deles só 446 (o 20,19% da mostra) tiñan bandeira española. De
1911 a 1939, de 2.126 rexistros, o 8,14% tiña bandeira española, durante a I
Guerra Mundial esta cifra elevouse ó 20,52% (mostra de 307 rexistros) e redu-
ciuse ó 4,47% (mostra de 1.321 rexistros) de 1919 a 1939. Similar tendencia
obsérvase na Estadística de Pasajeros por Mar (saída) para os portos galegos nos
mesmos períodos: 28,23% de 1914-1918 e un 7,54% de 1919-1939.

Se tomámo-los datos correspondentes ás saídas de buques propiamente
emigratorios rexistrados na Estadística de Migración Transoceánica, comproba-
mos, para os escasos anos en que isto é posible (1912-1915), a maior pro-
porción de buques estranxeiros en Vigo (90,86%) fronte á Coruña (86,14%),
Vilagarcía (75,52%) e España (62,87%)10. En Vilagarcía, as escalas da CTE,
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Gráfico 1
Participación da bandeira estranxeira no movemento de buques con

pasaxeiros embarcados cara ó exterior (1912-1939)

Fonte: Estadística de Pasajeros por Mar (Elaboración propia).

10. A Estadística de Pasajeros por Mar ofrece, de 1912 a 1915, unhas proporcións de buques
estranxeiros do 84,07% (A Coruña), 89,60% (Vigo e Vilagarcía) e 41,86% para España.
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entre outras poucas compañías, contribuían a reduci-lo peso relativo das
navieiras estranxeiras. De todo isto colixímo-lo importantísimo grao de inter-
nacionalización dos operadores do transporte marítimo de pasaxeiros ó
estranxeiro e, sobre todo, de migrantes por portos españois, pauta que nos
portos galegos significou un rotundo predominio das bandeiras estranxeiras.

A PREEMINENCIA DA CONSIGNACIÓN MIGRATORIA 
GALEGA E A SÚA INFLUENCIA POLÍTICA SINDICADA

O número de consignatarios e consignacións foi incrementándose co
aumento da demanda de pasaxes e a maioría dos novos consignatarios pene-
traron no mercado transatlántico de pasaxeiros da man de compañías naviei-
ras estranxeiras, sendo a década de 1910, coherentemente coas altas cifras do
movemento migratorio, a época culminante do número de navieiras que rea-
lizaban escalas en portos de Galicia. Durante o momento de viva concorren-
cia existente de 1907 a 1912, o número de navieiras estabilizouse arredor de
20 e o número de principais operadores galegos ó redor de 53. Algunhas das
firmas consignatarias ampliaron o seu negocio establecendo sucursais nou-
tros portos galegos e mesmo fóra de Galicia11. Os consignatarios máis impor-
tantes convertéronse en axentes xerais das compañías navieiras para España,
para o noroeste español ou para Galicia, co que foron cabeza de xerarquía res-
pecto dos consignatarios delegados doutros portos migratorios españois e
especialmente do Cantábrico12. O grupo dos consignatarios, aínda que con
estreitas relacións con outros grupos comerciais e industriais de Galicia, ten-
deu, dende as últimas décadas do século XIX, cara a un maior grao de espe-
cialización no sector da consignación e aprovisionamento de buques do que
tiveran os seus antecesores armadores en tempos dos veleiros, en consonan-
cia co aumento do volume daquelas operacións e das actividades secundarias
e terciarias das urbes portuarias galegas.

11. R. Molina Couceiro dispuxo dunha sucursal en Santander na década de 1920.
12. Martín de Carricarte, axente xeral para Galicia (NLLB), así mesmo E. e J. de Carricarte
(NLLB), Luis G. Reboredo Isla foi axente xeral para España (NLLB), Estanislao Durán (ax. xeral
norte de España-RMSPC), Salvador Aranda (ax. xeral España-Cuban Steam Ship Co. Lted. e ax.
xeral Galicia-HAPAG), Enrique Mulder (ax. xeral España-HAPAG), Juan Tapias (ax. xeral
España e Portugal-Houlder Line), Antonio Conde e Hijos (ax. xeral norte e noroeste de España-
Chargeurs Reunis), Antonio Conde, hijos (ax. xeral España-Chargeurs Reunis e Compagnie
Sud-Atlantique Française), Raimundo Molina Couceiro (ax. xeral España-LLRH), José Riestra
(ax. xeral Galicia-CTE), Riestra y Cía. (ax. xeral Galicia-CTE), Sobrinos de José Pastor (ax. xeral
España-PSNC e Red Star Line), Joaquín Dávila y Cía. (ax. xeral España-HAL), A. Cardona (ax.
xeral España-Red Star Line), Llorente y Von Hess Ltda. (ax. xeral España-HAPAG), Andrés
Fariña (S. en C.) (ax. xeral España-NSNC), Gustavo Krukenberg (ax. xeral España-HAPAG).
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O intenso proceso migratorio galego-americano, o alto grao de concen-
tración da emigración española en portos galegos13 e a alta especialización
destes no tráfico de emigrantes a América contribuíron a configurar en
Galicia unha reducida burguesía na que os  consignatarios figuraban nas pri-
meiras filas; tiñan no movemento migratorio un dos seus principais intereses,
eventualmente o predominante, o que distingue claramente o caso galego do
dos consignatarios do resto de España. Na época de maiores cotas emigrato-
rias (1908-1912), o 35% (31 de 88) dos consignatarios españois autorizados
para o tráfico de emigrantes atopábase en Galicia (CSE, 1912: 246-248).

Este reducido grupo de operadores portuarios concentraba un amplo
control e influencia sobre os mecanismos do transporte e da obtención de
documentación, entre outros servicios migratorios. Tiña unha intensa proxi-
midade e influencia nas autoridades locais e rexionais con competencias na
emigración, co que os intereses dos intermediarios do fluxo tiñan un forte
reflexo naquelas, mesmo a nivel gobernamental.
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Gráfico 2
Navieiras a vapor e os seus consignatarios e axentes migratorios
principais operantes na emigración a América por portos galegos 

(1870-1939)

13. Máis do 50% da emigración española a América (Vázquez, 1992: 241-258; 2000a: 760-
775).
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Os consignatarios, para obte-lo establecemento e o mantemento de esca-
las nos portos galegos, debían garantir un continxente de embarque e carga
que permitise rendibilizalas, negociando directamente coas compañías
navieiras e asistindo ás conferencias internacionais, nas que se reestructura-
ban as escalas de acordo cunha distribución máis racional e económica. A alta
demanda de pasaxes da que eran beneficiarios avalou non só o seu predomi-
nio económico-social na Galicia portuaria, senón tamén a formación dun
poderoso lobby que, directamente ou a través de institucións en que tiñan
unha gran representación, influíu en todo tipo de autoridades xudiciais, lexis-
lativas e gobernamentais.

Táboa 3
Navieiras a vapor e os seus consignatarios e axentes 

migratorios principais operantes na emigración a América 
por portos galegos (1870-1939)

Anos N C Anos N C Anos N C Anos N C

1870 5 17 1888 5 8 1906 18 34 1924 19 37

1871 2 6 1889 5 9 1907 20 54 1925 17 37

1872 5 10 1890 7 18 1908 19 53 1926 15 40

1873 14 26 1891 7 19 1909 19 43 1927 14 29

1874 13 15 1892 9 23 1910 20 45 1928 15 29

1875 8 12 1893 9 24 1911 20 53 1929 15 30

1876 9 7 1894 11 25 1912 20 52 1930 14 30

1877 5 7 1895 10 28 1913 18 33 1931 12 28

1878 5 6 1896 11 24 1914 16 31 1932 15 35

1879 6 12 1897 11 22 1915 13 21 1933 11 27

1880 6 15 1898 11 22 1916 11 17 1934 11 29

1881 6 13 1899 11 26 1917 4 8 1935 9 16

1882 7 13 1900 12 32 1918 3 6 1936 8 14

1883 7 12 1901 11 26 1919 12 19 1937 6 9

1884 5 7 1902 9 23 1920 17 26 1938 1 1

1885 7 18 1903 12 33 1921 20 32 1939 2 2

1886 7 10 1904 13 38 1922 18 43

1887 7 12 1905 12 28 1923 19 47

N= Navieiras a vapor. C= Consignatarios e axentes migratorios principais. (Elaboración propia).

Fonte: ver nota 7.
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Por un lado estivo a defensa da axilización dos trámites de embarque a
Ultramar e a da súa actividade fronte a autoridades escrupulosas; coma no
ano 1899 cando unha Comisión de Consignatarios se dirixiu ó ministro,
facendo chegar tamén as súas queixas a Cámara de Comercio, a Asociación de
Navieros de Barcelona e a Liga Marítima Española14, que apoiara en repetidas
instancias as que xa elevaran ó goberno as súas xuntas provinciais de
Barcelona, A Coruña e Vigo15. Pola súa banda, a Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Vigo solicitoulle ó Ministerio da Gobernación a
supresión urxente do permiso de embarque por considera-lo vexatorio e inú-
til, suxerindo autoriza-lo embarque de todo español maior de idade con só a
cédula de veciñanza. Aludía na súa argumentación ás molestias ocasionadas
ós seus pasaxeiros, ós beneficios da emigración de retorno e das remesas
monetarias e mesmo alegaba a perda de ingresos do Tesouro polos embarques
clandestinos ou en porto estranxeiro que a falta de liberalidade emigratoria
ocasionaba16. Este tipo de reclamacións liberalizadoras do acto de embarque
repetíronse en 190117 e cando se debateu a lei de 190718.

As insuficiencias da lexislación sobre emigración quedaron de manifesto
no Congreso de Emigración, realizado por iniciativa da Sociedad Económica de
Amigos del País e a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, celebrado
en setembro de 1909. Este congreso solicitoulle ó goberno a redacción do

14. Archivo General de la Administración (AGA), Interior, Correspondencia, Atado 2.257
(14/9/1899).
15. As críticas fundábanse en que eran ineficaces as disposicións vixentes para impedi-la emi-
gración, “si es que para ese fin fueron dictadas”, en que non eran garantía do cumprimento do
servicio militar e no feito recoñecido de que as trabas e dificultades ás que se atopaba someti-
da a concesión dos permisos de embarque deran lugar a grandes abusos.
16. AGA, Gobernación, Correspondencia, Atado 2.257 (10/10/1899).
17. A Cámara de Comercio de Vigo, seguindo as reivindicacións da Liga Marítima Española e
apoiada polo deputado D. Ángel Urzáiz, reclamaba en 1901 a simplificación e homoxeneiza-
ción da documentación de embarque; AGA, Interior, Correspondencia, Atado 2.257
(15/4/1901).
18. “La prohibición de la recluta de emigrantes y de la propaganda por la Ley de 21 de diciem-
bre de 1907 y consiguientemente de los ganchos, provocó la elaboración de un escrito por
parte de los agentes antiguos de embarque de La Coruña al Presidente del Consejo Superior
de Emigración, en el cual dichos agentes aseguraban no haber cometido abusos durante el ejer-
cicio de su trabajo y haber cesado sus actividades tras la publicación de la Ley de 1907. En
este documento, de gran interés puesto que en él sus firmantes ratificaban la necesidad de una
regulación que controlase la actividad de la multitud de ganchos que habían surgido y las con-
tinuas estafas de las que el emigrante era objeto, se exponían las limitaciones que dicha Ley y
su Reglamento contenían. Según ellos, el Art. 172 del Reglamento provisional de dicha Ley por
el que se autorizaba la existencia de una Agencia de información era en la práctica de escasa
utilidad para el emigrante, ya que este la mayoría de las veces desconocía su existencia.”
(Naranjo, 1988: 70).
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artigo 178 do Regulamento provisional de emigración sobre a prohibición de
axencias, recrutadores e información enganosa (Congreso de Emigración,
1910).

A lei non presentaba a liberalidade solicitada polos consignatarios espa-
ñois, pero, en 1919, non había máis que dez inspectores de emigración, oito
nos portos de Barcelona, Valencia, Cádiz, Vigo, Vilagarcía, A Coruña, Bilbao
e As Palmas, e dous en ruta. Ademais da escasa dotación de inspectores, as
súas denuncias foron neutralizadas no Consejo Superior de Emigración, dada a
importancia cuantitativa e cualitativa dos vocais que representaban ás com-
pañías (sobre todo, estranxeiras) e os seus consignatarios (D’Ozouville, 1919:
14, 58-59). Debido a isto:

Durante los primeros tiempos, los Inspectores prosiguieron impertérritos
cumpliendo con su deber, pero el desamparo de los unos y la hostilidad de los
otros hubo de determinarles a no librar más batallas que las que de antemano
pudieran ganar, y, así que se convencieron de que también perdían aquellas
cuyo éxito parecía más seguro, resolvieron guardar el impenetrable silencio en
el que hasta el día se han encerrado (D’Ozouville, 1919: 71).

Nos anos vinte as saídas clandestinas parecen reducirse a polisóns e ó
uso de documentación falsa; ademais o celo das autoridades na súa represión
tivo algúns éxitos no ano 1923. Nun telegrama oficial, o gobernador da
Coruña informaba a Gobernación de que o:

Consignatario a que me refería [...] era Manuel A. Guzmán; el representan-
te casa Pinillos, Don Narciso Obanza, está a disposición del Juez de la Audiencia
ante quien prestó declaración, continuando detenido aunque en comunicación.
Esta complicado en el embarque de un prófugo19. En tren correo hoy marchan a
esa Comisión Consignatarios buques, supongo que con objeto protestar contra
medidas tomadas para evitar emigración clandestina pues tengo encarcelados y
a disposición del Juez: un Consignatario y doce agentes de emigración20.

Parte do mérito era estrictamente persoal: o dun gobernador non tole-
rante coas tradicionais prácticas portuarias en materia de emigración. As for-
zas vivas portuarias de Vigo, Vilagarcía e A Coruña loitaron contra aquel raro
proceder e mobilizáronse en defensa dos intereses das cidades-porto galegas

19. Archivo Histórico Nacional (AHN), Gobernación, Serie A, Atado 32, nº. 2. Telegrama do
28/10/1923.
20. Ídem. Telegrama do gobernador da Coruña ó subsecretario de Gobernación (24/10/1923).
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ante a reforma da lei de emigración que estudiaba o Directorio. A Comisión de
los Puertos de La Coruña, Vigo y Villagarcía comunicáballe ó presidente do
Directorio Militar o 29/10/1923:

… parece inexplicable que rompiendo con la costumbre impuesta por la fuerza
de la necesidad, el Gobierno Civil de La Coruña se atenga estrictamente a la letra
de la ley, prohíba en absoluto toda intervención y emplee los mayores rigores,
sólo admisibles tratándose de perversos criminales21.

O gobernador coruñés, coa súa actitude, estaba limitando o número de
emigrantes polo porto herculino e “en este puerto estamos sufriendo graves
consecuencias por falta de tal autorización”22. Referíase ó permiso para que
xentes dos portos lles servisen ós emigrantes de intermediarios. Os embar-
ques diminuían na Coruña, mentres en Vigo, onde o seu gobernador os tole-
raba, aumentaban.

Froito destas representacións foi a habilitación de tres portos para o trá-
fico de emigrantes con numerosas liñas en funcionamento. Este lobby influíu
tanto nas navieiras e nas súas Conferencias, como nas esferas gobernamentais
e institucionais españolas, non só mantendo varios portos habilitados e sendo
coniventes con moitas das súas necesidades operativas. Ademais, consegui-
ron formalmente un papel predominante en tódalas comisións corporativas
do Consejo Superior de Emigración, nas Juntas de Emigración dos portos e nas
Juntas de Emigración locais, todas elas constituídas ó amparo da Lei de emi-
gración de 1907 para que se encargasen de supervisa-lo tráfico e o labor da
inspección emigratoria. Tanto a intensidade da emigración galega como as
vantaxes para os operadores do tráfico emigratorio derivadas do dominio das
comisións supervisoras instituídas explican que, en 1934, de 219 Juntas
Locales de Información de Emigrantes existentes en España, 112 delas, un
51,14%, estaban situadas en Galicia, ás que habería que engadírlle-las Juntas
portuarias da Coruña, Vilagarcía e Vigo (IGE, 1934: 107-112).

21. AHN, Presidencia, Dictadura, Atado 207.
22. AHN, Presidencia, Dictadura, Atado 207. Carta da Asociación de Armadores y Consignatarios
da Coruña ó subsecretario de Gobernación (12/11/1923). Pola súa vez os traballadores do
porto visitaron o gobernador. A Cámara de Comercio coruñesa tamén se ocupaba do caso.
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Mapa 1
Municipios en que existían Juntas Locales de Información de Emigrantes

(1934) e Juntas Portuarias da Coruña, Vilagarcía e Vigo 
(IGE, 1934: 107-112)
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A influencia política dos consignatarios conseguiu logros moi variados
pero beneficiosos para os seus intereses: dende unha maior permisividade
emigratoria, tanto a nivel normativo como fiscalizador, ata a consecución do
control de todo un sistema de oficinas de información emigratoria paralela e
complementaria das redes de axentes existentes en Galicia.

OS CONSIGNATARIOS MIGRATORIOS E A SÚA INTEGRACIÓN
NO GRUPO DOMINANTE DA BANCA E INDUSTRIA GALEGAS

As relacións dos principais operadores do tráfico migratorio con outros
sectores ou subsectores económicos non agrarios eran moi estreitas, tal como
o demostra a participación de gran parte deles no investimento directo na
industria e a través dos seus fortes lazos coas principais casas de banca gale-
gas. Varios consignatarios tiveron casas de banca propias ou participaron
nelas: Narciso Obanza, Hijos de Rocafort, Riestra y Cía., F. Barreras Massó,
Antonio Conde, Enrique Fraga, Raimundo Molina Couceiro, Martín de
Carricarte, Eusebio da Guarda, Herce y Cía. (cofundador do Banco de la
Coruña, 1858), Santiago Sierra, Maristany Hnos., Rubine e Hijos, Sucesores
de Vega y Veiga, Pedro Barrié y Pastor (Banco Pastor), Manuel Bárcena y
Franco, Estanislao Durán (Banca Durán), Manuel Bárcena y Franco (creador
da Banca Bárcena e da Caja de Ahorros de Vigo, 1880), ou López de Neira,
que foi conselleiro da sucursal do Banco de España en Vigo. O papel dos con-
signatarios na banca galega desbordaba amplamente a súa función canaliza-
dora de remesas enviadas polos emigrantes e tiñan un activo papel na pro-
moción industrial (Alonso, 1984: 189-236; Facal, 1989: 71-88).

No sector da xeración de electricidade sobresaíron consignatarios ban-
queiros como Hijos de J. Marchesí, Olimpio Pérez, Sobrinos de J. Pastor,
Riestra y Cía. e Herce y Cía., entre outros (Carmona/Pena, 1985: 33-48);
Antonio Conde e Hijos capitalizaron explotacións mineiras de volframio
(Rodríguez, 1985: 49-70) e Vda. e Hijos de J. Barreras construíron un impor-
tante estaleiro de buques a vapor en 1892 para producir caldeiras e maqui-
naria; a familia Conde tamén foi propietaria de estaleiros; Barreras y Alonso
capitalizaron a firma “La Metalúrgica” (Vigo), etc. (Carmona, 1990: 40-41).
Antonio López de Neira tiña ademais fábricas de chocolate en Vigo e unha
industria papeleira en Lavadores-Vigo; Babé y Cía. creou a primeira fábrica de
xeo de Vigo en 1888 e unha refinería de petróleo en Guixar (Vigo).

Na pesca destacaron Del Río ou Molina e antes, como fomentadores,
Bárcena, Tapias ou Barreras. Nas conservas, Antonio Alonso, Babé, Curbera,
Barreras, Tapias, etc.; M. Bárcena y Franco dedicouse á construcción; Augusto
Bárcena, Sobrinos de J. Pastor, E. Durán ou José Riestra foron importantes
promotores de tranvías en Vigo e Pontevedra (Fraga, 2000: 11-33).
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Na política cidadá sobresaíron como alcaldes Bruno Herce Coumes-Gay
(A Coruña), Antonio López de Neira, Fernando Conde Domínguez, Manuel
Bárcena y Franco (tamén cónsul, presidente da Deputación provincial, sena-
dor vitalicio e presidente da Cámara de Comercio) (Vigo) ou Pío S. Carrasco
(Vilagarcía).

Estes exemplos, nos que se relaciona a gran parte das familias integran-
tes da burguesía galega, permítennos entrever non só a pertenza dos consig-
natarios ó grupo dominante da burguesía galega, senón tamén como boa
parte da burguesía galega atopou na consignación emigratoria un negocio
que foi rendible durante un longuísimo período. O singular anuncio que se
reproduce a continuación, máis ca un exemplo, pode constituír un paradig-
ma da configuración dunha burguesía orixinalmente comercial que atopou
na intermediación portuaria e migratoria un foco de acumulación de capital
que permitiu o desenvolvemento de actividades industriais variadas, pero
moi relacionadas co mar23.

23. Sobre as relacións da industria galega e o mar (Carmona, 1997).

Figura 1
Anuncio de prensa de Hijos de J. Barreras (salgadores, conserveiros, 

consignatarios migratorios e constructores navais) (c. 1910)
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OS CONSIGNATARIOS MIGRATORIOS 
E A SÚA INFLUENCIA MEDIÁTICA

Un dos maiores cambios do período migratorio que analizamos foi o que
se produciu na información de que dispuñan os emigrantes potenciais. Os
beneficios das empresas de barcos a vapor e de ferrocarrís chegaron a depender
dun fluxo constante de emigrantes, polo que realizaron unha política publici-
taria moi activa para procurar que se mantivese o volume de pasaxeiros.

A principal prensa portuaria galega, e non soamente esta, estaba viva-
mente influída polos intereses dos consignatarios. En primeiro lugar, porque
consignatarios e armadores foron, durante a maior parte do período estudia-
do, os principais compradores de espacios publicitarios na prensa. A última
folla da prensa privada e dos boletíns oficiais provinciais foi enchéndose de
anuncios de compañías navieiras a medida que foi intensificándose o fluxo
migratorio. Esta disposición física dos populares anuncios permitía a consul-
ta pública dos seus contidos, mesmo ós que non portaban o exemplar, e faci-
litaba a difusión da devandita información nun país onde se consumía esca-
sa información escrita.

Dentro do uso das páxinas finais dos xornais para multiplica-lo seu efec-
to informativo-propagandístico, houbo unha evolución do tipo de anuncios,
destacando a énfase posta nos aspectos técnicos máis espectaculares. O
mesmo ocorrería nos carteis murais expostos no exterior das casas consigna-
tarias e outras firmas expendedoras de pasaxes. A publicidade do transporte
emigratorio foi consubstancial coa principal prensa galega, ata o punto de
que a inexistencia destes anuncios na prensa local ou provincial resulta ser un
bo indicador da inexistencia de emigración masiva a América24.

En segundo lugar, representantes e axentes de transporte de emigrantes
a América participaron nos consellos de administración dos diarios (La Voz de
Galicia e El Eco de Galicia, posteriormente El Correo Gallego) e mesmo na súa
fundación (Faro de Vigo)25. Tamén se editaron folletos e algunha revista de
información emigratoria. Este é o caso de El Argentino de Pontevedra (Revista

24. Na provincia de Ourense non houbo anuncios de buques na prensa oficial ata 1873; na de
Lugo, aínda que houbo algúns anuncios nos anos cincuenta [Armador Bengoechea (Ribadeo),
destino A Habana (1857)], [Véxase BOPLU, 1857 (21/9/1857)], foron moi raros ata os anos
setenta, época en que chegan as liñas a vapor e se difunde a emigración masiva americana ás
comarcas interiores destas provincias.
25. José Carvajal Pereira, consignatario dos Vapores Asturianos, fundou o Faro de Vigo no ano
1853. Participaba na súa redacción outro consignatario importante: Joaquín Yáñez; o papel
subministrábao A. López de Neira (consignatario da Compañía Trasatlántica Española) da súa
fábrica de Lavadores (Vigo). Máis tarde formará parte do consello Estanislao Durán, consigna-
tario da Mala Real Inglesa. La Voz de Galicia, de 1885 a 1890, tivo que soportar prexuízos e
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Quincenal de Agricultura, Industria y Comercio), verdadeiro boletín gratuíto
de propaganda da emigración, que apareceu en 1888. Editábase nun local
propiedade da familia Riestra, consignatarios da Compañía Trasatlántica
(Luca, 1993: 28).

En terceiro lugar: “Os periódicos serán o centro do aparello de formación
de opinión, tanto para razoar a prol do éxodo como para criar argumentacións
de coartada ou silenciar tamén a existencia de dificuldades nos países de emi-
gración” (Luca, 1993: 11). Nestas condicións, os aspectos legais e os abusos da
emigración reflectíronse máis nas circulares dos boletíns oficiais que na prensa
privada, polo menos durante o século XIX. En todo caso, o grupo principal dos
operadores migratorios exerceu un control case omnímodo sobre tódolos
mecanismos que estiveron ó seu alcance para defende-lo seu importante nego-
cio. A preeminencia deste sector social na prensa reflectiuse na neutralización
de informacións adversas que eventualmente xeraba o fluxo migratorio.

OS CONSIGNATARIOS MIGRATORIOS COMO PRINCIPAIS
XERARCAS DO SECTOR DA INTERMEDIACIÓN EMIGRATORIA

A lexislación española, no seu obxectivo de minora-lo fomento da emi-
gración, non consentiu xeralmente a apertura formal de Axencias de
Emigración, polo que, emendando a lei, funcionaron informalmente como
tales os despachos das firmas armadoras, os dos consignatarios, os dos servi-
cios consulares e centos de tendas comerciais, estancos, dependencias das
Juntas de Emigración e moitos outros tipos de locais comerciais con algún grao
de proxección pública. A obtención da licencia para calquera tipo de activi-
dade mercantil servía de tapadeira legal para desenvolver unha ampla gama
de actividades emigratorias, iso si, nunca formalmente como axencias emi-
gratorias en sentido estricto. A conivencia de tódalas clases sociais de Galicia
e a influencia dos máis poderosos contribuían así a bloquea-la aplicación
dunhas normas legais dictadas na distancia da realidade social galega.

litixios por reproducir queixas dos emigrantes. A partir do 1910, coa constitución da empre-
sa en sociedade anónima, a Voz pasa, como o Faro de Vigo, a defende-lo dereito a emigrar, cam-
biando a súa liña editorial na defensa dos grupos económicos relacionados coa exportación de
emigrantes. No primeiro consello serán vocais segundo e terceiro Valentín e Raimundo Molina
Couceiro, representantes da Zuid Amerika Linj (Amsterdam). Ademais estaban representados
os consignatarios da Compañía Trasatlántica Francesa (Nicandro Fariña) e a Compañía Anglo-
-Argentina (Vda. de Hervada). A familia García-Reboredo, consignataria da Mala Imperial
Alemana, foi unha das propietarias de El Correo Gallego (Santiago). En 1930 un redactor de El
Pueblo Gallego (Vigo) recibiu fortes ameazas do seu editor, e este dunha comisión de consig-
natarios, por publicar noticias sobre a “mala situación económica de algunas repúblicas de
América”. (Luca, 1993: 11, 39, 40, 76-77 e 82).
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O tráfico de emigrantes requiría ademais os servicios de representantes
diplomáticos, tanto dos países que abandeiraban os buques, como daqueles
ós que se dirixían estes cargados de emigrantes e dalgunhas mercadorías. Nos
consulados dos países americanos predominaba a expedición de documenta-
ción e especialmente de visados. Ata a chegada das navieiras estranxeiras, as
oficinas consulares americanas non abundaban, e algúns armadores eran á
vez cónsules de Gran Bretaña ou Francia, aínda que despois se multiplicaron,
sobre todo a partir das novas disposicións sobre visados dictadas nos anos
dez. O aumento do número de consulados, viceconsulados e axencias con-
sulares foi paralelo ó abandono, por parte dos principais operadores galegos,
da xestión directa destas oficinas ó comezo do século XX, aínda que este
abandono non foi total26. As oficinas consulares americanas concentráronse
nos portos migratorios, pero coa difusión do proceso emigratorio tamén che-
garon a outros portos e cidades do interior. O mapa 2 ilústranos sobre a xeo-
grafía destas oficinas e a súa concentración na Coruña, Vilagarcía e Vigo, en
detrimento de portos emigratorios en declive como foron Carril e Marín27. En
1933-34 chegouse á cifra de 19 consulados e viceconsulados americanos na
Coruña e Vigo, e de 5 en Vilagarcía.

Os servicios consulares dos países americanos constituían unha parte
importante do tráfico migratorio, non só como oficinas de expedición de
documentos, senón tamén como oficinas de fomento e información emigra-
toria, ligados eventualmente ás contratas con pasaxe gratuíta, ós mecanismos
formais de reagrupamento de familias, ás cartas de chamada, etc. Mesmo, no
caso dos axentes consulares honoríficos, cabe consideralos como integrantes
das redes informais de atracción de candidatos a emigrantes, no seu rol de
axentes de emigración (Moya, 1990).

26. Como exemplos, R. de Urioste foi vicecónsul de S. M. Británica en Carril na década de
1880; Estanislao Durán foi cónsul noruegués en Vigo ata os anos trinta; Luis Alfeirán Conde
era vicecónsul de Portugal e cónsul de Panamá e Chile en Ferrol no 1934; Alfonso Molina
Brandao, da firma consignataria Raimundo Molina y Couceiro, foi cónsul dos Países Baixos,
República Dominicana e Noruega, e foi nomeado Oficial da Orden de Orange Nassau, polas súas
actividades migratorias coa Zuid Amerika Linj e a Mala Real Holandesa.
27. En 1890 había no porto da Coruña 25 consulados e viceconsulados de países americanos.
En 1899 en Marín había consulados de Portugal, Francia, Inglaterra, Brasil, Uruguai, Cuba e
Arxentina; en 1908 só quedaban os de Arxentina, Cuba e Uruguai; en 1933-34 non quedaba
ningún. Carril, que foi, de cedo, un porto consular, perdeu en favor de Vilagarcía as súas repre-
sentacións a partir de 1888; en 1908 só quedaban as de Arxentina e Chile, e ningunha en
1933-34.
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Mapa 2
Consulados, viceconsulados e axencias consulares americanas en Galicia,

1908 e 1934. Fontes: Vincenti, 1908: 215-324; IGE, 1934: 82-104.
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O desenvolvemento do sector comercial da emigración incluíu outros
profesionais e actividades como as realizadas por prestamistas, banqueiros e
correspondentes bancarios, canalizadores de parte dos fluxos monetarios
migratorios; hostaleiros, como pousadeiros, fondistas ou hospedeiros, sobre
todo dos portos; intermediarios menores, como guías, mozos, axentes de
emigración, ganchos recrutadores ou pequenos comisionistas; transportistas,
como carreteiros, cocheiros, traballadores do ferrocarril, cargadores, mariñei-
ros ou barqueiros portuarios de pasaxeiros e carga; subministradores navais
da augada, do carbón ou do fornecemento de víveres e utensilios navais; ser-
vidores públicos expedidores de documentos ou fiscalizadores do fluxo,
como funcionarios municipais e provinciais, persoal de aduanas, de emigra-
ción, da Garda Civil e autoridades de Mariña; amigos do alleo como pillos,
ladróns e estafadores, etc. Todos eles, aínda que participando en diferente
medida, tiveron no feito migratorio unha das súas principais actividades e,
eventualmente, unha rendible fonte de ingresos ilícitos.

O HIPERDESENVOLVEMENTO DOS DESPRAZAMENTOS 
DOS BUQUES NOS PORTOS GALEGOS

O aumento das tonelaxes medias dos buques a vapor que pasaban polos
portos galegos dependeu en boa medida da competencia tecnolóxica estable-
cida entre as compañías navieiras para atraer e te-la oportunidade de trans-
porta-lo maior número posible de pasaxeiros e emigrantes nos momentos
culminantes do fluxo migratorio. Mentres a emigración europea acadaba
cotas máis altas, novas xeracións de buques de maiores dimensións facían a
súa aparición no mercado do transporte transoceánico, sen relegar totalmen-
te as anteriores. A rivalidade tecnolóxica levaba a que, en cada época, os
buques construídos fosen bastante similares.

A gama de buques que transportaron emigrantes foi moi ampla. Aínda
que predominasen os buques especializados neste tráfico, moitos cargueiros
a vapor incluían no seu rol algúns pasaxeiros. Estes buques foron en xeral
moito máis pequenos que os grandes transatlánticos dedicados a pasaxeiros,
de aí que a Estadística de Pasajeros por Mar reflicta unhas tonelaxes medias
inferiores ás calculadas a partir da nosa mostra. Nesta diferencia inflúe ade-
mais o feito de seren buques que saíron ou entraron28 nos portos españois
directamente cara ou dende o estranxeiro, o que redunda na non inclusión
dos que realizaron escalas anteriores ou posteriores en portos españois e na
contabilización dos buques con procedencia ou destino distinto ó americano.

28. Esta estatística só permite calcula-las tonelaxes medias dos buques na entrada.
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Estas características da estatística non só influíron na moderación das tonela-
xes medias computadas, senón que ademais reduciron o número de buques
contabilizados nos portos galegos, incidindo máis estas reduccións nas cifras
correspondentes ó porto da Coruña fronte ó de Vigo, xa que Vigo era o últi-
mo ou o primeiro porto español que tocaban as liñas transatlánticas antes de
partir ou regresar de América, respectivamente; ademais case tódolos buques
que tocaban o porto da Coruña facíano de ou cara a escalas anteriores ou pos-
teriores en portos españois, galegos ou cantábricos.

Táboa 4
Capacidade dos transatlánticos emigratorios a vapor

utilizados pola emigración galega (1870-1939)

Mostra Ton. Medio

Período Nº. Buques T.R.B.

1870-74 86 2765,27

1875-79 93 3560,88

1880-84 119 2976,60

1885-89 48 3286,77

1890-94 106 4352,15

1895-99 44 4052,14

1900-04 277 5339,79

1905-09 199 7384,13

1910-14 330 9185,05

1915-19 72 10708,68

1920-24 194 13700,56

1925-29 190 13697,58

1930-34 166 14687,95

1935-39 88 15011,00 

Total 2026

Fonte: BDB.

Por fin, a pesar da moderación das tonelaxes medias presente nas esta-
tísticas españolas (EPM), aquelas eran moito maiores no subconxunto dos
buques con pasaxeiros que no conxunto total dos buques, sendo superiores
as tonelaxes medias nos portos habilitados como emigratorios. As medias na
entrada para todo o período 1915-1939 dan 7.244,53 toneladas para Vigo-
-Vilagarcía, 5.853,26 para A Coruña e 3.468,48 para España. Estas diferen-
cias derivan basicamente da enorme participación dos grandes colosos tran-
satlánticos de pasaxeiros no movemento dos portos migratorios galegos.
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Táboa 5
Tonelaxe media dos buques a vapor que entraron con pasaxeiros 
nos portos das provincias de Pontevedra e A Coruña procedentes 

do estranxeiro (1915-1939)

Provincias marítimas de:

Ano Pontevedra A Coruña España

1915 5443,46 4333,28 1947,81

1916 4206,21 3756,19 1717,49

1917 3358,60 2547,36 1657,87

1918 4485,12 2128,81 1426,96

1919 5270,88 3509,84 1896,50

1920 7060,88 4981,68 2519,12

1921 7898,20 3997,58 2727,92

1922 6603,20 4389,51 2841,47

1923 6388,07 5591,07 3345,03

1924 6741,29 5795,38 3435,46

1925 6563,97 5967,91 3825,86

…

1929 7731,15 6682,89 4133,93

1930 7549,17 6791,81 4093,03

1931 8160,16 7791,73 4267,87

1932 9714,93 8245,39 4282,52

1933 8043,15 8151,68 4318,31

1934 11567,90 7881,72 4428,26

1935 7774,02 8221,96 4495,03

1936 7770,78 7834,13 4718,09

1937 1037,29 2194,11 3476,10

1938 1171,77 1099,71 3563,73

1939 3962,67 1123,00 4122,79

1915-1939 7244.53 5853,26 3468,48

Fonte: Estadísticas de pasajeros por mar con el exterior (1915-1939).

(Elaboración propia)

Outra consecuencia do xigantismo naval foi a grave tendencia cara ó exce-
so de capacidade en épocas de baixa demanda de pasaxes. Debido á indivisi-
bilidade das unidades de transporte e a unha forte tendencia cara ó aumento
das tonelaxes unitarias dos buques, nas conxunturas de contracción da
demanda de transporte as compañías procuraban readapta-la oferta, non só
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reducindo o número de buques en activo, senón ademais retirando das liñas
os buques máis grandes. Por iso, neses momentos críticos, as tonelaxes medias
unitarias dos buques en activo sufrían unha caída ou entraban nun período de
estancamento. Este comportamento reflíctese, na nosa estatística, en interrup-
cións –estancamento e mesmo descenso– do crecemento das tonelaxes unita-
rias medias. Pola contra, nas conxunturas de alta demanda de pasaxes, a acti-
vidade full-time dos maiores transatlánticos víase acompañada da entrada neste
mercado de multitude de buques de menores proporcións, algúns deles case
obsoletos, pero que asumían parte do aumento da diversificación da deman-
da laboral que naqueles momentos xeraban os países americanos. Noutras
palabras, nos momentos de auxe migratorio, o aumento da diversidade dos
tipos de emigrantes víase acompañado do aumento da gama de buques, tanto
en porte e velocidade, como nas condicións de habitabilidade que presenta-
ban e nos tipos de pasaxes. Este efecto deuse tanto na época dos veleiros
como, e máis ostensiblemente, na dos grandes vapores. Por outra parte, a uti-
lización dos buques a vapor das mesmas compañías, tanto no mercado migra-
torio do Atlántico norte, coma no do Atlántico sur, levaba en ocasións a des-
tinar unidades que operaban nun dos ámbitos ó outro, coa consecuente alte-
ración da capacidade de transporte de ámbolos mercados.

A derruba das tonelaxes medias, moi visible nos portos galegos durante
a Primeira Guerra Mundial e despois, conforme se extinguía o proceso migra-
torio na segunda metade da década do 1930, avalan tamén a habitual impor-
tancia do peso dos transatlánticos no movemento portuario galego (vid. táboa
4). Todo iso confirma ós steamers como os buques de maior tonelaxe da
época e avala a súa poderosa presencia nos portos migratorios.

AS VANTAXES DE SER CONSIGNATARIO 
EMIGRATORIO EN GALICIA, 1870-1930

O sector da consignación emigratoria galega gozou de diversas vantaxes
de posición dentro do mercado migratorio transatlántico, derivadas da súa
situación favorable respecto das principais rutas europeo-latinoamericanas,
dunha importantísima demanda propia e dunha alta especialización dentro
do mercado migratorio ibérico.

O perenne e doloroso fluxo migratorio xerou unha serie de contraparti-
das beneficiosas para Galicia e para os seus portos migratorios, sobre todo
para o de Vigo29, pero a súa maximización dependía do nivel de desenvolve-

29. Sobre a emigración galega a América e os portos galegos, vid. Hernández Borge (1980);
Vázquez (1988); Pose (1989); Rodríguez Ferreiro (1992); Rodríguez Galdo (1993); Losada
(1995: 49-78); Villares/Fernández (1996); Barreiro (1997).
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mento endóxeno. En todo caso, os consignatarios, como grupo social, con-
vertéronse nos máis afortunados actores da escena migratoria galega.

A primeira vantaxe funcional para a consignación migratoria foi a de
poder operar e acrecenta-la escala da súa actividade sen grandes necesidades
de infraestructura portuaria, xa que pasaxeiros e carga embarcaban e desem-
barcaban indirectamente dende os peiraos, mediante lanchas.

En segundo lugar, os consignatarios obtiveron, gracias ós seus servicios
como intermediarios e transportistas  migratorios, unha provisión de liquidez
susceptible de facilita-la variada gama de actividades que desenvolvían.

En terceiro lugar, os beneficios empresariais derivados da consignación
migratoria redundaron nunha fonte de capitalización, notable dado o tama-
ño e características da economía galega. Ademais, a acumulación resultou
estar moi concentrada nunhas poucas familias.

En cuarto lugar, esta actividade proporcionou unha ampla dispoñibili-
dade de divisas e de letras de cambio relacionadas cos países de destino da
emigración, por un lado, e cos principais países navieiros e financeiros de
Europa, por outro. As limitadas exportacións galegas dificultaban e encare-
cían a importación de mercancías e a compensación dos pagamentos nacio-
nais e internacionais. As remesas monetarias, pola súa vez, achegaron unha
maior dispoñibilidade de liquidez, tamén a nivel atlántico, da que sería prin-
cipal beneficiaria a burguesía comercial galega.

En quinto lugar, as consignatarias galegas dispuxeron case constante-
mente dunha oferta de transporte de mercancías que cubría unha área eco-
nómica que unía os principais portos da Europa Occidental (Inglaterra,
Francia, Holanda e Alemaña) e do norte de España e Portugal cos seus homó-
logos latinoamericanos, xa que os buques transatlánticos de pasaxeiros con-
ducían regularmente carga a frete nas súas bodegas.

Esta dispoñibilidade de medios fíxose máis notable a partir dos anos seten-
ta do século pasado, cando pasaron a ser cada vez máis numerosos os emi-
grantes, as remesas e os buques a vapor estranxeiros nos portos galegos. Sen
embargo, a extrema interdependencia interna destas tres variables auguraba
estrangulamentos nos pagamentos e na oferta de transportes por mar nas con-
xunturas de escaso movemento migratorio. A economía dos portos galegos
dependía, polo tanto, e de forma moi pronunciada, das fluctuacións económi-
cas internacionais. A vantaxe de dispoñer de letras e fretes non foi totalmente
aproveitable pola economía galega debido ás limitacións do sector import-export
e á escaseza de productos ou actividades competitivas no exterior.

A principal producción industrial galega exportable, máis do 90% ata
1930 (Carmona, 1994: 134), a de conservas de pescado, tivo os seus princi-
pais clientes en Francia, México, Cuba, Arxentina, Chile e Colombia, todos
eles nos canais transportistas da emigración. Na creación destes mercados, os
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comerciantes galegos establecidos en Chile, México e Arxentina desempeña-
ron un papel importante (Carmona, 1992: 249-252).

No caso da industria e da distribución das conservas de peixe, así coma
no caso doutros víveres en conserva, bebidas, combustibles, augada e utensi-
lios navais en xeral, o tráfico migratorio transatlántico constituíu unha deman-
da propia que era cuberta sobre todo nos portos cabeza de ruta, aínda que
tamén nas distintas escalas. Nos tres principais portos galegos, á parte dos car-
gueiros, os transatlánticos embarcaban regularmente carbón, auga e carga
xeral, chegando a cargar decenas e mesmo centenas de toneladas destes pro-
ductos, gran parte deles para aprovisionamento propio. A carga xeral embar-
cada en Galicia polos transatlánticos estaba basicamente composta de conser-
vas, viño, auga mineral, castañas e xabón da Toxa. Todo parece indicar que as
conservas ocupaban un lugar hexemónico nesta estructura de exportacións, e
todos eles, agás as castañas enviadas ó Río da Prata, eran productos típicos da
despensa de calquera buque de pasaxeiros. Os transatlánticos non só condu-
cían conservas nos seus rumbos americanos, senón tamén cara ós portos de
Europa Occidental nas singraduras de regreso.

Non coñecemos nin a proporción das conservas consumidas nas viaxes
migratorias, nin a parte destas que quedaban dentro do circuíto transportis-
ta migratorio, pero a partir de diversos indicadores podemos afirmar que
unha notable proporción da exportación de conservas galegas utilizaba os
transatlánticos.

a) Durante o ano 1898 houbo unha crise da conserva e do comercio
exterior galego en xeral pola falta de fretes a Cuba, ó paralizárense os
embarques civís (Giráldez Lomba, 1989: 77-94; 1998: 175-187).

b) Máis tarde, durante a Primeira Guerra Mundial, o movemento de
buques migratorios polos portos galegos minimizouse, o que contri-
buíu a dificulta-la exportación. Nestes anos as conservas enviábanse
por cabotaxe a outros portos para o seu envío dende alí cara ó exte-
rior (Carmona, 1990: 35-39).

c) Unha primeira aproximación ás conservas exportadas dende o porto
de Vigo en transatlánticos extraémola do “Movimiento del Puerto de
Vigo”, información diariamente servida por El Pueblo Gallego (Vigo)
en 1924. Esta fonte normalmente inclúe as cifras de carga xeral que
toman en Vigo os buques, e só en menos da metade das informacións
especifican o seu contido30. Neste ano a exportación total de conser-
vas de productos mariños polo porto de Vigo foi estimada por J.

30. As cifras aparecen en quilogramos, toneladas, metros cúbicos e caixas. Homoxeneizámo-los
datos en toneladas volumétricas de 1.000 kg, dun metro cúbico ou de 40 caixas.
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Carmona en 12.703 toneladas (Carmona, 1990: fig. 1.3, 38), men-
tres que o noso deficitario indicador de carga do porto de Vigo acu-
mulou 5.864 toneladas, sendo o 72% delas transportadas en transa-
tlánticos de pasaxeiros. Mentres que os cargueiros navegaban dende
Vigo coas súas conservas cara a Lisboa, Ámsterdam, Nápoles,
Xénova, Bordeos e O Pireo principalmente, os transatlánticos levá-
banas, en primeiro lugar, cara a diferentes portos de Cuba, capitane-
ados pola Habana, tamén a México e Centroamérica, ó Río da Prata
e a escalas sudamericanas do Pacífico, e, en reducida proporción,
directamente a Nova York; pero tamén ían cara a Bordeos, Liverpool,
Ámsterdam, Amberes, Hamburgo, Bremen e mesmo ás Filipinas.

d) En 1926, as mercadorías embarcadas por Vigo para América, “en su
mayoría conservas de pescado, anchoado, jamones y vinos del país”,
transportadas soamente en buques de liñas directas entre Vigo e os
diversos países americanos, acadaba a cifra de 14.475.560 kg. Neste
ano a exportación de conservas polo porto vigués estímase nun total
de 15.168 toneladas (Carmona, 1990 e El Pueblo Gallego, 15/9/1926).

En definitiva, temos suficientes indicios para resalta-la hipótese da alta
dependencia da exportación de conservas galegas de peixe respecto dos
medios de transporte transatlánticos de pasaxeiros e incluso formular que tal
ramo do transporte transatlántico debeu constituír en si mesmo un consu-
midor final importante para estes productos. Finalmente, este mercado flo-
tante e a súa oferta de transporte tiñan un marcado carácter estacional (outo-
no-inverno) moi compatible coa estacionalidade inversa das capturas de sar-
diñas (Giráldez Rivero, 1996 e 1997). A exportación de castañas frescas
viuse pola súa vez facilitada pola maior dispoñibilidade de fretamentos na
época da recolección.

CONCLUSIÓNS

De 1870 a 1930, a consignación migratoria, lonxe de representar un sec-
tor económico e social marxinal da atrasada Galicia, constituíu unha das fon-
tes de acumulación de capital e un axente creador de amplas economías
externas para as economías portuarias, para a importación e exportación de
bens e servicios ou para a industria conserveira. Socialmente estaban consi-
derados como pertencentes á mellor sociedade burguesa da súa época e
homes de prol das súas localidades.

A consignación migratoria constituíu un dos piares económicos sobre os
que comezou a desenvolverse o proceso de modernización e industrialización
de Galicia. Os outros piares eran os baixos salarios, a pesca e a producción de
gando destinado ós mercados inglés, portugués e español, a producción de
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conservas para a exportación e as diversas actividades urbanas, portuarias e
marítimo-navais de Galicia.

A consignación migratoria, en xeral, foi o vehículo dunha deformada
penetración do capitalismo na sociedade tradicional galega, ó posibilitar e
facilita-la comercialización do factor traballo galego no mercado internacio-
nal. No concreto, a consignación foi un axente activo da expansión de múl-
tiples actividades secundarias e terciarias nas escasas e pequenas cidades por-
tuarias de Galicia. A lentitude do proceso de modernización económica e
social de Galicia non debería minora-la importancia histórica, funcional e real
dos señores do transporte migratorio na súa contribución ó desenvolvemen-
to galaico. Co aumento e a diversificación das actividades productivas da eco-
nomía litoral galega, acaecidos dende a década de 1910, a consignación
migratoria comezaría a perder peso relativo, aínda que mantería a súa estruc-
tural funcionalidade ata os anos trinta.

O predominio dunha economía agraria moi tradicional, a existencia
dunha exigua clase burguesa e a mobilidade da poboación contribúen a expli-
car como a consignación migratoria chegou a ser unha actividade importan-
te en Galicia entre 1870 e 1939, a pesar de presentar serias limitacións como
factor de desenvolvemento socioeconómico rexional.



Alexandre Vázquez González

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 41



Os novos señores…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 42



Alexandre Vázquez González

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 43



Os novos señores…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 44



Alexandre Vázquez González

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 45

B I B L I O G R A F Í A

ALONSO, J. A. (1984): “La banca y la economía de Galicia en el primer tercio
del siglo XX”, en España, 1898-1936: Estructuras y cambio, Madrid, 189-236.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (1997): “Publicidade e emigración. O pintor coru-
ñés Román Navarro e a Compañía Lloyd Real Holandés”, Estudios Migratorios,
4, 185-196.

BROSSARD, MAURICE DE (1976): Historia marítima del mundo, Barcelona.

CARMONA BADÍA, J. e PENA ESPINHA, J. (1985): “As origens do sector eléctrico na
Galiza, 1888-1936”, Agalia. Monográfico nº 2. Quatro estudos de história econó-
mica de Galiza, 33-48.

CARMONA BADÍA, X. (1990): “Crisis y transformación de la base industrial
gallega, 1850-1936”, en Nadal, J. e Carreras, J. (dir. e coord.), Pautas regiona-
les de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona, 23-48.

CARMONA BADÍA, X. (1992): “A influencia da emigración a América na forma-
ción da industria galega contemporánea”, en Galicia & América. Cinco séculos
de historia, Santiago de Compostela, 249-252.

CARMONA BADÍA, X. (1994): “Recursos, organización y tecnología en el creci-
miento de la industria española de conservas de pescado, 1900-1936”, en
Nadal, J. e Catalán, J. (eds.), La cara oculta de la industrialización española,
Madrid, 127-162.

CARMONA BADÍA, X. (1997): “O mar e a industrialización de Galicia”, en
Pereira Menaut, G. (coord.), Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego,
I, Santiago de Compostela, 251-276.

CONGRESO DE EMIGRACIÓN (Santiago de Compostela 1909), (1910): Memoria,
Madrid.

CONSEJO SUPERIOR DE EMIGRACIÓN (1912): Boletín del…, Madrid.

D’OZOUVILLE, L. (1919): Dos inspecciones en viaje por…, (informe mecanogra-
fado).

FACAL RODRÍGUEZ, Mª. J. (1989): “O sistema financeiro galego da segunda
metade do século XIX”, Agalia. Monográfico nº 2. Quatro estudos de história eco-
nómica de Galiza, 71-88.

FRAGA RODRÍGUEZ, X. (2000): Pontevedra-Vigo. Tranvías e trolebuses (1889-
1989), A Coruña, 11-33.

GIRÁLDEZ LOMBA, A. (1989): “El impacto del año del ‘Desastre’, 1898, en la
economía viguesa”, Pontevedra, nº. 5, 77-94.



Os novos señores…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 46

GIRÁLDEZ LOMBA, A. (1998): El año del ‘Desastre’ 1898 en Vigo, Vigo.

GIRÁLDEZ RIVERO, J. (1996): Crecimiento y transformación del sector pesquero
gallego (1880-1936), Madrid.

GIRÁLDEZ RIVERO, J. (1997): “A explotación dos recursos do mar”, en Pereira
Menaut, G. (coord.), Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego, I,
Santiago de Compostela,  235-250.

GIRARD, L. (1977): “El transporte”, en Historia Económica de Europa de la
Universidad de Cambridge, Xaén, tomo VI, 267-339.

HERNÁNDEZ BORGE, J. (1980): “Los puertos gallegos en la emigración española
a América”, Pontevedra, nº. 0, 41-52.

HVIDT, K. (1980): “Emigration from Denmark”, en CIHMSSC, Les migrations
internationales, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, París, 331-348.

INSPECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN (1934): Información de Emigrantes,
Madrid.

JACKSON, G. (1988): “The shipping industry”, en Freeman, M. J. e Aldcroft, D.
H., Transport in Victorian Britain, Manchester, 253-283.

LOSADA ÁLVAREZ, A. (1995): As relacións económicas entre Galicia e os países de
destino da emigración, Santiago de Compostela.

LUCA DE TENA, G. (1993): Noticias de América. O relato da grande emigración
americana na prensa da Galicia e de Ultramar, Vigo.

LLORCA BAUS, C. (1990): La Compañía Trasatlántica en las campañas de
Ultramar, Madrid.

LLORCA BAUS, C. (1992): Los barcos de la emigración, 1880-1950, Alacante.

MOYA, J. C. (1990): “Aspectos macroestructurales y microsociales de la emi-
gración española a Argentina (1850-1930)”, en V Xornadas de Historia de
Galicia. Galicia e América: El papel de la emigración, Ourense, 137-164.

NARANJO OROVIO, C. (1988): Del campo a la bodega: Recuerdos de gallegos en
Cuba (Siglo XX), Sada.

POSE ANTELO, J. M. (1989): “La emigración compostelana a las Américas a tra-
vés de la prensa del siglo XIX”, Revista da Comisión Galega do Quinto
Centenario, nº. 4, 69-87.

RODRÍGUEZ FERREIRO, H. M. (1992): “La emigración a América por el Puerto de
Vigo de 1900-1904”, Minius, 1, 193-210.

RODRÍGUEZ GALDO, Mª. X. (1993): Galicia, país de emigración, Xixón.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. R. (1988): Política naval de la Restauración
(1875-1898), Madrid.



Alexandre Vázquez González

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 47

RODRÍGUEZ PÉREZ, J. A. (1985): “A minaria de volfrámio em Galiza (1887-
1960). Unha primeira aproximaçom”, Agalia. Monográfico nº 2. Quatro estudos
de história económica de Galiza, 49-70.

SCHOLL, LARS U. (1990): “Struggling against the Odds: The German Merchant
Marine in the Inter-War Period”, en Shipping and Trade (1750-1950). Studies in
Social and Economic History. Tenth International Economic History, Leuven,
91-100.

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A. (1988): “La emigracion gallega. Migrantes, transporte
y remesas”, en Españoles hacia America. La emigración en masa, 1880-1930,
Madrid, 80-105.

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A. (1992): “La Salida”, en Historia General de la Emigración
Española a Iberoamérica, Madrid, vol. I, 241-258.

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A. (2000a): “La emigración gallega a América, 1830-
1930” en Tesis Doctorales 2000. Humanidades y Ciencias Sociales, Universidade
de Santiago de Compostela, CD-Rom.

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A. (2000b): “El ocaso de la armaduría gallega y la emer-
gencia de los nuevos señores del transporte emigratorio a América: los con-
signatarios (1847-1880)”, en Cagiao Vila, P. (ed.), Galicia nos contextos histó-
ricos, Semata, 11, 235-256.

VILLARES PAZ, R. e FERNÁNDEZ, M. (1996): Historia da emigración galega a
América, Santiago de Compostela.

VINCENTI, E. (1908): Estudio sobre emigración. Guías especiales para América y
Argelia, Madrid.



Os novos señores…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 48

Resumo

OS NOVOS SEÑORES DA REDE COMERCIAL DA EMIGRACIÓN A AMÉRICA 
POR PORTOS GALEGOS: OS CONSIGNATARIOS DAS GRANDES NAVIEIRAS
TRANSATLÁNTICAS, 1870-1939

Alexandre Vázquez González

Entre 1870 e 1939 os consignatarios migratorios formaron parte da burguesía máis inno-
vadora da sociedade galega. Estes operadores compaxinaron as súas actividades comerciais e indus-
triais coa consignación de emigrantes e obtiveron con este tráfico unha importante fonte de liquidez
e capital. Constituíronse nun dos principais promotores industriais de Galicia. Os seus negocios
migratorios superaron a xeografía galega e a súa influencia política no plano migratorio resultou ser
case omnímoda en Galicia e decisiva no plano estatal. Este estudio analiza algunhas das caracterís-
ticas das súas actividades, das súas redes de axentes e da súa influencia socio-política.

Palabras clave:
Galicia, emigración, consignatarios, transporte marítimo, navieiras.

Resumen

LOS NUEVOS SEÑORES DEL ENTRAMADO COMERCIAL DE LA EMIGRACIÓN A
AMÉRICA POR PUERTOS GALLEGOS: LOS CONSIGNATARIOS DE LAS GRANDES
NAVIERAS TRANSATLÁNTICAS, 1870-1939

Alexandre Vázquez González

Entre 1870 e 1939 los consignatarios migratorios formaron parte de la burguesía más inno-
vadora de la sociedad gallega. Estos operadores compaginaron sus actividades comerciales e
industriales con la consignación de emigrantes, obteniendo con este tráfico una importante fuente
de liquidez y capital. Se constituyeron en uno de los principales promotores industriales de
Galicia. Sus negocios migratorios desbordaron la geografía gallega, y su influencia política en el
plano migratorio resultó ser casi omnímoda en Galicia y decisiva en el plano estatal. Este estudio
analiza algunas de las características de sus actividades, de sus redes de agentes y de su influen-
cia socio-política.

Palabras clave:
Galicia, emigración, consignatarios, transporte migratorio, navieras.

Résumé

LES NOUVEAUX MAÎTRES DU RÉSEAU COMMERCIAL DE L’ÉMIGRATION EN
AMÉRIQUE PAR LES PORTS GALICIENS: LES CONSIGNATAIRES DES GRANDES
COMPAGNIES DE NAVIGATION TRANSATLANTIQUES, 1870-1939

Alexandre Vázquez González

Entre 1870 et 1939, les consignataires migratoires firent partie de la bourgeoisie la plus nova-
trice de la société galicienne. Ces opérateurs concilièrent leurs activités commerciales et industrielles
avec l’envoi d’émigrants, ce trafic leur procurant une importante source de liquidité et de capital. Ils
devinrent l’un des principaux promoteurs industriels de la Galice. Leurs négoces migratoires débor-
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dèrent le cadre de la géographie galicienne et leur influence politique sur le plan migratoire devint
presque totale en Galice et fut décisive sur le plan de l’État. Cette étude analyse certaines des carac-
téristiques de leurs activités, de leur réseau d’agents et de leur influence sociopolitique.

Mots clés:
Galice, émigration, consignataires, transport migratoire, compagnies de navigation.

Summary

THE NEW MASTERS OF THE COMMERCIAL NETWORK OF EMIGRATION TO 
AMERICA FROM GALICIAN PORTS: THE SHIPPERS OF THE GREAT 
TRANSATLANTIC SHIPPING FIRMS, 1870-1939

Alexandre Vázquez González

Between 1870 and 1939, shippers involved in migration formed part of the most innova-
tive sector of the bourgeoisie in Galician society. These traders combined their commercial and
industrial activities with the transport of emigrants, finding in this traffic an important source of
liquidity and capital. They become some of the main promoters of industry in Galicia. Their busi-
ness affairs having to do with migration went beyond the geography of Galicia, and their politi-
cal influence in terms of migration was almost absolute in Galicia and decisive on a national level.
This study analyses some aspects of their activities, their networks of agents and their social and
political influence.

Keywords:
Galicia, emigration, shippers, transport of emigrants, shipping firms.
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UNHA APROXIMACIÓN Á EMIGRACIÓN NA BISBARRA 
DE BERGANTIÑOS A MEDIADOS DO SÉCULO XIX

Alberte Martínez López

Non cabe dúbida que a emigración, xunto co agrarismo a nivel social e
o galeguismo na esfera política, representa un dos aspectos máis salientables
da historia contemporánea de Galicia. Xa que logo, ten estimulado a reali-
zación dunha ampla gama de estudios1. A meirande parte deles téñense cen-
trado na etapa estatística e de emigración masiva, é dicir, entre 1880 e 1930,
pois a existencia de fontes oficiais permite un achegamento global e cuanti-
tativo. Porén, o noso coñecemento respecto á etapa preestatística amosa
serias eivas derivadas da escaseza e/ou espallamento das fontes e o grande
esforzo de traballo que require a súa explotación. De aí que o pouco que se
ten feito neste aspecto ata o de agora se manifeste nalgunhas calas de carác-
ter municipal2.

Por outra banda, e a pesar do relativo descrédito, cando menos ata non
hai moito tempo, dos estudios a escala microxeográfica, coidamos que en
moitos aspectos da historia galega, cunha vida local tan intensa e complexa,
e en especial neste da emigración, a observación dun fenómeno nun marco
territorial reducido permite entendelo moito mellor.

Neste caso, pois, o que presentamos é unha aproximación (que non estu-
dio exhaustivo, de difícil asunción individual) ás características da emigra-
ción na zona de Bergantiños durante o terceiro cuarto do século XIX, é dicir,
xustamente antes do inicio dos rexistros oficiais de emigrantes. As fontes
manexadas foron de dous tipos fundamentalmente: unha de carácter directo,
o libro rexistro de pasaxeiros dunha empresa naval coa área de actividade
centrada nesa bisbarra3, e outras fontes de tipo local, basicamente padróns

1. Eiras e Rey (1992), Rodríguez Galdo (1995), López Taboada (1993), Vázquez (1996) e
Villares e Fernández (1996). Dende unha perspectiva máis ampla, de ámbito español e inter-
nacional, ver Hatton & Williamson (1998), Sánchez (1995) e Yáñez (1994). Sobre a evolución
xeral da poboación a longo prazo, López Taboada (1996).
2. Varios estudios deste tipo en Eiras (ed.) (1992).
3. Trátase da Casa de Comercio Fernández Hermanos, con sede en Ferrol e sucursal na
Coruña. O seu Libro Registro de Pasajeros está datado entre 1858 e 1867 e inclúe información
nominativa de máis de dous mil viaxeiros.
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municipais e contribución territorial. Finalmente, manexouse tamén unha
fonte directa e local, a solicitude de permisos de embarque no concello de
Ponteceso, pero situada cronoloxicamente no final do ciclo (ó redor de 1930)
para comproba-lo grao de permanencia dalgúns trazos da emigración local.

Comezaremos por analiza-lo transporte de emigrantes realizado pola
devandita Casa Fernández a mediados do XIX. Como se pode observar no
mapa nº. 1, existe unha marcada concentración dos efectivos no litoral coru-
ñés entre Estaca de Bares e Fisterra, en consonancia co predominio da Galicia
occidental na subministración de emigrantes durante esta etapa. Esa zona,
sintomaticamente, é a que amosa unha taxa máis elevada da medra demográ-
fica de toda a provincia coruñesa4. Dentro desa predilección pola franxa marí-
tima prodúcese unha fortísima concentración5 entre A Coruña e Cabana, que
coincide basicamente coa comarca de Bergantiños, con centro na vila de
Carballo, de modo que nada menos que o 78,8% (1.745 persoas) do total de
emigrantes de procedencia coñecida saíron de só oito concellos desa zona. De
entre estes concellos seleccionámo-los tres con maior número de emigrantes
(Carballo, Ponteceso e Malpica), que ademais son limítrofes. Reúnen un total
de 1.106 pasaxeiros, que representan a elevada cifra do 49,9% do total. Vemos
(mapa nº. 2) tamén como a emigración ten un pronunciado compoñente
parroquial, posto que existe unha marcada polarización do fenómeno nal-
gunhas destas entidades de poboación fronte á inexistencia do fenómeno nou-
tras. Aínda que con excepcións, as maiores densidades migratorias tenden a
concentrarse nas chairas costeiras; con cifras medias figura a feraz conca do
río Anllóns ou Baixa de Bergantiños, zona de elevada densidade demográfica;
finalmente, a emigración parece ser escasa na Alta de Bergantiños, área mon-
tañosa de baixa densidade de poboación, o cal parece suxerir que nesta fase a
proximidade ó mar, como modo de transporte e fonte de información, desem-
peña un papel significativo, en contraste co illamento das zonas de montaña6.

Podemos tratar de afondar algo máis na procedencia territorial dos emi-
grantes, detallándoa cronoloxicamente segundo as expedicións (táboa 1),
para tratar de observar como é a evolución secuencial e como se artellan as
cadeas migratorias. Vemos como, en xeral, as primeiras expedicións proceden

4. Entre 1752 e 1860 medra a un ritmo dun 5-15 por mil anual, situándose nos tres primei-
ros postos nunha escala de 9 grupos. O partido xudicial de Carballo figura en 3º lugar cun 5
por mil anual, Bouhier (1979: 1461).
5. Nos catro buques analizados por Vázquez (1992: 516-519), pertencentes ó período 1881-
1921, non aparece tan marcada esta concentración xeográfica. Isto quizais estea en relación co
predominio dunha emigración masiva nesas datas e a meirande difusión da información.
6. De tódolos xeitos, o feito de tratarse de concellos costeiros relativiza moito este posible con-
traste. Unha clasificación territorial desta comarca de Bergantiños en Nogueira (1998: 29-30).
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dun número menor de parroquias e a meirande parte dos pasaxeiros residen
nun núcleo basicamente litoral delimitado polas parroquias de Rebordelos,
Nemeño, Mens e Cerqueda7. Este foco emisor estaría en relación coas maio-
res posibilidades de acceso á información por mor do seu carácter marítimo
e da actuación do comisionado Domingo Rama no mesmo epicentro dese
foco, Buño. En suma, este xermolo procedería basicamente da rede inicial
deste comisionado. A partir dese foco o proceso migratorio espallaríase por
un maior número de parroquias, principalmente na conca do Anllóns, con
maior intensidade nas máis achegadas ó núcleo orixinario, como Oza e
Noicela.

Podemos agora centrármonos naquelas parroquias con meirande núme-
ro de emigrantes (Buño e Nemeño) para analizar a nivel micro as pautas
migratorias. Nestas parroquias, a saída de pasaxeiros ten un carácter concen-
trado e mesmo case explosivo, pois en só tres expedicións sucesivas, e ó prin-
cipio do período, marcha case totalidade dos emigrantes, e nunha soa expe-
dición algo máis da metade. Con todo, iso non significa que estes fosen os
primeiros emigrantes da parroquia, pois a detección, en bastantes casos, de
fiadores en Montevideo amosa a existencia dunha cadea migratoria previa8.
Boa parte das persoas emigran en grupo9, familiar ou veciñal, e esta é tamén
a procedencia maioritaria dos seus fiadores10. A humilde posición social des-
tes emigrantes vese confirmada, ademais de pola elevada frecuencia do recur-
so a un fiador, polo feito de que practicamente a totalidade deles viaxa en
proa. Danse tamén unha serie de casos en que figuran parentes en sucesivas
expedicións, o que parece un indicador dunha cadea migratoria, aínda que o
reducido período abranguido, as limitacións da fonte e a ausencia doutras
fontes complementarias impiden maiores precisións.

7. Non tivemos en conta os emigrantes que figuran como procedentes de Carballo e Ponteceso,
pois non está claro se se trata de referencia local/parroquial ou municipal.
8. Algúns fiadores ultramarinos avalan un número relativamente elevado de emigrantes.
Destaca, no caso de Ramón Montenegro, o feito de que algo máis da metade dos fiados sexan
mulleres, o que pode indicar unha certa especialización na colocación no servicio doméstico,
por exemplo.
9. Vázquez (1992: 502) salienta como nas Listas de Embarque de Emigrantes resulta frecuen-
te atoparse con grupos de emigrantes, oriúndos da mesma parroquia.
10. De parroquias veciñas, máis que da propia, aínda que en todo caso maioritariamente
parentes, o que amosa que o nexo solidario máis forte é o sanguíneo, seguido do veciñal.
Nunha serie de casos actúa como apoio do fiador o mariñeiro da fragata Francisco Álvarez,
que aparece case unicamente apoiando pasaxeiros de Nemeño, o que suxire relación de veci-
ñanza parroquial e indirectamente axudaría a entende-lo elevado número de emigrantes desa
parroquia.
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Táboa 1
Pasaxeiros dos concellos de Carballo, 
Malpica e Ponteceso por expedición

Parroquias Expedicións11

C1 C2 P1 C3 C6 A3 C9 C10 TOTAL
Carballo (Ardaña) 1 1
Carballo (Artes) 1 1
Carballo (Berdillo) 1 3 1 3 8
Carballo (Bértoa) 4 2 1 13 3 23
Carballo (Cances) 8 1 1 11 5 26
Carballo (Carballo) 14 43 12 60 2 5 1 4 141
Carballo (Goiáns) 1 9 1 11
Carballo (Lema) 2 1 4 3 4 5 19
Carballo (Noicela) 1 2 6 15 13 14 51
Carballo (Oza) 1 7 22 27 57
Carballo (Razo) 22 1 7 12 9 6 5 62
Carballo (Rebordelos) 4 3 3 4 4 18
Carballo (Sísamo) 7 2 3 5 13 30
Carballo (Sofán) 4 1 9 14
Carballo (Vilela) 1 1 1 3
Malpica (Barizo) 2 4 2 2 10
Malpica (Buño) 2 51 23 16 3 4 3 102
Malpica (Cambre) 10 1 1 3 15
Malpica (Cerqueda) 20 1 1 14 4 5 45
Malpica (Leiloio) 20 4 1 6 3 34
Malpica (Malpica) 4 4 5 4 3 11 31
Malpica (Mens) 27 6 2 1 36
Malpica (Vilanova) 7 3 11 21
Ponteceso (Anllóns) 4 7 2 1 13 27
Ponteceso (Brantuas) 3 3 6
Ponteceso (Cores) 9 6 4 2 21
Ponteceso (Corme) 4 2 7 5 18
Ponteceso (Cospindo) 1 2 3 4 10
Ponteceso (A Graña) 1 2 1 3 7
Ponteceso (Langueirón) 6 15 2 4 27
Ponteceso (Nemeño) 1 68 14 25 6 7 1 122
Ponteceso (Niñóns) 4 2 1 1 8
Ponteceso (Pazos) 5 2 4 11
Ponteceso (Ponteceso) 2 31 8 6 6 1 54
Ponteceso (Tallo) 7 3 1 2 13
Ponteceso (Xornes) 2 6 9 1 5 23
TOTAL 200 197 57 159 80 120 118 175 1.106 
Parroquias con emigrantes 29 7 4 21 20 26 22 32 36

Fonte: Arquivo Casa Fernández Hermanos, Libro Registro de Pasajeros, 1858-1867.

11. As siglas fan referencia ó navío (C=Paloma de Cantabria, P=Paco e A=Aquilino) e ó núme-
ro da expedición, que figuran en sucesión cronolóxica.
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O destino das expedicións é sempre Montevideo e Bos Aires, sen que se
estableza distinción, o que contrasta co predominio na provincia coruñesa da
emigración a Cuba, fenómeno inverso ó que sucede en Pontevedra, debido á
situación xeográfica12.

O groso dos emigrantes (o 67,4%) necesitaba o concurso dunha persoa
que avalase o pago da pasaxe, o cal reforza a idea da relativa baixa extracción
social deste colectivo, en correspondencia con esta primeira fase do fluxo
migratorio, caracterizada por un prezo aínda elevado da pasaxe e o predomi-
nio dunha emigración de expulsión máis que de atracción. Pero, ¿quen eran
estes fiadores? O número de fiadores é moi elevado13 e a inmensa maioría fía-
lle a un só emigrante (media de 1,5), é dicir, estamos diante dunha extrema-
da atomización e modestia das garantías establecidas14. Se analizámo-la pro-
cedencia xeográfica destes apréciase unha total similitude coa procedencia
dos emigrantes, non só no ámbito municipal (comparar mapas 1 e 3), senón
tamén parroquial (mapas 2 e 4), de modo que no 69,5% dos emigrantes con
fiador, ambos, emigrante e fiador, residen no mesmo concello e o 54,1% na
mesma parroquia.

AS CAUSAS DA EMIGRACIÓN

Unha vez efectuada a descrición da distribución dos emigrantes ata a
escala parroquial convén tratar de explica-las posibles razóns desta. A emi-
gración é un fenómeno sumamente complexo e, xa que logo, dificilmente
reducible na súa etioloxía a enfoques meramente economicistas. Blanca
Sánchez (1995) dedicoulle un libro a esta cuestión, rebatendo ou matizando
algúns dos tópicos habituais. Salienta esta autora a maior correlación nas fluc-
tuacións migratorias coa evolución da actividade económica dos países recep-
tores máis que dos emisores. Rexeita a importancia que se lle atribúe á pre-
sión demográfica e á porcentaxe de poboación agraria. Concédelle maior sig-
nificación á dispoñibilidade por parte do emigrante en potencia de certa
capacidade financeira, nivel educativo e canais de información.

Máis recentemente Hatton & Williamson (1998: 32-58) trataron tamén
de contestar estes interrogantes elaborando un modelo econométrico para un

12. As diferencias non son, sen embargo, tan pronunciadas; en 1885-1895 o 51,4% dos emi-
grantes coruñeses desprázase a Cuba e o 42,6% a Arxentina e Uruguai, Eiras e Rey (1992:
233); estes mesmos autores subliñan que os emigrantes de Bergantiños tenden a ir cara a
Uruguai (ídem: 232).
13. Arredor do millar para o total da mostra. Dos 3.571 emigrantes recompilados por Vázquez
(1985) para eses anos, o 60% necesitou fiador, xeralmente os seus pais.
14. En bastantes casos detállase ademais que o fiador só cobre determinada cantidade da
débeda.
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conxunto de doce países europeos durante o período 1850-1913, dividido en
décadas. A variable dependente adoptada foi a taxa decenal bruta de emigra-
ción. As variables explicativas manexadas son cinco: o diferencial entre os
salarios reais do país emisor e receptor, a medra vexetativa de vinte anos
antes, a porcentaxe de poboación activa agrícola masculina, o stock de emi-
grantes que residen no estranxeiro ó inicio do decenio e a propia variable
dependente, a taxa de emigración, da década anterior. Sinteticamente os
resultados amosan o seguinte: o diferencial salarial e a medra vexetativa pre-
via15 teñen unha grande influencia na emigración; a emigración tamén
aumenta cando decae o emprego agrícola, é dicir, cando se está producindo
a industrialización, en canto que esta favorece a mobilidade laboral, aínda
que este impacto é feble. Finalmente, constátase unha marcada evidencia da
persistencia das taxas de emigración como reflexo das cadeas migratorias,
manifestadas na taxa previa de emigración e no stock de emigrantes16.

Naturalmente, o noso estudio non pretende ser extrapolable ó conxunto
de Galicia e a escasa información dispoñible fai difícil validar esas interpreta-
cións. Limitarémonos nas páxinas seguintes a tratar de contrastar aquelas
hipóteses expostas máis susceptibles de seren analizadas no marco local,
como poden se-la presión demográfica, a extracción socioeconómica dos
emigrantes, así como o seu nivel de instrucción e de información.

O acceso á información coidamos que constitúe un importante factor
que ter en conta, que se vería facilitado pola proximidade ós portos de
embarque, polo carácter litoral desta zona migratoria e pola persistencia de
cadeas migratorias que se remontan a mediados do século XVIII17 e que supo-
ñen unha fonte de información, financiamento e expectativas (percepción
subxectiva da “privación relativa”, Sánchez, 1995) para os potenciais emi-
grantes. Dentro deste apartado do acceso á información habería que coloca-
la existencia de redes de recrutamento de emigrantes realizadas polos deno-
minados “comisionados”. A pesar do carácter fragmentario da información

15. Directamente, pola súa incidencia no incremento do principal grupo de idade de emigra-
ción, máis que dun modo indirecto por un descenso dos niveis salariais e/ou pola medra do
desemprego.
16. O atraso na emigración masiva por parte dos países mediterráneos atribúeselle ó impacto
da súa industrialización serodia. España constituiría outra vez, como na tipoloxía de Adelman
e Taft-Morris, unha excepción consistente no atraso na súa transición demográfica, que se vería
substituída como motor da emigración polo fracaso da súa industrialización, que se traduciría
nun ensanchamento das diferencias salariais a ámbalas beiras do Atlántico.
17. Rodríguez Galdo (1995: 50-58). A notable presencia militar galega a finais da época colo-
nial en Arxentina puido ser un dos elementos de arranque destas cadeas, Eiras e Rey (1992:
230). No mapa que detalla a orixe de inmigrantes galegos en Bos Aires en 1855, Rodríguez
Galdo (1993: 125), apréciase unha relativa importancia da bisbarra de Bergantiños.
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sobre eles, cremos que resulta significativo do seu papel o feito de que, na
única expedición en que figuran datos ó respecto18, os emigrantes remitidos
por estes axentes representan o 45,2% da pasaxe e que, dos dez comisiona-
dos que actúan no nome da empresa (sete se descontámo-los tres de resi-
dencia urbana), catro residían nos tres concellos con meirande número de
emigrantes, na bisbarra de Bergantiños obxecto do noso estudio (táboa 2).

Táboa 2
Nome e residencia dos comisionados

Nome Residencia Nº. Viaxeiros Residencia común*

Pondal, Cesario Ponteceso 8 8

Rama, Domingo Malpica (Buño) 69 25

Rodríguez Silva, José Carballo 47 38

Varela, D. Antonio Ponteceso (Nemeño) 71 19

Nº. Total 195 90

*Concello común a comisionado e viaxeiro enviado por aquel

Fonte: ver táboa 1.

A súa actuación como recrutadores de emigrantes pode axudar a expli-
car esa elevada concentración na procedencia territorial destes, fenómeno
comprobado noutros casos (Vázquez, 1985). As súas redes de captación
teñen un ámbito xeográfico moi reducido, xeralmente limitado ó propio
concello de residencia e ás parroquias limítrofes (ver táboa 2)19, o que volve
destaca-la importancia dos nexos locais, aínda que, como cabería esperar,
estes son máis xeneralizados, acentuados e próximos entre os emigrantes e
os seus fiadores que entre os pasaxeiros e os seus comisionados. Podemos
apreciar (táboa 3) como a penas existe competencia no recrutamento, a
pesar da proximidade das redes, e cando existe adoita ter lugar nas parro-
quias de intersección das redes. Probablemente estes comisionados dispuxe-
sen de contactos nas parroquias para canalizar e estimula-la emigración a
través da súa rede.

18. A primeira. Aínda que nas posteriores expedicións non figuren datos sobre emigrantes
remitidos por medio de comisionados, os copiadores de cartas reflicten unha intensa activida-
de destes intermediarios, que tamén actuaban como tales no ámbito comercial.
19. A coincidencia parroquial é bastante escasa, pois dos 90 casos de residencia no mesmo
concello, só en 9 ocasións a parroquia era a mesma.
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Táboa 3
Procedencia dos pasaxeiros embarcados mediante comisionados

Parroquia/comisionado José Rodríguez Silva Domingo Rama Antonio Varela

Carballo (Berdillo) 1

Carballo (Bértoa) 4

Carballo (Cances) 8

Carballo (Carballo) 9

Carballo (Goiáns) 1

Carballo (Lema) 1 1

Carballo (Razo) 22

Carballo (Rebordelos) 3

Carballo (Sísamo) 7

Carballo (Sofán) 4

Coristanco (Castro) 2

Coristanco (Cereo) 3

Coristanco (Oca) 3

Malpica (Barizo) 2

Malpica (Buño) 2

Malpica (Cambre) 8

Malpica (Cerqueda) 5 12

Malpica (Leiloio) 18 2

Malpica (Malpica) 2

Malpica (Mens) 26

Malpica (Vilanova) 7

Ponteceso (Anllóns) 1

Ponteceso (Cores) 9

Ponteceso (Cospindo) 1

Ponteceso (Langueirón) 5 1

Ponteceso (Niñóns) 4

Ponteceso (Pazos) 5

Ponteceso (Tallo) 3

Fonte: ver táboa 1.

O pouco que sabemos da adscrición profesional dalgúns destes comisio-
nados é que pertencían a un xermolo de burguesía vilega comercial e de
negocios, con actividades diversificadas e estreitas conexións co poder políti-
co local20. Noutros casos trátase de individuos que actúan de captadores de

20. Así, por exemplo, Cesario Pondal Abente, irmán do escritor Eduardo Pondal, procedía
dunha familia entre a fidalguía e a burguesía vilega. O seu pai, Juan Pondal, adquiriu unha
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emigrantes no seu contorno próximo e cun perfil socioeconómico que pare-
ce identificarse co de labrego acomodado, cabeza de familia de idade madu-
ra e quizais antigo emigrante21.

TRAZOS DOS EMIGRANTES DE BERGANTIÑOS

A importancia das cadeas migratorias e dos mecanismos microsociais
para entender máis acaidamente os fenómenos migratorios, en especial o gale-
go, foi reivindicada nos últimos anos (Vázquez, 1992, Villares e Fernández,
1996). No caso que nos ocupa estamos vendo como a orixe parroquial com-
partida de moitos emigrantes, a súa propia viaxe en grupo, o destino común
ou o apoio financeiro22 teñen boa parte da súa explicación na existencia desa
solidariedade local que traspasa o océano e se mantén ó longo do tempo.

Co gallo de afondar no coñecemento das características destes emigran-
tes e tendo en conta a precariedade dos datos da fonte empresarial manexa-
da e o feito de que a maioría destes pasaxeiros procedía de tres concellos
(Carballo, Malpica e Ponteceso), consultamos diversa documentación dos
devanditos concellos (padróns municipais e contribución territorial) do

certa fortuna en América e construíu un peirao en Ponteceso para os barcos que empregaba no
comercio americano. Participaba tamén, coa familia da súa muller, no negocio do sal, fundou
un banco e foi deputado provincial e encargado das estradas. O seu fillo Cesáreo, morto en
1897, proseguiu coas actividades paternas, foi alcalde e agrupou no núcleo de Ponteceso toda
a actividade do concello: feira, notaría, alfándega, casa do Concello, etc. A súa irmá Josefa, de
profesión os seus labores, aparece na nosa lista como fiadora de emigrantes; vid Ferreiro,
Manuel (1991): Pondal: do dandysmo á loucura, Noia, Laiovento, pp. 11-14. Sobre a formación
de cadeas migratorias especificamente mercantís, Soldevilla (1999).
21. Esta extracción social, relativamente acomodada, do campesiñado medio ou rico parece des-
prenderse do uso do “don” en varios destes comisionados, uso que adoita reservarse para pro-
pietarios e labregos cabezas de familia nos padróns municipais da zona e da época consultadas.
É o caso, por exemplo, de Domingo Rama, que figura no padrón de Malpica de 1852 como
casado, de 53 anos e con seis fillas. En cinco casos de parroquianos actúa simultaneamente de
fiador e de comisionado. Se observámo-lo intervalo interxenésico das súas fillas apréciase como
en xeral oscila entre un e dous anos, salvo entre a primeira e a segunda e entre a cuarta e a quin-
ta, que ascende a cinco anos. Quizais se correspondan con períodos de emigración do marido.
De ser isto certo indicaría que algúns dos comisionados serían antigos emigrantes, a experien-
cia e a información dos cales servirían de elementos de enganche entre veciños e familiares.
Outro trazo que reforza a boa posición económica deste comisionado é o feito de que a súa con-
tribución territorial en 1858 sexa de 1.540 reais fronte a unha media parroquial de só 157.
Outro comisionado, Antonio Varela, curiosamente non figura no padrón de habitantes de feito
de Ponteceso, sección de Nemeño, do ano 1857. ¿Quizais por estar neses momentos emigra-
do en América? Cómpre salientar tamén a forte caída do índice de masculinidade nesa parro-
quia entre os 16 e os 30 anos.
22. Sobre o financiamento da emigración, Vázquez González (1985).
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período 1852-1861 e seleccionamos en cada un deles as parroquias cun
maior número de emigrantes para facer viable o traballo. Os resultados
expóñense nas seguintes táboas23:

Táboa 4
Pasaxeiros da bisbarra de Bergantiños

Distribución por sexo

Homes Mulleres Total*

Número 882 393 1.275

Porcentaxe 69,2 30,8 100,0

* Nun caso non figura o nome e, xa que logo, non se pode discerni-lo seu sexo

Fonte: ver táboa 1.

En canto á distribución por idades (táboa 5), vemos que no caso dos emi-
grantes existe un predominio esmagador de persoas en idade de traballar, en
consonancia co carácter laboral destes movementos, sendo especialmente
notoria a presencia de xente nova, pois o que se busca é conseguir un futuro.
Pola contra, entre os fiadores a idade media é superior, predominando o grupo
de entre 30 e 49 anos, feito que resulta lóxico pois os fiadores, para desempe-
ña-lo seu traballo, terían que ter unha base económica que no contexto rural
no que nos desenvolvemos proporcionaríao basicamente o acceso á terra.

Táboa 5

Distribución por idade

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Total
anos anos anos anos anos anos anos anos

Emigrantes 1 13 16 9 13 1 4 2 59

% 1,7 22,0 27,1 15,3 22,0 1,7 6,8 3,4 100,0

Fiadores 1 3 5 6 2 3 2 22

% 4,5 13,6 22,7 27,3 9,1 13,6 9,1 100,0

Fonte: AM Malpica e Ponteceso: Padrón municipal de Buño e Cerqueda (Malpica), 1852; Nemeño
(Ponteceso), 1857.

23. Identificamos, nun labor prolixo, os (futuros) emigrantes nos padróns a partir da nosa rela-
ción nominal de pasaxeiros. En Buño e Cerqueda non veñen datos de profesións. Hai que ter
en conta, e tivémelo para a idade, o pequeno desfasamento temporal (1 a 15 anos) entre os
datos do padrón e o embarque, que pode distorsionar sobre todo o estado civil, sobrevaloran-
do os solteiros.
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En canto ó estado civil (táboa 6), os datos confirman o manifestado na
táboa anterior. En efecto, o predominio da xente nova entre os emigrantes
explica o celibato da maioría deles, xustamente o contrario do que acontece
cos fiadores, persoas maduras e maioritariamente casadas.

Táboa 6

Estado civil

Solteiro/a Casado/a Viúvo/a Total

Emigrantes 34 18 5 57

% 59,6 31,6 8,8 100,0

Fiadores 3 18 21

% 14,3 85,7 100,0

Fonte: ver táboa 5.

Un paso máis adiante no perfil emigratorio facilítanolo a análise da posi-
ción do emigrante no seo da unidade familiar24. Neste senso, apréciase como
os emigrantes son basicamente fillos/netos pero tamén nunha proporción
importante é o propio cabeza de familia o que emigra e moi rara vez o cón-
xuxe feminino. Vemos, pois, como as estratexias de supervivencia familiar se
modulan en función da súa estructura e necesidades, de modo que xeral-
mente é a algún fillo a quen se lle asigna o papel de libera-la presión demo-
gráfica intrafamiliar e contribuír asemade ó sustento dos que fican. Noutros
casos, probablemente cando as criaturas son aínda cativas, é o cabeza de
familia, varón por suposto, quen asume este rol mentres a nai fica ó coida-
do da prole.

Cousa distinta acontece cos fiadores, os cales, na maioría dos casos,
son cabezas de familia ou mesmo os propios cónxuxes –seguramente neste
caso cando o que emigra é o marido– pois xa temos comentado o carácter
próximo, familiar ou veciñal, das garantías achegadas polos aspirantes a
emigrar.

24. Unha análise do tamaño dos grupos domésticos e das estructuras familiares na Galicia inte-
rior no período 1750-1860, en Saavedra (1996: 19-34).
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Táboa 7
Parentesco co cabeza de familia

Fillo/a Cabeza de familia Neto/a Cónxuxe Xenro/nora Indeterminado Total

Emigrantes 25 19 5 4 1 5 59

% 42,4 32,2 8,5 6,8 1,7 8,5 100,0

Fiadores 5 10 6 1 22

% 22,7 45,5 27,3 4,5 100,0

Fonte: ver táboa 5.

Resulta tamén importante clarifica-la composición numérica das fami-
lias25 con emigrantes en comparación coas familias sen emigrantes. Vemos
como existe un contraste bastante notorio no sentido dun maior número
medio de membros nas familias con emigrantes26 e, sobre todo, un maior
peso de familias numerosas entre estas últimas. Isto parece poñer de mani-
festo a existencia dunha meirande presión demográfica no seo das familias
con emigrantes. En canto ás familias dos fiadores, vemos que se moven en
cifras intermedias, o que podería estar en relación co feito de que proceden
en parte das propias familias con emigrantes e en parte de familias sen emi-
grantes, de menor número de integrantes e, xa que logo, cunha posición eco-
nómica algo máis desafogada, o que lles permitiría actuar como garantes.

25. Entendendo o termo “familia” en senso laxo. Sería máis axeitado falar de grupos domésti-
cos ou “casas”.
26. No conxunto galego o tamaño dos grupos domésticos é superior na antiga provincia lucen-
se que no resto, fenómeno de carácter estructural que parece estar en relación co predominio
nesa zona da práctica hereditaria da mellora, Saavedra (1996: 19-24). Cómpre ter en conta,
porén, para evitar correlacións mecánicas, que o tamaño dos grupos domésticos é menor na
Galicia atlántica (ídem: 74), onde o fenómeno migratorio terá máis forza, aínda que aquí o
tamaño das explotacións tamén é máis reducido. En definitiva, a existencia de presión demo-
gráfica depende non só do tamaño dos grupos domésticos senón tamén do das explotacións e
mesmo da calidade da terra.
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Táboa 8
Número de integrantes da unidade familiar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Máis de 9 Total

Familias con 1 5 5 8 7 4 10 4 4 2 50

emigrantes 

% 2,0 10,0 10,0 16,0 14,0 8,0 20,0 8,0 8,0 4,0 100,0

Familias sen 11 54 53 55 37 19 16 3 2 6 256

emigrantes 

% 4,3 21,1 20,7 21,5 14,5 7,4 6,3 1,2 0,8 2,3 100,0

Fiadores 1 6 6 1 3 2 1 1 21

% 4,8 28,6 28,6 4,8 14,3 9,5 4,8 4,8 100,0

Fonte: ver táboa 5.

Para completa-la nosa información é útil coñece-la situación dos emi-
grantes fillos na cadea filial. Observamos como predomina o primoxénito;
nalgúns casos, sobre todo cando o primoxénito é muller, encoméndaselle
ó segundo fillo a función emigratoria dentro da estratexia de conservación
da unidade familiar. Naturalmente tamén está a prol da elección do pri-
moxénito a menor idade dos restantes irmáns e a idade temperá da aven-
tura emigratoria.

Táboa 9
Posición do fillo/neto, en caso de se-lo 

emigrante fillo/neto do cabeza de familia

Posición 1º 2º 3º 4º 5º Total

Emigrantes 16 7 3 2 2 30

% 53,3 23,3 10,0 6,7 6,7 100,0

Fonte: ver táboa 5.

Os datos de carácter profesional son máis parcos e, xa que logo, o redu-
cido tamaño da mostra, mínima no caso dos fiadores, aconsella prudencia nas
conclusións ó respecto. Porén, coidamos que os resultados son coherentes
con todo o anterior. En efecto, observamos como a condición social dos emi-
grantes é inferior á dos seus veciños. En especial resulta significativa a ausen-
cia de propietarios e a meirande proporción de xornaleiros e criados. Cómpre
salientar, sen embargo a inexistencia de pobres entre eles. Todo isto parece
poñer de manifesto que o estrato social que nutre a emigración neses momen-
tos é un grupo de tipo medio-baixo, que ve afectado o seu fráxil equilibrio co
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medio pola presión demográfica pero que dispón de certos recursos que lle
permiten afronta-la emigración, a diferencia do estrato máis depauperado,
que vería vedada esta posibilidade. No caso dos fiadores parece que teñen
unha posición máis desafogada, o que precisamente lles permitiría actuar
como tales. Resulta sintomático neste caso o acceso en menor ou maior grao
á terra, principal fonte de garantías.

Táboa 10
Profesión ou posición social

Propietario Labrego Xornaleiro Criado Pobre Outros Total

Emigrantes 13 6 3 22

% 59,1 27,3 13,6 100,0

Total poboación 4 85 37 10 24 4 164

% 2,4 51,8 22,6 6,1 14,6 2,4 100,0

Fiadores 1 3 4

% 25,0 75,0 100,0

Fonte: AM Ponteceso: Padrón municipal de Nemeño (Ponteceso), 1857.

Debido ó tamaño reducido da mostra dos emigrantes transportados por
Fernández Hermanos, da cal puidemos obter datos complementarios, decidi-
mos ampliala efectuando un estudio sobre residentes no estranxeiro segundo
o padrón de habitantes de dereito do concello de Carballo de 1877. A mos-
tra, 326 persoas, neste caso xa resulta máis significativa e permitiranos
ampliar e contrasta-la información obtida coas anteriores fontes. Os resulta-
dos expóñense nas seguintes táboas.

Como se pode observar, a distribución por sexos volve amosar un claro
predominio viril, algo máis marcado neste caso. Con todo, a participación
feminina resulta superior ó que acontece noutras bisbarras como Ortigueira
e amosa unha tendencia ascendente ó longo das seguintes décadas (Rama,
1992: 126).

Táboa 11
Distribución por sexo

Home Muller Total

Número 262 64 326

Porcentaxe 80,4 19,6 100

Fonte: AM Carballo, Padrón general de habitantes. Población de derecho en 1877.
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Na distribución por idade vemos como se trata dunha poboación nova,
en idade de traballar e con ampla perspectiva temporal por diante, pois case o
90% teñen menos de 40 anos, estando case a metade entre os 20-29 anos27.

Táboa 12
Distribución por idade

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Total
anos anos anos anos anos anos anos

Número 1 56 144 76 25 12 1 315

Porcentaxe 0,3 17,8 45,7 24,1 7,9 3,8 0,3 100,0

Idade media 27,5

Fonte: ver táboa 11.

En relación co punto anterior está o estado civil destes emigrantes, no
que, como podería deducirse, existe un claro predominio dos solteiros, case
as tres cuartas partes. Porén, hai tamén un grupo importante de casados, algo
máis dun cuarto, que se corresponde probablemente cun tipo de estratexia
familiar destinada a facilita-la supervivencia da familia mentres os fillos son
cativos e fican ó coidado da nai; o pai emigra temporalmente ou ben o fai de
xeito definitivo e a familia reagrúpase posteriormente en ultramar, como xa
temos observado nos nosos pasaxeiros.

Existen, pois, dous tipos de emigrantes. Por unha banda están os fillos
solteiros, basicamente primoxénitos varóns pero tamén algunhas mulleres,
con idades entre 16 e 29 anos, que emigran para deixar de ser unha carga e
secundariamente contribuír ó sostemento da familia. Por outra banda están
os homes casados, duns 30-40 anos, que emigran substancialmente para faci-
litar, cos seus ingresos en ultramar, a supervivencia da unidade familiar.

A incidencia da emigración nos grupos medios de idade resulta xa
importante dende 1860 e apréciase na descompensación por sexos28, o que
pon de manifesto que o fenómeno migratorio xa tiña bastante entidade nas
décadas anteriores, como consecuencia seguramente da situación límite á que
se chega pola forte medra demográfica do período 1780-1840 (Saavedra,
1996: 116-126).

27. Hai que ter en conta, ademais, que os datos non se refiren ó momento da emigración senón
da recollida de datos para o padrón, o cal indica que na data de emigración esa poboación era
aínda máis nova do que reflicten estes datos.
28. Entre un 8% e un 10% a prol das mulleres para o grupo de 16-50 anos, Rama (1992: 129).
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Táboa 13
Estado civil

Solteiro/a Casado/a Viúvo/a Total

Número 224 87 1 312

Porcentaxe 71,8 27,9 0,3 100,0

Fonte: ver táboa 11.

Verbo do parentesco co cabeza de familia, resulta esmagador o predomi-
nio dos fillos, con menor importancia neste caso do cabeza de familia.

Táboa 14
Parentesco co cabeza de familia

Cabeza de familia Fillo/a Esposa Outro Total

Número 23 231 33 39 326

Porcentaxe 7,1 70,9 10,1 12,0 100,0

Fonte: ver táboa 11.

En canto á composición familiar, neste caso non puidemos efectuar com-
paracións entre familias con ou sen emigrantes, debido á escala municipal á
que se realizou o estudio. No seu lugar a comparación efectuouse entre fami-
lias con emigrantes e o total de familias do concello de Carballo. O resultado
amosa claramente un número maior de integrantes nas unidades familiares
con residentes no estranxeiro29. Isto parece poñer de manifesto que o tipo de
familia con maior propensión a emigrar é aquela sometida a unha meirande
presión demográfica. A distribución de frecuencias indica que o groso das
familias con emigrantes ten un tamaño relativamente grande, entre 4 e 8
membros, cun 13,6% formadas por 9 ou máis persoas30. A maiores hai que
indicar que unha parte importante das familias con emigrantes reúne cir-
cunstancias difíciles, como estaren rexidas por viúvos (viúvas xeralmente)
(46 casos, é dicir, o 14,1%) ou por nais solteiras (11 casos, é dicir, un 3,4%),

29. Isto maniféstase como unha constante na cala efectuada en tres parroquias do concello de
Carballo entre 1887 e 1920 por Rama (1992: 125).
30. Hai que ter en conta, non obstante, que unha elevada proporción de familias (un tercio no
caso das parroquias de Oza e Razo) tiña criados domésticos, que computaban como integran-
tes da unidade familiar. Neses casos, a pesar de incrementa-lo tamaño familiar, iso non sería
indicador necesariamente dunha peor situación económica que a doutras familias de menor
tamaño pero sen criados.
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ademais de ser bastante frecuente a convivencia de tres xeracións e de paren-
tes políticos, existindo tamén minusválidos nalgúns casos.

Táboa 15
Número de membros das familias con residentes no estranxeiro

Número 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total

Frecuencia 8 16 33 36 41 37 24 14 8 5 3 1 226

Porcentaxe 3,5 7,1 14,6 15,9 18,1 16,4 10,6 6,2 3,5 2,2 1,3 0,4 100,0

Total de membros 16 48 132 180 246 259 192 126 80 55 36 13 1.383

Membros/familia emigrante: 6,1

Membros/total familias: 4,3

Fonte: ver táboa 11.

Se nos fixamos agora no número de emigrantes por familias, vemos que
no 70% dos casos só existe un emigrante, o que parece poñer de manifesto,
por unha banda, que a emigración se concibe xeralmente integrada nunha
estratexia familiar “habitual” para a obtención de ingresos complementarios
no marco da unidade familiar. Sen embargo, hai tamén que ter en conta que
nun 30% dos casos existen dous ou máis emigrantes no seo familiar, o que
amosa probablemente unha situación máis angustiosa deses núcleos familia-
res e tamén a conformación dunhas cadeas migratorias intrafamiliares.

Táboa 16
Número de emigrantes por familia

Número 1 2 3 4 5 Total

Frecuencia 158 47 13 5 3 226

Porcentaxe 69,9 20,8 5,8 2,2 1,3 100

Fonte: ver táboa 11.

Se reparamos agora no número de fillos das familias que teñen fillos na
emigración vemos como a media (4 fillos) resulta lixeiramente elevada e os
intervalos de maior frecuencia son os situados entre 2 e 6 fillos, destacando
tamén ese 8,1% con 7 ou máis fillos. Porén, o predominio de familias con 3
ou 4 fillos parece indicar que se trata en xeral de núcleos familiares someti-
dos a unha certa presión demográfica pero non abafante, o que permitiría
artella-la emigración como unha alternativa habitual e non como resultado
extemporáneo dunha situación crítica.
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Táboa 17
Número de fillos*

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Frecuencia 7 24 38 32 25 19 7 4 1 1 158

Porcentaxe 4,4 15,2 24,1 20,3 15,8 12,0 4,4 2,5 0,6 0,6 100,0

Fillos por intervalo 7 48 114 128 125 114 49 32 9 10 636

Media de fillos 4,0

*Das familias con fillos na emigración

Fonte: ver táboa 11.

Se clasificámo-los fillos emigrantes por xerarquía de idades vemos como
se confirma o xa visto anteriormente, é dicir, o predominio dos primoxéni-
tos, o que ratifica o comentado no seu momento.

Táboa 18
Número de orde de fillos

Número 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Total

Frecuencia 112 74 26 11 4 3 1 231

Porcentaxe 48,5 32,0 11,3 4,8 1,7 1,3 0,4 100

Fonte: ver táboa 11.

Se matizamos un pouco o anterior e atendemos exclusivamente ós fillos
varóns, observamos como se incrementa o peso dos primoxénitos31, tendo en
conta o predominio da emigración masculina. No entanto, cómpre subliñar
que, en case a metade dos casos, o que emigra non é o primoxénito senón
outros fillos, fundamentalmente o segundo. Isto estaría quizais en relación co
previsible traspaso da explotación familiar ó primoxénito dentro de sistemas
de herdanza baseados na mellora e na procura de novos horizontes por parte
dos segundoxénitos32.

31. Feito que habería, probablemente, que relacionar, seguindo a Chayanov (1925), cun
momento crítico no ciclo biolóxico da familia labrega, aquel en que aumentan o número de
bocas que hai que alimentar pero non a forza laboral na mesma medida.
32. Na provincia de Ourense predominaba a partilla, mentres que no resto de Galicia, sobre
todo na montaña lucense, a mellora, feito que incidía na posibilidade de acceso ó matrimonio
e condicionaba o tamaño e a estructura dos grupos domésticos, Saavedra (1996: 39-43); Lisón
(1971: 175, 182).



Alberte Martínez López

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 69

Táboa 19
Número de orde de fillos varóns

Número 1º 2º 3º 4º 5º Total

Frecuencia 83 52 9 3 1 148

Porcentaxe 56,1 35,1 6,1 2,0 0,7 100

Fonte: ver táboa 11.

Un aspecto importante, e controvertido, á hora de analiza-las motiva-
cións dos movementos migratorios é o grao de instrucción dos emigrantes.
Se tradicionalmente se consideraba que os emigrantes, ó procederen de
estratos baixos da poboación, deberían ter un baixo nivel de formación,
interpretacións máis recentes fan énfase na disposición dunha certa bagaxe
cultural por parte dos emigrantes, en todo caso superior á media do seu con-
torno. Isto propiciaría tanto a súa meirande tendencia migratoria, ó dispor
de maior acceso á información e ós mecanismos migratorios, como unha
maior posibilidade de éxito no país de acollida. Dun xeito máis matizado
poderiamos quizais dicir que o emigrante se instrúe para favorece-la súa
inserción nos lugares de acollida e non tanto que o seu grao de instrucción
estimule a emigración.

Para tratar de contrastar estas hipóteses témo-los datos expostos na
seguinte táboa. Vemos como entre os emigrantes o nivel de instrucción33,
malia ser relativamente baixo (só o 38% sabe ler e escribir), resulta clara-
mente superior ó do conxunto da poboación municipal34 (a penas un 17%).
Con todo, cumpriría distinguir entre poboación masculina e feminina, pois
as taxas de analfabetismo son moi diferentes segundo o sexo e, ademais, a
emigración é eminentemente masculina. Tras esta importante matización,
vemos como os niveis femininos de analfabetismo son moi similares entre as
mulleres emigrantes e o conxunto da poboación feminina; sen embargo, entre
homes, que é onde debe centrarse a comparación, o resultado segue sendo
claramente favorable para os emigrantes (47% de letrados fronte ó 33,6%),
aínda que naturalmente non tan marcado como cando se collen ámbolos
sexos conxuntamente.

33. Sobre o ensino na Galicia da época, Costa (1989) e De Gabriel (1990).
34. Descontámo-los menores de 7 anos, para que a comparación fose máis realista e homoxé-
nea.
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Táboa 20
Nivel de instrucción

Sabe ler Non sabe ler Total Sabe escribir Non sabe escribir Total

Homes emigrantes 120 128 248 116 131 247

Porcentaxe 48,4 51,6 100,0 47,0 53,0 100,0

Mulleres emigrantes 3 60 63 1 62 63

Porcentaxe 4,8 95,2 100,0 1,6 98,4 100,0

Total emigrantes 123 188 311 117 193 310

Porcentaxe 39,5 60,5 100,0 37,7 62,3 100,0

Homes concello 1.552 2.610 4.162 1.397 2.765 4.162

Porcentaxe 37,3 62,7 100,0 33,6 66,4 100,0

Mulleres concello 314 5.032 5.346 190 5.156 5.346

Porcentaxe 5,9 94,1 100,0 3,6 96,4 100,0

Total concello 1.866 7.642 9.508 1.587 7.921 9.508

Porcentaxe 19,6 80,4 100,0 16,7 83,3 100,0

Fonte: ver táboa 11 e Censo de población de 1877.

Outro trazo básico á hora de caracteriza-los emigrantes e de explica-la
etioloxía destes movementos é a súa extracción socioprofesional. Vemos no
cadro seguinte que a inmensa maioría deles (83%) son xornaleiros, é dicir, un
dos grupos sociais inferiores dentro da escala social rural e con maior grao de
precariedade e temporalidade laboral. En segundo lugar, pero xa a gran dis-
tancia, figuran os criados domésticos (7%), outro grupo cun reducido nivel
de ingreso e dificultades para constituír un núcleo familiar propio. Sen
embargo, para que a análise sexa máis acaída, cómpre establecer unha com-
paración coa estructura social local para comprobar ata que punto difire a
composición profesional dos emigrantes da do conxunto da sociedade de
onde proceden. Os resultados precisan de importantes matizacións ó respec-
to. En efecto, aínda que no microcosmos parroquial tamén predominan xor-
naleiros e criados, no caso dos emigrantes existe claramente unha maior pre-
sencia dos xornaleiros e menor dos criados. Tamén resulta significativa a
moita menor proporción de labregos e a ausencia de propietarios e de pobres.
En definitiva, os emigrantes proceden do estrato inferior do campesiñado,
que se vería afectado pola menor demanda de traballo provocada polo
aumento de poboación35, polo bloqueo do sistema foral (Villares, 1982), pola
limitación do espacio cultivado e das posibilidades dos novos cultivos como

35. Como xa comentamos, a bisbarra de Bergantiños sitúase, entre 1752 e 1860, segundo o
crecemento demográfico, no 3º posto nunha escala provincial de nove grupos.
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o da pataca, espallado fortemente dende finais do século XVIII36 pero que
sofre entre 1850 e 1862 a praga da mera, que reduce do 10% ó 3,5% a super-
ficie dedicada a este cultivo37 (Bouhier, 1979: 788-802). No segundo tercio
do XIX asistimos, por outra banda, ó esfarelamento do importante sector do
lenzo galego (Carmona, 1990). Hai que indicar, finalmente, que neses anos
estaban en pleno auxe os envíos de gando bovino a Inglaterra polo próximo
porto da Coruña (Carmona, 1982), que serviría de estímulo para unha ten-
dencia cara á especialización pecuaria, menos demandante de forza laboral.
Porén, tamén hai que salienta-la menor presencia de criados entre os emi-
grantes, en parte porque a súa propia ocupación formaba xa parte das estra-
texias das familias máis humildes (as xornaleiras), en parte por gozar de
maior estabilidade laboral. Finalmente, resulta tamén notoria a ausencia de
pobres entre os emigrantes, o que incide na necesidade dunha certa bagaxe
tanto económica como cultural para o inicio da travesía ultramarina.

Táboa 21
Profesión

Prop. Labrego Xornaleiro Servicio Ama de Pobre Artesán Comerc. Empreg. Total
doméstico casa

Total 0 4 129 11 3 0 5 1 2 155
emigrantes 

Porcentaxe 0,0 2,6 83,2 7,1 1,9 0,0 3,2 0,6 1,3 100,0

Emigrantes 0 1 66 8 1 0 0 0 0 76
Oza e Razo

Porcentaxe 0,0 1,3 86,8 10,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Poboación 6 51 228 163 2 5 15 2 2 474
Oza e Razo*

Porcentaxe 1,3 10,8 48,1 34,4 0,4 1,1 3,2 0,4 0,4 100,0

*Maiores de 14 anos

Fonte: ver táboa 11.

36. Este tubérculo acada unha importante difusión en Bergantiños, de modo que a mediados
do século XIX xa se cultiva no 75%-99% das parroquias. A pataca mellorou máis ben indirec-
tamente a dieta labrega, ó permitir incrementa-lo consumo de carne e touciño dos porcos, ali-
mentados con patacas, e, por outra banda, ó reduci-la cantidade de castañas dedicadas a este
mester aumentou a destinada ó consumo humano, Bouhier (1979: 796-797).
37. Unha das variedades que mellor resistiu a praga foi a vermella de Malpica, que se expan-
diu por outras bisbarras galegas pero que era moi dura e de mal gusto, Bouhier (1979: 799).
Sobre a crise de subsistencias de mediados do XIX, Rodríguez Galdo e Dopico (1981).
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En canto ó país de residencia destes emigrantes, ratifícase o compro-
bado na lista de pasaxeiros da Casa Fernández: o predominio de
Montevideo, aínda que unha pequena parte se instala tamén na Habana.
Esta elevada concentración xeográfica está relacionada coa existencia de
cadeas migratorias locais que facilitan o posterior asentamento de familia-
res e veciños.

Táboa 22
País onde se atopa

Uruguai Cuba Arxentina América do Sur* Resto Total

Número 227 43 10 39 6 325

Porcentaxe 69,8 13,2 3,1 12,0 1,8 100,0

*Probablemente en Uruguai

Fonte: ver táboa 11.

A continuación imos detalla-la procedencia dos emigrantes para tratar de
comprobar se existe maior propensión a emigrar nalgunhas das parroquias e
se ten algo que ver coa presión demográfica. Vemos como existe unha certa
tendencia a que as parroquias con meirande emigración relativa (en relación
ós seus habitantes) se correspondan coas de forte densidade de poboación,
pero os resultados non son concluíntes. A correlación, como vimos, parece
ser máis forte a unha escala aínda inferior, é dicir, no tamaño familiar.
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Táboa 23
Parroquia de domicilio

Emigrantes % Emigr./habs. Densidade

Aldemunde 0 0,0 18,6

Ardaña 58 7,6 94,7

Artes 19 4,3 48,1

Berdillo 17 3,0 60,5

Bértoa 2 0,3 46,7

Cances 8 1,4 45,6

Carballo 14 1,1 170,8

Entrecruces 16 1,7 94,6

Goiáns 0 0,0 77,7

Lema 55 8,9 71,3

Noicela 3 0,5 110,2

Oza 71 10,8 55,5

Razo 12 2,4 48,0

Rebordelos 1 0,3 48,4

Rus 30 2,6 46,8

Sísamo 8 1,4 85,0

Sofán 6 0,4 66,6

Vilela 6 2,4 37,5

Total 326 2,7 64,0

Fonte: ver táboa 11 e Nogueira (1998: 115). Elaboración propia.

Como adiantamos na presentación e co gallo de comproba-la evolución
das principais variables migratorias a escala local a longo prazo, imos, a con-
tinuación, analiza-los datos para os emigrantes do concello de Ponteceso ó
redor de 1930, remate da grande etapa migratoria que se abre en 1860.

Vemos como a emigración segue sendo cousa de homes pero nesta fase,
máis avanzada e masiva, a presencia feminina é algo superior.

Táboa 24
Distribución por sexo dos emigrantes de Ponteceso

Homes Mulleres Total

En 1852-1861 246 101 347

Porcentaxe 70,9 29,1 100,0

En 1928-1931 214 115 329

Porcentaxe 65,0 35,0 100,0

Fonte: AM Ponteceso, Libro Registro de Emigrantes, 1928-1950.
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En canto ó destino destes emigrantes, constatamos como segue predomi-
nando Uruguai38, seguido de Arxentina, o cal parece estar en relación co man-
temento e co afianzamento das cadeas migratorias, amosando neste caso un
exemplo da súa fortaleza ó longo dun prolongado período de tempo (75 anos).

Táboa 25
Destino

Uruguai Arxentina Resto de Latinoamérica Europa occidental Total

Número 214 102 9 4 329

Porcentaxe 65,0 31,0 2,7 1,2 100,0

Fonte: ver táboa 24.

Se nos fixamos agora no gráfico en que se reflicte a evolución temporal
das solicitudes de permiso migratorio, observamos que estas se concentran
nos últimos anos dos felices vinte, época de elevado número de saídas ultra-
marinas, e que se produce unha importante caída por mor do impacto da
crise dos anos trinta, que enlazará coas guerras civil e mundial e coa posgue-
rra, que farán case desaparece-lo fenómeno migratorio.

Gráfico 1
Emigrantes de Ponteceso

38. Os emigrantes da bisbarra de Bergantiños constituían probablemente o grupo maioritario
da colonia galega en Montevideo a principios do século XX, Rama (1992: 124).
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En canto á idade dos emigrantes, segue predominando a poboación nova
en idade de traballar, o 87,5% ten menos de 40 anos, pero agora apréciase
como matiz diferencial a maior importancia relativa dos nenos. Isto estaría en
relación co feito de que estamos xa nunha fase avanzada do proceso migra-
torio na que resulta máis frecuente o reagrupamento familiar alén mar ou
mesmo a emigración do grupo familiar. A idade media resulta moi similar á
de décadas anteriores, amosando unha importante permanencia tamén neste
aspecto.

Táboa 26
Idade na solicitude

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Total
anos anos anos anos anos anos anos anos anos 

Número 12 66 130 73 22 10 4 4 1 322

Porcentaxe 3,7 20,5 40,4 22,7 6,8 3,1 1,2 1,2 0,3 100,0

Idade media 28,5 anos

Fonte: ver táboa 24.

Outro elemento en que se pode tratar de establecer comparacións a
longo prazo é na procedencia parroquial dos emigrantes. Se comparámo-las
parroquias de onde saen a meirande parte dos emigrantes nun período e nou-
tro, vemos como non existe coincidencia senón máis ben oposición, é dicir,
parece que as parroquias con maior emigración inicial van esgotando as súas
posibilidades demográficas cara ó futuro e son substituídas por outras como
principais subministradoras de candidatos á emigración. O mesmo sucede á
inversa. No que atinxe á posible correlación entre emigración e presión
demográfica apreciamos como tamén neste caso os resultados son ambiguos,
pois en ámbalas etapas existen parroquias de elevada densidade, tanto con
baixa como con alta porcentaxe de emigrantes.
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Táboa 27
Veciñanza

Nº. emigr. % en % Emigr./habs. Densidade Nº. emigr. % en % Emigr./habs. Densidade

en 1860 1860 en 1860/87* en 1887* en 1930 1930 en 1930 en 1930

ANLLÓNS 27 9,2 6,5 111,6 21 6,5 4,8 118,1

BRANTUAS 6 2 2,3 104,8 25 7,7 7,7 129,2

CORES 21 7,2 2,8 98,5 40 12,3 5,4 97,9

CORME 18 6,1 1,0 127,7 80 24,6 2,5 236,6

COSPINDO 10 3,4 2,2 35,3 28 8,6 5,0 42,9

GRAÑA, A 7 2,4 1,9 97,3 16 4,9 4,2 103,8

LANGUEIRÓN 27 9,2 15,9 30,9 6 1,8 3,0 36,7

NEMEÑO 122 41,6 91,0 26,8 12 3,7 7,2 33,4

NIÑÓNS 8 2,7 3,3 38,5 16 4,9 6,7 38,5

PAZOS 11 3,8 3,0 72,7 13 4 2,8 89,6

TALLO 13 4,4 4,8 40,1 12 3,7 3,6 49,0

TELLA 0 0,0 129,3 47 14,5 4,3 195,5

XORNES 23 7,8 6,7 36,9 9 2,8 2,6 36,8

TOTAL 293 100 4,7 71,2 325 100,0 3,8 97,1

*1887 é o primeiro censo con repartimento parroquial

Fonte: ver táboa 24 e Nogueira (1998: 160-161). Elaboración propia.

Finalmente, verbo do nivel de instrucción39, observamos que mellorou
pero que se manteñen certas constantes, como as diferencias por sexos e, o
que nos interesa salientar especialmente, entre os emigrantes e o conxunto da
poboación, con saldo favorable para os emigrantes, o que corrobora a mellor
preparación cultural, sempre relativa, é dicir, nun medio de baixo nivel de
instrucción, dos que emprenden a singradura oceánica.

39. Asimilamos saber asinar con saber ler e escribir. Nos datos da poboación total descontá-
mo-los menores de 7 anos. Ó non figurar datos da poboación municipal por idades extrapo-
lámo-la porcentaxe provincial.
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Táboa 28
Nivel de instrucción

Saben asinar Non saben Total

Homes emigrantes 187 20 207

Porcentaxe 90,3 9,7 100,0

Mulleres emigrantes 60 39 99

Porcentaxe 60,6 39,4 100,0

Total emigrantes 247 59 306

Porcentaxe 80,7 19,3 100,0

Homes > 6 anos 2.457 785 3.242

Porcentaxe 75,8 24,2 100,0

Mulleres > 6 anos 2.050 1.826 3.876

Porcentaxe 52,9 47,1 100,0

Total poboación > 6 anos 4.507 2.612 7.119

Porcentaxe 63,3 36,7 100,0

Fonte: ver táboa 24 e Censo de población de 1930. Provincia de La Coruña.

CONCLUSIÓNS

Unha vez que chegamos ó final do traxecto cómpre sacar algunhas con-
clusións sobre a emigración bergantiñá. Primeiramente hai que salienta-la súa
precocidade, pois a súa orixe parece remontarse a mediados do século XVIII.
En segundo lugar, o seu carácter masivo xa dende datas moi temperás. En ter-
ceiro lugar, o predominio e a constancia no tempo de Montevideo como o seu
destino preferente. No tocante á procedencia territorial parece existir unha
correlación negativa entre emigración e distancia ó mar, pero non está tan
clara a correlación coa presión demográfica, aínda que si a escala familiar. En
canto á extracción social dos emigrantes, estes proceden maioritariamente
dos xornaleiros e, en xeral, do estrato baixo/medio da sociedade rural.
Trátase, pois, dunha emigración basicamente de expulsión pero na que os
emigrantes contan cunha certa bagaxe económica –producto en parte da soli-
dariedade familiar e veciñal– e, sobre todo, instructiva, en especial en termos
relativos, é dicir, en comparación co seu contorno social. A emigración pare-
ce incardinarse nas estratexias familiares de supervivencia e non é o resulta-
do dunha decisión meramente individual.
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ANEXO

Mapa 1
Procedencia dos emigrantes transportados pola casa de comercio

Fernández Hermanos de Ferrol, 1858-1867

Fonte: Arquivo Casa de Comercio Fernández Hermanos de Ferrol,
Libro Registro de Pasajeros.
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Mapa 2
Procedencia parroquial dos emigrantes transportados pola casa de

comercio Fernández Hermanos de Ferrol nos concellos de maior número
de emigrantes (Carballo, Malpica e Ponteceso), 1858-1867

Fonte: Arquivo Casa de Comercio Fernández Hermanos de Ferrol,
Libro Registro de Pasajeros.
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Mapa 3
Procedencia dos fiadores dos emigrantes transportados pola casa 

de comercio Fernández Hermanos de Ferrol, 1858-1867

Fonte: Arquivo Casa de Comercio Fernández Hermanos de Ferrol,
Libro Registro de Pasajeros.
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Mapa 4
Procedencia parroquial dos fiadores dos emigrantes transportados pola

casa de comercio Fernández Hermanos de Ferrol nos concellos de maior
número de emigrantes (Carballo, Malpica e Ponteceso), 1858-1867

Fonte: Arquivo Casa de Comercio Fernández Hermanos de Ferrol,
Libro Registro de Pasajeros.
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Resumo

UNHA APROXIMACIÓN Á EMIGRACIÓN NA BISBARRA 
DE BERGANTIÑOS A MEDIADOS DO SÉCULO XIX

Alberte Martínez López

Este traballo analiza as características da emigración na zona de Bergantiños durante o tercei-
ro cuarto do século XIX. Nesta emigración primeiramente salienta a súa precocidade; en segundo
lugar, o seu carácter masivo xa dende datas moi temperás e, en terceiro, o predominio e a constan-
cia no tempo do seu destino preferente en Montevideo. No tocante á procedencia territorial, parece
existir unha correlación negativa entre emigración e distancia ó mar, pero non está tan clara a corre-
lación coa presión demográfica, aínda que si se observa a escala familiar. No que atinxe á extracción
social dos emigrantes, estes son maioritariamente xornaleiros.

Palabras clave:
Emigración, Bergantiños, demografía, Galicia.

Resumen

UNA APROXIMACIÓN A LA EMIGRACIÓN EN LA COMARCA 
DE BERGANTIÑOS A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Alberte Martínez López

Este trabajo analiza las características de la emigración en la zona de Bergantiños durante el
tercer cuarto del siglo XIX. En esta emigración destaca primeramente su precocidad; en segundo
lugar, su carácter masivo ya desde fechas muy tempranas y, en tercer lugar, el predominio y la cons-
tancia en el tiempo de su destino preferente en Montevideo. En lo que respecta a la procedencia
territorial, parece existir una correlación negativa entre emigración y distancia al mar, pero sin
embargo no está tan clara la correlación con la presión demográfica, aunque si se observa a escala
familiar. En cuanto a la extracción social de los emigrantes, estos son mayoritariamente jornaleros.

Palabras clave:
Emigración, Bergantiños, demografía, Galicia.

Résumé

UNE APPROCHE DE L’ÉMIGRATION DANS LA RÉGION 
DE BERGANTIÑOS AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE

Alberte Martínez López

Ce travail analyse les caractéristiques de l’émigration dans la zone de Bergantiños pendant le
troisième quart du XIXe siècle. On remarque surtout dans ce phénomène la précocité du fait, en
second lieu son caractère massif et ce très tôt, et en troisième lieu la prédominance et la constance
dans le temps de la destination préférentielle vers Montevideo. Pour ce qui est de la provenance
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territoriale, il semble exister une corrélation négative entre émigration et distance à la mer, mais
cependant la corrélation avec la pression démographique n’est pas aussi évidente, bien qu’on puis-
se la noter à l’échelle familiale. Quant à la provenance sociale des émigrants, il s’agit majoritairement
de journaliers.

Mots clés:
Émigration, Bergantiños, démographie, Galice.

Summary

AN APPROACH TO EMIGRATION IN THE BERGANTIÑOS REGION 
IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY

Alberte Martínez López

This work analyses characteristics of emigration from the zone of Bergantiños during the third
quarter of the 19th century. This emigration stands out, first of all, for its early commencement, in
second place for its massive proportions from very early dates and, in third place, for the consistent
predominance of Montevideo as its preferred destination. With regard to territorial origin, there
seems to exist a negative correlation between emigration and distance to the sea, but what is not so
clear, however, is the correlation with demographic pressure, though this is observed on a family
scale. With regard to the social origin of the emigrants, the majority were day laborers. 

Keywords:
Emigration, Bergantiños, demography, Galicia.
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EMIGRACIÓN ÁS ANTILLAS E CRECEMENTO ECONÓMICO. 
O CASO DA COMARCA DE GARRAF, 1778-1860

Raimon Soler

O sistema de relacións comerciais da Cataluña do setecentos transfor-
mouse radicalmente durante o primeiro tercio do século XIX como conse-
cuencia da perda da maior parte das colonias americanas da coroa española.
Este cambio comportou, en palabras de Josep Maria Fradera, “un auténtico
giro de los diversos factores de la economía regional”; ó autor sorpréndelle
“como el comercio exterior se puso al servicio de las necesidades organizati-
vas y de financiación de la industria; como se subordinó en este complejo,
ahora ya industrial-comercial, la nueva viticultura que progresó a partir de los
años treinta”1. Neste sentido, se no último tercio do século XVIII os augar-
dentes que eran exportados, na súa maior parte, cara ó norte de Europa
desempeñaron un papel de primeira orde ó facilita-la importación de tecidos
semimanufacturados, os cales eran reexportados cara ás colonias, no século
XIX foi o viño o que atravesou o Atlántico e se converteu no elemento que
permitiu que o algodón dos Estados Unidos chegase a se-lo principal retorno
das expedicións catalanas2.

O comercio colonial antillano converteuse, pois, na clave do desenvol-
vemento económico catalán, ó favorecer un circuíto que alimentaba a princi-
pal industria do país. Pero esta non foi a única contribución do comercio
colonial ó desenvolvemento económico catalán. Ó transformárense as
Antillas nunha plataforma dende a cal se estableceron relacións comerciais
con outros puntos de América (México, Río da Prata, Estados Unidos)3 e co
resto do mundo, creouse naquela rexión un caldo de cultivo para os nego-

1. Fradera, Josep Maria: Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana (1814-
1915), Barcelona, Crítica, 1987, p. 300.
2. Fradera, Josep Maria: Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana (1814-
1915), Barcelona, Crítica, 1987; Valls Junyent, Francesc: El paper de les exportacions vitícoles en
la configuració de les relacions exteriors de l’economia catalana. 1672-1869, Barcelona, tese de dou-
toramento, Universitat de Barcelona, 2001.
3. Pascual i Domènech, Pere: Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XX. Formació
i desestructuració d’un sistema econòmic, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 195-209.
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cios, os cales xerarían procesos de acumulación que logo reverteron na eco-
nomía peninsular.

Deste xeito destacouse que a emigración catalana a América fora basi-
camente unha empresa comercial. Tal como indica Jordi Maluquer “la emi-
gración catalana a Cuba, como también a Puerto Rico, debe ser considera-
da como una prolongación de la diáspora comercial catalana por el territo-
rio peninsular en la segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX que
supuso un mecanismo fundamental en orden a la integración del mercado
nacional”4.

En toda esta rede, a comarca de Garraf desempeñou un papel de pri-
meira orde. Nela conxugáronse unha agricultura, que dende finais do século
XVII estaba dominada pola viticultura, e unha emigración cara a América
considerable respecto da poboación local, emigración que, ó seu regreso, aca-
bou impulsando, cos seus capitais, a modernización económica tanto a nivel
comarcal como a escala catalana, implementándose xunto con outros grupos
para chegar a forma-la nova burguesía industrial5.

Neste artigo presentarei, nun primeiro apartado, unha aproximación
cuantitativa ó número de persoas que, dende a comarca obxecto de estudio,
decidiron emigrar durante o período 1778-1862. Nun segundo apartado farei
unha aproximación micro-histórica a partir do caso dun dos emigrantes
(Gregorio Ferrer Soler), o que permitirá que nos acheguemos ó proceso de
acumulación de capitais. Nun terceiro apartado tentarei formular algunhas
hipóteses sobre as pautas de investimento dos capitais a partir da análise dos
inventarios post mortem dalgúns indianos vilanoveses. Finalmente, trazarei
algunhas conclusións xerais.

DO GARRAF A AMÉRICA E VICEVERSA

O Garraf é unha comarca litoral situada ó sur de Barcelona que forma
parte dunha comarca maior denominada Penedès, na que destacan poboa-
cións como Sitges, Sant Pere de Ribes e Vilanova i la Geltrú, a capital. A súa

4. Maluquer de Motes, Jordi: Nación e inmigración: Los españoles en Cuba (ss. XIX y XX),
Colombres (Asturias), Fundación Archivo de Indianos, 1992, p. 83. Véxanse tamén Delgado
Ribas, Josep M.: “La emigración española a América Latina durante la época del comercio libre
(1756-1820). El ejemplo catalán”, Boletín Americanista, nº. 32 (1983), pp. 115-137 e Yáñez
Gallardo, César: Saltar con red. La temprana emigración catalana a América ca. 1830-1870,
Madrid, Alianza Editorial, 1996.
5. A diversidade de orixes da burguesía industrial decimonónica xa foi sinalada por Jaume
Vicens Vives. Vicens Vives, Jaume e Llorens, Montserrat: Industrials i polítics (segle XIX),
Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1983, pp. 125-126.
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relación coa área antillana remóntase ó período anterior ós decretos de libre
comercio de 1778. Isto foi sinalado no seu momento por Albert Virella, quen
apuntou que as grandes Antillas e sobre todo Cuba foron o punto principal
de destino dos vilanoveses que emprenderon a viaxe cara a América dende o
mesmo momento en que se empezaba a liberaliza-lo comercio coas colonias6.
Josep Maria Delgado, con máis base cuantitativa, sinalaba o mesmo fenóme-
no: a área antillana era a preferida dos vilanoveses e dos suburenses que se
desprazaron cara a América durante o último cuarto do século XVIII.
Segundo os cálculos deste autor, ámbolos grupos representaban o 28,7% de
tódolos cataláns que se dirixiran cara a aquela área7. Tal como sinalou Jordi
Maluquer, esta hexemonía mantívose despois de 18208.

O baleirado sistemático dos permisos para pasar a América que se rexis-
traron ante os notarios de Vilanova i la Geltrú, xunto coas listas de subu-
renses que emigraron a América, publicadas por David Jou, permitíronme
construír unha serie dos habitantes da comarca que emigraron ás colonias
da América española entre 1778 e 18629. Os datos da serie preséntoos, agre-
gados por quinquenios, no cadro 1. Como se pode comprobar, as conxun-
turas bélicas influíron notablemente nos fluxos migratorios. Desta forma, a
emigración non despegou ata concluída a Guerra de Independencia dos
Estados Unidos e, tralos períodos de auxe, coincidentes cos de paz, houbo
anos de retraemento no número de permisos, que adoitan coincidir cos de
estalidos bélicos.

Neste sentido é espectacular o auxe dos anos 1802-1804, o cal reflicte as
expectativas xeradas pola paz de Amiens, despois dun número relativamente
longo de anos de guerra contra Gran Bretaña. Neste período non só aparece
unha cantidade significativa de permisos en que se indica que o que se quere
é ir recolle-los beneficios acumulados nos anos anteriores e que non puide-
ron ser enviados á Península (33 permisos sobre un total de 419), senón que
tamén atopamos un número maior de emigrantes que se dirixen a incorpo-
rarse a tendas ou casas de comercio determinadas (165 permisos).

6. Virella i Bloda, Albert: L’aventura ultramarina de la gent de Vilanova i la Geltrú i la nissaga dels
Samà, Vilafranca del Penedès, Museu de Vilafranca, 1990, pp. 52-71.
7. Delgado Ribas, Josep M.: “La emigración española a América Latina durante la época del
comercio libre (1756-1820). El ejemplo catalán”, Boletín Americanista, nº. 32 (1983), p. 126.
8. Este autor remarca a hexemonía dos comerciantes naturais de Sitges no Oriente Cubano.
Maluquer de Motes, Jordi: “L’ emigració catalana a América durant la primera meitat del segle
XIX. Una valoració global”, en 3es. Jornades d’Estudis Catalano-Americans, Barcelona, 1990;
Maluquer de Motes, Jordi: Nación e inmigración: Los españoles en Cuba (ss. XIX y XX), Colombres
(Asturias), Fundación Archivo de Indianos, 1992.
9. É probable que non estean recollidos tódolos permisos que hai, posto que tanto na serie
notarial coma na de Jou existen uns baleiros insalvables.
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Por outra parte, resulta sorprendente o número relativamente elevado de
saídas que se realizaron a partir de 1808, as cales só se truncaron a partir da ocu-
pación francesa de Tarragona (en 1811). Despois da Guerra da Independencia,
as fluctuacións no número de permisos suavízanse, pero seguen a destaca-las
caídas que se produciron durante o Trienio Liberal e no punto culminante da I
Guerra Carlista en Cataluña (1835 e 1836). En conxunto parecen cruciais os
primeiros anos do século XIX e os posteriores á Guerra da Independencia ata
finais da década de 1840.

Se atendemos ós destinos dos que emigraron, constátase que a área anti-
llana (especialmente Cuba) foi sempre a preferida. Os datos anteriores a 1810
demostran que os habitantes do Garraf que emigraron dirixiron a súa aten-
ción preferente cara a esa área, que foi tomada como unha plataforma dende
a cal irradiar despois cara a zonas como a costa venezolana, México, Uruguai
ou Arxentina. O desastre colonial comportou a desaparición case completa
do resto dos destinos. Do mesmo xeito que os outros emigrantes de orixe
catalana, entre 1820 e 1836 vilanoveses e suburenses concentráronse nas
colonias americanas que permaneceron baixo soberanía española, coa dife-
rencia de que eles xa estaban antes e, polo tanto, debían ter establecidas xa as
súas redes comerciais. A medida que se reestructurou o conxunto das rela-
cións comerciais do Principado, reapareceu como zona de destino a área do
Río da Prata e, pola contra, perdéronse definitivamente os contactos co resto
de zonas. Os datos do cadro coinciden, en termos xerais, coa cronoloxía e a
orientación xeográfica das exportacións vitícolas catalanas a América10.
Ademais reafirman o que Delgado e Yáñez xa apuntaran: a especialización do
grupo do Garraf na área antillana11.

10. Valls Junyent, Francesc: El paper de les exportacions vitícoles en la configuració de les relacions
exteriors de l’economia catalana. 1672-1869, Barcelona, tese de doutoramento, Universitat de
Barcelona, 1990.
11. Delgado Ribas, Josep M.: “La emigración española a América Latina durante la época del
comercio libre (1756-1820). El ejemplo catalán”. Boletín Americanista, nº. 32 (1983), pp. 115-
137; Yáñez Gallardo, César: Saltar con red. La temprana emigración catalana a América ca. 1830-
1870. Madrid, Alianza Editorial, 1996.
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Cadro 1
Permisos para emigrar a América na comarca 
do Garraf por puntos de destino, 1778-1862

1 2 3 4 5 6 7 8

Antillas Caribe Río da Prata México Outros 1+2+3+4+5 Non consta 6+7

1778-1780 4 1 0 0 0 5 3 8

1781-1785 63 0 3 1 0 67 41 108

1786-1790 59 0 1 2 0 62 57 119

1791-1795 15 0 3 0 0 18 241 259

1796-1800 34 9 6 0 0 49 86 135

1801-1805 215 78 62 18 3 376 104 480

1806-1810 128 30 26 2 0 186 13 199

1811-1815 41 4 3 1 1 50 6 56

1816-1820 199 12 0 4 0 215 11 226

1821-1825 164 1 0 0 0 165 3 168

1826-1830 233 0 0 0 0 233 1 234

1831-1835 220 0 0 0 0 220 0 220

1836-1840 121 0 11 0 1 133 39 172

1841-1845 149 0 3 0 0 152 43 195

1846-1850 151 0 1 0 1 153 80 233

1851-1855 63 0 2 0 0 65 21 86

1856-1862 113 0 1 0 0 114 36 150

1778-1800 175 10 13 3 0 201 428 629

1801-1862 1.797 125 109 25 6 2.062 357 2.419

1778-1862 1.972 135 122 28 6 2.263 785 3.048
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1 2 3 4 5 6 7

Antillas Caribe Río da Prata México Outros 1+2+3+4+5 % NC sobre 8

1778-1780 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 37,5

1781-1785 94,0 0,0 4,5 1,5 0,0 100,0 38,0

1786-1790 95,2 0,0 1,6 3,2 0,0 100,0 47,9

1791-1795 83,3 0,0 16,7 0,0 0,0 100,0 93,1

1796-1800 69,4 18,4 12,2 0,0 0,0 100,0 63,7

1801-1805 57,2 20,7 16,5 4,8 0,8 100,0 21,7

1806-1810 68,8 16,1 14,0 1,1 0,0 100,0 6,5

1811-1815 82,0 8,0 6,0 2,0 2,0 100,0 10,7

1816-1820 92,6 5,6 0,0 1,9 0,0 100,0 4,9

1821-1825 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 100,0 1,8

1826-1830 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,4

1831-1835 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

1836-1840 91,0 0,0 8,3 0,0 0,8 100,0 22,7

1841-1845 98,0 0,0 2,0 0,0 0,0 100,0 22,1

1846-1850 98,7 0,0 0,7 0,0 0,7 100,0 34,3

1851-1855 96,9 0,0 3,1 0,0 0,0 100,0 24,4

1856-1862 99,1 0,0 0,9 0,0 0,0 100,0 24,0

1778-1800 87,1 5,0 6,5 1,5 0,0 100,0 68,0

1801-1862 87,1 6,1 5,3 1,2 0,3 100,0 14,8

1778-1862 87,1 6,0 5,4 1,2 0,3 100,0 34,7

NOTA: Antillas: Cuba, Porto Rico, Illas de Barlovento; Caribe: Cumaná, A Guaira,

Maracaibo...; México: Veracruz, Campeche...; Río da Prata: Montevideo, Bos Aires.

Fontes: Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú, Arxiu de Protocols (en diante AHCVG, AP):

tódolos notarios entre 1778 e 1862; Jou i Andreu, David: Els sitgetans a América i diccionari d’“Americanos”.

Aportació a l’estudi de la migració catalana a América, 1778-1936, Sitges, Grup d’Estudis Sitgetans, 1994.

Varios son os indicadores que podemos usar para confirma-la orienta-
ción comercial desta emigración. Un deles, por suposto, pode se-los propios
motivos que manifestaban os que querían emigrar. Entre eles o principal era
o de axudar, reunirse ou incorporarse a unha casa de comercio determina-
da (1.112 permisos, 36% do total); a estes hai que engadirlle-los que se diri-
xían a compañías ou casas da súa propiedade que xa estaban establecidas no
lugar de destino (208 permisos, 7%), os que se dirixiron a recolle-los bene-
ficios acumulados en anos anteriores (147 permisos, 5%), os que declara-
ron viaxar como sobrecargas (115 permisos, 4%) e os que explicaron que
ían substituír algún parente (94 permisos, 3%). Constan, ademais, 517 per-
misos en que se declara partir a América por negocios en xeral. Dos máis de
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3.000 rexistros, case a metade (1.458) afirma ir a unha tenda ou casa de
comercio rexentada por unha persoa ou compañía. De entre estes, destacan
os 736 rexistros que fixeron constar que ían a establecementos dirixidos por
algún familiar (pai, irmán, tío, ...).

Ós motivos sinalados polos emigrantes, como indicador podemos enga-
dirlle a elevada taxa de masculinidade entre os que pediron a licencia, 2.999
homes (98%) fronte a só 48 mulleres (2%), e o elevado grao de solteiros que
decidiron dar este paso, 1.683, un 55% do total, fronte a 829 casados, 12 viú-
vos e 524 en que non se indica o estado. Trátase dun conxunto de datos que
coinciden con exactitude co presentado por Yáñez para Sitges e Vilanova,
aínda que cunha mostra máis pequena que a que presento aquí12.

Finalmente, podemos atender ás profesións que declararon os emigran-
tes e ás que tiñan os seus pais. No primeiro caso, a de comerciante é a que
máis se repite entre os que solicitan licencia, con 1.532 casos (50%), sendo
moitos os que non declaran ningunha, 1.324 (43%). O 7% restante distri-
búese entre unha ampla gama de profesións que van dende o drogueiro ata
o chocolateiro, pasando polo labrador e incluso polos fiadores e tecedores.
Máis diversidade mostran as profesións declaradas polos pais (cadro 2),
aínda que só contamos con 1.003 casos en que se expresa. Foron os fillos de
comerciantes os que dominaron na emigración durante todo o período con-
siderado. Pero os datos, presentados por quinquenios, indícannos algo máis.
O despegamento da emigración produciuse nas familias de labradores e de
mariñeiros. Cousa lóxica; uns debían se-los “cabalers”, os “segundóns”, que
irían probar fortuna nunha primeira viaxe; os outros debían ter máis opor-
tunidades gracias á profesión dos pais. Paulatinamente gañaron terreo os
fillos dos comerciantes. Seguramente se trataba dos fillos da primeira vaga
migratoria. A medida que avanza o século as profesións dos pais diversifí-
canse, desaparecen as vinculadas á mariñeiría, que transferiron efectivos cara

12. Yáñez Gallardo, César: Saltar con red. La temprana emigración catalana a América ca. 1830-
1870, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 129. O feito de estar casado ou solteiro non era unha
cuestión fútil; deste modo expresábase Gregorio Ferrer, cando se decatou de que un dos xeren-
tes da casa comercial habaneira na que mantiña investido algún capital decidira regresar á
Habana coa súa esposa: “El dicho Sr. Carbonell, según me ha manifestado, saldrá de Barcelona
para esa sobre el 25 del corriente en compañía de su señora esposa, cuya determinación no ha
merecido mi aprovación, sin embargo de haberme manifestado no le causará ningún gasto la
manutención de su dicha esposa, en razón de haberle ofrecido su pariente tenerla junto con
su familia por todo el tiempo que guste, pero estos ofrecimientos se pueden aceptar por pocos
días, porque si no afigura que luego se cansarán de vivir de este modo y tendrán que separar-
se, y en este caso tendrá Carbonell que gastar todas las utilidades del año para sufragar los gas-
tos que le ocasionará la familia, y por esta razón desapruevo su determinación.”. “Copiador de
cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”, carta dirixida a José Rafecas Ferrer (A Habana),
19-5-1847.
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ós comerciantes, mantéñense cunhas proporcións máis ou menos regulares
os fillos de labradores (coa excepción da década que transcorre entre 1806 e
1815) e aumentan considerablemente as que incluímos no epígrafe doutras
(maioritariamente artesáns), froito, sen dúbida, da capacidade de atracción
do fenómeno migratorio.

Cadro 2
Profesión declarada polos pais dos emigrantes, 1778-1862

Comercio Labradores Cubeiros Mar Outros Total

1778-1780 0 0 0 1 0 1

1781-1785 3 10 3 15 0 31

1786-1790 3 11 3 10 2 29

1791-1795 18 24 7 13 7 69

1796-1800 10 7 3 3 0 23

1801-1805 91 59 34 29 31 244

1806-1810 47 12 16 10 21 106

1811-1815 7 1 3 3 1 15

1816-1820 25 22 8 4 15 74

1821-1825 14 13 3 1 10 41

1826-1830 50 28 2 0 10 90

1831-1835 34 22 8 1 25 90

1836-1840 16 32 12 3 24 87

1841-1845 17 25 3 1 11 57

1846-1850 13 19 0 2 12 46

1851-1855 5 4 0 0 6 15

1856-1862 7 9 1 2 4 23

1778-1805 125 111 50 71 40 397

1806-1862 235 187 56 27 139 644

1778-1862 348 285 105 96 169 1003
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Comercio Labradores Cubeiros Mar Outros Total

1778-1780 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

1781-1785 9,7 32,3 9,7 48,4 0,0 100,0

1786-1790 10,3 37,9 10,3 34,5 6,9 100,0

1791-1795 26,1 34,8 10,1 18,8 10,1 100,0

1796-1800 43,5 30,4 13,0 13,0 0,0 100,0

1801-1805 37,3 24,2 13,9 11,9 12,7 100,0

1806-1810 44,3 11,3 15,1 9,4 19,8 100,0

1811-1815 46,7 6,7 20,0 20,0 6,7 100,0

1816-1820 33,8 29,7 10,8 5,4 20,3 100,0

1821-1825 34,1 31,7 7,3 2,4 24,4 100,0

1826-1830 55,6 31,1 2,2 0,0 11,1 100,0

1831-1833 37,8 24,4 8,9 1,1 27,8 100,0

1836-1840 18,4 36,8 13,8 3,4 27,6 100,0

1841-1845 29,8 43,9 5,3 1,8 19,3 100,0

1846-1850 28,3 41,3 0,0 4,3 26,1 100,0

1851-1855 33,3 26,7 0,0 0,0 40,0 100,0

1856-1862 30,4 39,1 4,3 8,7 17,4 100,0

1778-1805 31,5 28,0 12,6 17,9 10,1 100,0

1806-1862 36,5 29,0 8,7 4,2 21,6 100,0

1778-1862 34,7 28,4 10,5 9,6 16,8 100,0

Comercio: comerciante, negociante, tendeiro...; Labrador: labrador, propietario, horte-

lán; Mar: mariñeiro, patrón, piloto, calafate...

Fontes: As mesmas do cadro 1.

O PROCESO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA: 
O CASO DE GREGORIO FERRER SOLER (1791-1853)

Este fenómeno non só xerou amplas expectativas entre os habitantes das
vilas da costa catalana, senón que o seu propio carácter comportou a posibi-
lidade de proceder á acumulación de pequenas ou grandes fortunas persoais.
No presente apartado vou presenta-lo caso dun destes emigrantes: Gregorio
Ferrer Soler. Como se pode comprobar no cadro 5, non se trata dunha gran
fortuna, pero a súa traxectoria sería a típica daqueles que conseguiron facer-
se con ela. O feito de dispor da súa documentación persoal vai facilita-lo tra-
ballo de presentalo.

Gregorio Ferrer Soler anotou nun copiador de cartas a correspondencia
que mantivo entre 1833 –ano en que regresou a Vilanova– e 1853 –ano do
seu falecemento–. Ademais engadiu, ó final deste, as contas correntes que
tiña abertas con varios individuos e sociedades comerciais, tanto de Barcelona
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como da Habana, Matanzas e incluso de París ou Birmingham13. A corres-
pondencia é fundamentalmente de tipo comercial, aínda que varios dos
correspondentes son parentes ou amigos, polo que en moitas das cartas se
mesturan as súas relacións persoais.

As contas antes mencionadas só cobren o período 1833-1841. Parece
ser que existiu outro libro de contas que non se conservou. Nestas ofrécese-
no-lo que se ingresa (na partida do debe) e o que se reintegra (na do haber).
A pesar de que existe unha ampla variedade de contas, para poder traballa-
las usei basicamente dous grandes bloques que podemos definir da seguin-
te maneira:

a) O que corresponde ós seus correspondentes principais na illa de
Cuba (concretamente na Habana). Neste caso foron basicamente as
sociedades Font, Gumá y Cía. e as súas continuadoras: Roig, Brunet
y Cía. e Roig, Ricart y Cía., razóns sociais que corresponden a unha
mesma empresa comercial –casa Marqués da Habana–, isto só ata os
anos corenta; e, en segundo lugar, as contas co seu primo José Rafecas
Ferrer, a partir da segunda metade da década do 1840.

b) O dos correspondentes-banqueiros en Barcelona, que, neste caso, só
foron dous: Antonio Milà da Roca e Sebastián Soler, que se sucederon
un ó outro.

Estes correspondentes (tanto os cubanos como os barceloneses) actua-
ban como caixeiros dos fondos de Gregorio Ferrer e encargábanse da súa xes-
tión, seguindo sempre as indicacións que lles enviaba dende Vilanova.
Cómpre engadir que a partir de 1841 tiven que reconstruír eu mesmo as con-
tas a partir das informacións que nos ofrece a correspondencia. Así pois, con-
tamos cun volume de documentación moi interesante que nos permite apun-
tar de forma bastante clara como se formou a fortuna de Gregorio Ferrer;
tamén nos permite definir como se repatriaron os capitais cubanos e, final-
mente, ofréceno-la posibilidade de reconstruí-los investimentos que realizou
este personaxe cando regresa á Península.

Gregorio Ferrer Soler naceu en Vilanova o 20 de febreiro de 1791. Era
fillo de Gregorio Ferrer Mauri, comerciante da parroquia de Santa Maria da
Geltrú, e de Marina Soler Vidal. Os pais contraeran matrimonio dous anos

13. Quero agradecerlle á familia Marsé-Ferrer que me permitisen acceder ó “Copiador de car-
tas de Gregorio Ferrer Soler” e a Roser Galí que me puxese en contacto con ela. Trátase dun
volume encadernado e manuscrito que contén uns trescentos folios escritos por ámbalas
caras e que debe conter preto de 1.500 copias das cartas que Ferrer lles enviou ós seus
correspondentes.
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antes. Ámbalas familias proviñan do ámbito do comercio e da navegación.
O seu avó paterno, Juan, era mariñeiro; o avó materno, en cambio, era
negociante. Como era habitual entre os comerciantes da vila no último ter-
cio do século XVIII, algúns membros da familia participaran en expedicións
comerciais a América. O propio pai de Ferrer pedira varios permisos para
viaxar a América, asinados pola avoa de Ferrer Soler a causa da ausencia do
avó14.

Gregorio Ferrer Soler quedou orfo ós seis anos de idade. Cos anteceden-
tes que tiña non era estraño, pois, que seguise os pasos dos seus antecesores.
Deste xeito, en 1804, pediu un primeiro permiso para viaxar a Montevideo
“para negocios, utilidades de su casa y de instruhirse en el comercio, y de
ayudar en la compañía que tiene allí establecida Francisco Gomá...”15. Ó cabo
de catro anos xa regresara e desexaba embarcar de novo con destino a
América. Esta vez non se dirixiría cara á zona do Río da Prata senón que iría
cara á Habana para encargarse da tenda dun tal Juan Planas, tal como o mani-
festaba na licencia que lle concedía a súa nai16.

Esta viaxe non sería tan curta como a anterior, posto que xa non volve-
ría á cidade que o vira nacer ata vintecatro anos máis tarde, residiu de forma
constante na Habana entre 1809 e o 14 de marzo de 1833. Durante este dila-
tado período de tempo dedicouse en corpo e alma á actividade comercial. Do
que fixo na casa de Juan Planas non sabemos nada. O certo é que a finais de
1822 entrou a traballar na “casa Marqués” –fundada por José Antonio
Marqués Torrents, outro vilanovés–, na cal acabaría o seu periplo habaneiro.
A principios de 1833, Gregorio Ferrer estaba planeando o seu regreso cando
se declarou a primeira epidemia de cólera da historia da Habana. A Ferrer,
como a moitos outros, púidolle o pánico e fuxiu da cidade no primeiro barco
que atopou con destino á Península. En calquera caso, a epidemia só acele-
rou un retorno que xa tiña decidido de antemán.

Unha vez en Vilanova, Gregorio Ferrer decidiu levar, aparentemente,
unha vida relativamente sosegada, a vida do “indiano” que regresa cunha
certa fortuna. Como mostra disto, facía que lle trouxesen dende Cuba caixas
de puros e cigarrillos, algunhas caixas de azucre e mesmo un reloxo de ouro
e diamantes (valorado en 187 duros da época). Adoitaba saír para toma-lo
café e pouca cousa máis. Sen embargo, tal como xa apuntei, non era máis ca

14. Cassaní, Gerard (notario), 23-8-1784 e 10-8-1790. Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i
la Geltrú, Arxiu de Protocols (en diante, AHCVG, AP); Aldibert Miró, Joan (notario), 15-3-
1803. AHCVG, AP.
15. Galtés Martí, Manuel (notario), 10-8-1804. AHCVG, AP. É probable que Francisco Gomà
(ou Gumà) fose o seu tío, pai de Sebastián e Gregorio Gumà Soler.
16. Cassaní, Gerard (notario), 10-11-1808. AHCVG, AP.
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unha aparencia porque durante bastantes anos tentou comerciar con Cuba a
través do sistema de pacotillas, realizou algún negocio en Francia, seguiu
mantendo a súa participación como socio capitalista nalgunhas casas comer-
ciais da Habana, foi un dos socios fundadores da Fábrica da Rambla, dedi-
couse a comprar terras e casas, ... Ferrer casou o 11 de xuño de 1841 cunha
prima irmá súa, Ángela Ferret Martí. Deste matrimonio naceron dous fillos:
Gregorio (nado en 1843), o “hereu”, e Francisco (máis coñecido por
“Pancho”, nacido en 1847), o cal participou tamén na “aventura” americana17.
Gregorio Ferrer Soler morreu ós sesenta e dous anos de idade, o día 1 de
decembro do 185318.

Parece claro que o cénit da carreira de Ferrer se produciu no momento
de entrar na casa de José Antonio Marqués y Cía., primeiro como socio, para
converterse despois nun dos seus directores. Aínda que non dispoño de
documentación directa desta empresa, si que podo chegar a determina-la
gama de actividades que se exercían nela. Seguramente, a orixe da casa cen-
tral estaría nunha pequena tenda onde se vendían artigos de todo tipo. A par-
tir dela, e gracias ás oportunidades que existían na illa, debeu medrar. Hai
que ter en conta que o costume, neste tipo de sociedades, era que os benefi-
cios “nominais” se tiñan que manter investidos na empresa ata que, ó cabo de
seis, sete ou máis anos, se decidía emprende-lo repartimento de dividendos
efectivos.

Case con toda seguridade, no que se refire ós productos peninsulares, a
principal partida dos negocios da empresa habaneira era o viño, procedente,
na súa maior parte, de Vilanova19. Pero, por algunhas das mercancías que
Ferrer enviou á consignación de Font, Gumá y Cía., sabemos que a casa
comercial da Habana podía vender unha ampla variedade de productos:
améndoas, aceite, azafrán, augardente de xenebra, doces, aceite de amén-
doa..., incluso unha partida de productos de seda dunha fábrica que Ferrer
intentou impulsar en Barcelona.

Por outra parte, a empresa dispuña de varios establecementos especiali-
zados, entre os cales témo-la constancia dun de venda de “tasajo”; tamén se
menciona, na correspondencia, a existencia dunha “campechería”, os pro-

17. AA. VV.: ‘Americanos’, ‘Indianos’: Arquitectura i urbanisme al Garraf, Penedès i Tarragonès
(Baix Gaià), Vilanova i la Geltrú, Ed. Biblioteca-Museu Balaguer, 1998, p. 241.
18. Ramona Mayner, Jaume Marià (notario), 29-12-1853. AHCVG, AP.
19. “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler”, carta dirixida a Font, Gumá y Cía. (A
Habana), 16-7-1833: “He visto los bajos precios que conserva ese mercado con respecto a los
frutos Peninsulares, que a la verdad crehía hubieran tomado algún favor, pues el vino tinto y
el papel de estraza es lo único que puede dejar alguna utilidad si llegan a tiempo, porque si
hay alguna entrada es probable de que se declinen.”
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ductos da cal debían venderse na Península20; finalmente, tense constancia da
existencia dunha tenda onde se vendía louza.

No que se refire ós productos que dende a gran Antilla se enviaban cara
á Península contamos con menos referencias, pero o elemento básico era o
azucre. Esta actividade comportaba, ademais, que a casa se dedicase á refac-
ción, ou sexa, a facilitarlle-lo financiamento, a miúdo en condicións usura-
rias, ós facendados propietarios de enxeños azucreiros21. Tampouco faltan
referencias ás expedicións de algodón pola vía de Nova Orleáns. A este con-
xunto de actividades comerciais hai que engadírlle-lo comercio a comisión,
aínda que Ferrer xa non se dedicou a isto posto que comezou xusto cando
regresou ó seu fogar22. Finalmente, outra actividade que non faltou foi o
comercio de escravos. A empresa José Antonio Marqués y Cía. foi a consig-
nataria na expedición do barco negreiro Tellus23, e un par de comentarios que
aparecen na correspondencia de Ferrer indúcennos a pensar que este tipo de
negocio non se abandonou ata mediados dos anos trinta24.

20. Fradera, Josep Maria: Crisi colonial i mercat interior, 1814-1837: les bases comercials de la
indústria catalana moderna, Bellaterra, tese de doutoramento, Universitat Autònoma de
Barcelona, 1983, vol. II, demostrou como a importación de paos tintorios era un dos princi-
pais sectores de actividade da casa de comercio de Cristóbal Roig Vidal.
21. As referencias á morosidade dos facendados son constantes na correspondencia de Ferrer.
Sobre a refacción e a actividade financeira das casas comerciais cubanas, Marrero, Leví: Cuba:
economía y sociedad. Vol. XIII, Madrid, Playor, 1985, pp. 255-260 e Moreno Fraginals, Manuel:
El ingenio. Complejo económico-social cubano del azúcar, A Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 1978, vol. 1, pp. 63-71.
22. “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”, carta dirixida a Gregorio Gumá
Soler (A Habana), 17-8-1833.
23. Ver Fradera, Josep Maria: Crisi colonial i mercat interior, 1814-1837: les bases comercials de la
indústria catalana moderna, Bellaterra, tese de doutoramento, Universitat Autònoma de
Barcelona, 1983, vol. II; Virella i Bloda, Albert: L’ aventura ultramarina de la gent de Vilanova i
la Geltrú i la nissaga dels Samà, Vilafranca del Penedès, Museu de Vilafranca, 1990; Soler
Becerro, Raimon: Estratègies empresarials en la indústria cotonera catalana. El cas de la Fàbrica de
la Rambla de Vilanova, 1833-1965, Barcelona, tese de doutoramento, Universitat de Barcelona,
2000, pp. 270-271.
24. O primeiro destes é un enigmático comentario que aparece nunha das cartas de Font,
Gumá y Cía.: “Me ha sido de mucha satisfacción la feliz llegada del bergantín A de B, y que a
pesar de haber fallecido Ms. [muchos], serán reintegrados de todo su alcanze, de lo que me
alegro infinito.”, “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler”, carta dirixida a Font, Gumá y
Cía. (A Habana), 3-2-1834. O segundo dos comentarios parece facer clara referencia ó tratado
abolicionista que se asinou en 1836: “A su tiempo comuniqué al amigo D. Pelegrín Marqués
el apresamiento de los 4 buques por los ingleses, lo que según Vs. dicen se han anticipado ha
dar cumplimiento al nuevo tratado; que con arreglo a él, bien pocos serán los que escaparán
de sus uñas, por lo que considero deve olvidarse esta clase de comercio por los muchos ries-
gos que le amenazan.”, “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler”, carta dirixida a Font,
Gumá y Cía. (A Habana), 19-3-1836. Acerca do tratado pode consultarse Fradera, Josep Maria:
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En resumo, todo este conxunto de actividades abarca o espectro do que
era a estructura das relacións exteriores do Principado que se forma precisa-
mente durante a estadía de Ferrer na illa. Aparecen nela tanto o tráfico de
escravos como a ruta do tasajo, o comercio de viños e dos productos alimen-
tarios e manufacturados procedentes da Península ou o dos seus retornos
principais: o azucre e, en menor medida, o algodón americano, que, cada vez
máis, era preciso para abastece-la próspera industria téxtil catalana. Isto non
difire do que sabemos acerca doutros casos concretos como poden se-lo do
propio Cristóbal Roig Vidal ou as casas comerciais de Gumá Hermanos, de
Matanzas, e a dos Samà, na Habana25.

É evidente que a actividade comercial variada que realizaban estas
empresas era altamente rendible. Así o apuntou Martín Rodrigo no seu tra-
ballo sobre os Samà. Segundo afirma este autor, “resulta que la rentabilidad
de Samá y Hermano entre 1842-1844 era de un 33,1 por ciento al año”; hipó-
tese plausible, posto que se reforza se atendemos ós aumentos de capital que
resultan das sucesivas escrituras de renovación das compañías que formaliza-
ron os Samà na Habana. Desta forma, Samá y Hermano tiña un capital de
100.000 pesos en 1842, que se converteron en 350.000 cando se formou
Samá, Sotolongo y Cía. en 1858, aumento que foi o resultado do reinvesti-
mento dunha parte substancial dos beneficios xerados pola empresa26.

A documentación de carácter privado da que dispoño permíteme corro-
bora-la existencia destas elevadas taxas de rendibilidade coas que aqueles que
participaban nos beneficios podían acumular grandes sumas de diñeiro.
Efectivamente, o cadro 3 móstranos cal foi a evolución dos ingresos de
Gregorio Ferrer nas contas que tiña abertas cos seus caixeiros na Habana. En
total, chegou a ingresar preto de 110.000 duros en vinte anos, pero a maior
parte dos ingresos concentráronse principalmente nos dous primeiros,
durante os cales fixo efectivos un total de 71.126 duros, ou sexa, o 65,11%
do total ingresado entre 1833 e 1854. Desta última cantidade, Ferrer reem-

Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana (1814-1915), Barcelona, Crítica,
1987, p. 69. No que se refire á captura de barcos españois dedicados ó tráfico de escravos,
Fradera (1984).
25. Fradera, Josep Maria: Crisi colonial i mercat interior, 1814-1837: les bases comercials de la
indústria catalana moderna. Bellaterra, tese de doutoramento, Universitat Autònoma de
Barcelona, 1983, vol. II; Vilà i Galí, Agustí Mª.: Pilots, carrilaires i tapers. Els Pujol de Lloret i els
Gumà de Vilanova, Sant Sadurní d’Anoia, Centre d’Estudis Selvatans-Institut d’Estudis
Penedesencs, 1993; Rodrigo y Alharilla, Martín: “Con un pie en Cataluña y otro en Cuba: la
familia Samà de Vilanova”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, nº. XVI (1998),
pp. 359-397.
26. Rodrigo y Alharilla, Martín: “Con un pie en Cataluña y otro en Cuba: la familia Samà de
Vilanova”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, nº. XVI (1998), pp. 367 e ss.
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bolsou en metálico 5.971 duros (8%) e 44.901 (o 63%) fóronlle transferidos
en letras de cambio en libras esterlinas compradas na Habana e vendidas des-
pois en Barcelona.

As dúas principais partidas corresponden ós dividendos que cobrou e ás
cancelacións de obrigas de pagamento. Despois veñen os retornos das partes
de capital que tiña nas sociedades comerciais nas que estaba interesado e os
productos que lle proporcionaron as vendas de mercancías que enviara dende
Barcelona27. O resto son unhas cantidades diminutas que Ferrer entregaba en
Barcelona ou en Vilanova por conta dalgún dos seus parentes que se atopa-
ban na Habana.

A principal partida dos ingresos do indiano vilanovés foron as obrigas de
pagamento. Esta foi, case con total certeza, a opción que tomou Ferrer para
colocar aqueles beneficios que realizara antes de 1827. A obriga de paga-
mento era un documento en que o prestatario se comprometía a devolve-la
cantidade prestada e a paga-los xuros correspondentes. Habitualmente asiná-
banse polo prazo dun ano, aínda que era bastante corrente que se renovase,
previo pago dos intereses correspondentes ó prazo. É suficientemente coñe-
cido que a actividade do préstamo era altamente rendible, posto que o xuro
máis común era do 12%, fronte ó 6% habitual na Península28. Coa docu-
mentación dispoñible é imposible distinguir entre o que era o principal e o
que era o xuro da obriga de pagamento, pero intúese que estes foron empre-
gados por Ferrer para manter activo un capital ata que el o necesitase para
outros mesteres. Con todo, podíanse presentar problemas no momento de
intentar recuperalos, especialmente se o prestameiro pasaba por dificultades
económicas cando se lle reclamaba a devolución do capital. O feito de que a
súa recuperación se alongue ata 1839 é unha boa mostra diso.

27. Este foi un negocio que lle produciu uns resultados máis ben adversos e por iso abando-
nouno rapidamente. Tratábase de mercadorías que enviaba como pacotillas nalgunhas das
expedicións que saían dende o porto de Barcelona.
28. Marrero, Leví: Cuba: economía y sociedad, Madrid, Playor, 1985, vol. XIII, pp. 257-258.
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Cadro 3
Evolución dos ingresos en Cuba de 

Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853 (valores en duros)

Ano Dividendos Obrigas Retornos Mercancías Entregas Total
de pagamento de capital en BCN

1833 11.752 34.181 341 46.274

1834 3.981 10.951 9.920 24.852

1835 390 4.215 1.295 5.900

1836 265 1.433 4 1.702

1837 1.919 667 5.000 329 7.915

1838 3.246 1.000 85 4.331

1839 1.333 4.824 119 6.276

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1849 1.345 107 1.453

1851 1.259 8.000 911 10.170

1852 370 370

Total 25.491 56.271 14.000 11.996 1.485 109.243

Fonte: “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”.

O cadro 4 complementa a panorámica sobre como se producía a acu-
mulación, posto que detalla os ingresos en concepto de dividendos recibidos
como resultado da actividade de Gregorio Ferrer. Tal como se mencionou, os
socios e os xerentes das compañías comerciais cubanas non podían retira-los
beneficios que lles correspondían ata que estas non se disolvesen (ou ata a
terceira ou cuarta renovación). Que apareza no cadro un oitavo dividendo de
José Antonio Marqués y Cía. e un cuarto e quinto dividendos de Marqués,
Ferrer y Cía. lémbranos que podían transcorrer moitos anos antes de chegar
a cobra-los beneficios acumulados polas empresas. Os dividendos repartían-
se a medida que se dispoñía de metálico para iso, de aí que os volumes
cobrados vaian diminuíndo no discorrer do tempo. Podía darse o caso de que
un balance cun beneficio regular non chegase a converterse en efectivo se este
se correspondía, na súa maior parte, con débedas que os facendados tiñan
contraídas coa compañía:
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He recibido el estracto del balance pasaron el 5 de Abril próximo pasado,
por el que he visto las utilidades resultan en los tres años, y estaría contentísi-
mo de ellos si no hubiese tantos créditos pendientes, y como considero que los
deudores son hacendados, creo se quedarán algunas cantidades por cobrar, y en
el día mucho más, por haber bajado el precio de los azúcares por cuya razón se
han visto precisados algunos hacer suspensión de pagos, así es que hace muchos
años aborrezco esa clase de establecimientos por la precisión en que se hallan
de fiar los capitales a personas de tan mala fe, que ahora y siempre ha sido lo
mismo, y así no hay más que tomar paciencia ya que no tiene remedio29.

O máis interesante do cadro é que nos fai patente que o momento clave
no proceso de acumulación dábase cando un podía acceder ó cargo de xeren-
te ou de director dunha das casas comerciais habaneiras (ou santiagueiras).
Ferrer gañou máis pola súa asignación persoal como xerente de Marqués,
Ferrer y Cía. que polos dividendos cobrados polo seu investimento de capi-
tal nela. Non é difícil concluír que esta foi unha das formas que lles permitiu
a moitos dos indianos proceder á acumulación “orixinaria”. A propia corres-
pondencia de Ferrer confírmanos que o costume nos establecementos comer-
ciais habaneiros era que se lle asignase á xerencia a metade dos beneficios:

Cuando tu hermano José se hallaba en ésta hablamos varias veces de lo
poco que os daba D. José Barnet por vuestro trabajo personal, así es que pensa-
mos en comprarle el establecimiento a fin de que saliéseis de su tutela, mejo-
rando vuestra suerte para de este modo poder arreglar buestro trabajo personal
a la mitad de las utilidades como se acostumbra a esa a la mayor parte de los
establecimientos, y con este fin le manifesté al dicho José que si era necesario y
me interesaría hasta la cantidad de 6.000 y esta es la razón porque yo solté aque-
lla espresión al final de mi carta 28 Febrero próximo pasado; de consiguiente,
habiéndose logrado el objeto que nos habíamos propuesto en la compra del
dicho establecimiento para mejorar vuestra suerte...30.

29. “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”, carta dirixida a José Rafecas
Ferrer (A Habana), 18-8-1842.
30. “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”, carta dirixida a Juan Ferret (A
Habana), 30-6-1850. Case cincuenta anos máis tarde, este costume continuaba vixente nal-
gunhas sociedades comerciais. David Jou amósano-lo balance dunha casa de comercio cha-
mada “La California”, de Santiago de Cuba, no inventario da cal (31-3-1886) se reparten os
beneficios. Dos 52.081,02 duros de beneficios, o 50% ía parar a parte do “persoal” (que se
repartía, pola súa vez, en tres partes: 50, 35 e 15% para os xerentes e os directores), o 50%
restante tíñase que repartir entre aqueles que achegaban o capital. Jou i Andreu, David: Els sit-
getans a América i diccionari d’”Americanos”. Aportació a l’estudi de la migració catalana a América
1778-1936, Sitges, Grup d’Estudis Sitgetans, 1994, pp. 116-117.
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Sen embargo, a rendibilidade para aqueles que participaban como socios
comanditarios coas súas achegas de capital non era desprezable. Neste caso soa-
mente considerei as tres sociedades das que sabía positivamente o total de divi-
dendos cobrados (Marqués, Ferrer y Cía. de 1830 a 1833; Font, Gumá y Cía.
de 1833 a 1836, e Rafecas y Carbonell de 1847 a 1852). Aínda que variables,
unhas rendibilidades que oscilan entre o 21 e o 11% anual (cunha media do
14%) non deixan de ser bastante elevadas. Se ó capital lle correspondía un 50%
dos beneficios, só temos que multiplicar por dous para obter unha aproxima-
ción á rendibilidade financeira da empresa. O resultado é que esta chegou a
oscilar, neste caso, entre o 42 e o 22%; moi por riba do que se podería chegar
a dar na Península. Non é estraño, pois, que Ferrer chegase a afirmar que:

El pensar trabajar en Europa para adquirir un capital es un gran disparate,
particularmente para aquellos que están criados en América, pues aquí única-
mente se puede vivir con un capital grande porqué los negocios son más delga-
dos que a esa y todo está montado bajo un principio de economía que no cono-
cemos los americanos, y a esa es tan difícil el poder prosperar teniendo la prác-
tica y conocimiento de tantos años, cuántos más trabajos tendrías en esta que te
sería todo nuevo31.

En resumo, o caso de Gregorio Ferrer ilústranos sobre como se realizaba
o proceso de acumulación no marco do comercio colonial. Non creo que este
exemplo difira do doutros indianos: a participación nunha empresa comer-
cial ben situada, dedicada á importación de productos peninsulares, á expor-
tación de azucre e outros productos coloniais, á refacción e ó comercio de
escravos significaba participar nun conxunto de actividades que posibilitaban
procesos de acumulación similares ós de Ferrer. Se se tiña a habilidade de
retirarse a tempo, podíase regresar a Cataluña dispoñendo duns capitais con-
siderables que se realizaban e se transferían paulatinamente. Ferrer regresou
só cunha pequena porción do capital do que podería dispor32. O resto fóise-
lle transferindo a medida que se realizaban os dividendos, que se cancelaban

31. “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”, carta dirixida a José Rafecas
Ferrer (A Habana), 13-11-1840. Poden compararse estes datos cos da empresa algodoeira na
que investiu o propio Ferrer. Véxase Soler Becerro, Raimon: Estratègies empresarials en la indús-
tria cotonera catalana. El cas de la Fàbrica de la Rambla de Vilanova, 1833-1965, Barcelona, tese
de doutoramento, Universitat de Barcelona, 2000, pp. 318-319.
32. “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”, conta con Font, Gumá y Cía.
As tres primeiras anotacións desta conta son 638 duros correspondentes ós gastos particulares
na empresa, 102 duros que se lle entregaron en efectivo o 16 de xaneiro do 1833 e 5.231 duros
máis que recibiu, tamén en efectivo, o 31 de xaneiro do mesmo ano. Esta última cantidade
debeu atravesa-lo Atlántico xunto coa equipaxe de Ferrer.
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as obrigas de pagamento ou que se vendían as mercancías enviadas dende
Barcelona. O medio máis empregado para as transferencias foron as letras de
cambio (maioritariamente en libras esterlinas), que eran compradas na
Habana e vendidas en Barcelona, onde tiña conta aberta con Antonio Milà da
Roca33. Pero esta non foi a única forma de transferi-los seus capitais cubanos,
posto que unha parte importante investiuse en intereses en barcos (partes en
casco e motas) que tiñan que servir para recuperar unha parte do que tiña
depositado na “caixa” da Habana co mínimo custo posible, posto que con
estas operacións cabía tanto a posibilidade de recuperar íntegro o capital e
obter, ademais, un beneficio, como que se perdese unha parte34. Co mesmo
obxectivo compráronse dúas pequenas partidas de coiros e de algodón de
Nova York enviadas dende Cuba e vendidas en Barcelona.

ACUMULAR PARA INVESTIR: ALGÚNS EXEMPLOS

Unha vez retornados a Cataluña, estes indianos non podían deixar “mor-
tos” os seus capitais. Algúns aproveitaron para amplia-las súas casas comer-
ciais na capital, como sucedeu no caso dos Samà35. Outros, coma no caso de
Juan Güell, convertéronse en importantes industriais. Algúns máis dedicá-
ronse en corpo e alma á realización de proxectos que os obsesionaban, coma
no caso de Miguel Biada e o ferrocarril de Mataró. En xeral, todos estes pro-
xectos implementáronse no proxecto de modernización económica que se
xestou durante o primeiro tercio do século XIX en Cataluña.

O cadro 5, que resume os inventarios de varios indianos vilanoveses, é
un bo exemplo. Nel recóllense tódolos valores convertidos a pesetas. Nos
dous primeiros inventarios, a suma total representa un mínimo do patrimo-
nio porque a fonte non indica o valor dos predios rústicos e urbanos. No caso
de Gregorio Ferrer conseguín a valoración dos seus predios gracias á locali-
zación das escrituras de venda destas.

O inventario ten o inconveniente de mostrar unha foto fixa dun patri-
monio nun momento concreto, pero a mostra que presento paréceme sufi-

33. Sobre a transferencia por medio de letras, Yáñez Gallardo, César: Emigración ultramarina y
família catalana en el siglo XIX. Los Moreu Rabassa de Calella, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana,
1996, e a nota de Lluís Castañeda incluída neste mesmo volume, p. 25-32.
34. Sobre esta forma característica de financiamento da construcción de barcos e das expedi-
cións comerciais pódense consultar, Delgado Ribas, Josep M.: “La construcció i la indústria
navals a Catalunya (1750-1820)”, Recerques, nº. 13 (1983), pp. 45-64 e Vilar, Pierre: Catalunya
dins l’Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 1984, vol. 4.
35. Rodrigo y Alharilla, Martín: “Con un pie en Cataluña y otro en Cuba: la familia Samà de
Vilanova”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, nº. XVI (1998), pp. 359-397.
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cientemente representativa das actividades dos indianos vilanoveses ou,
como mínimo, dalgúns dos que regresaron a Cataluña cun certo éxito. En
conxunto, creo que os inventarios que presento permiten establecer certas
pautas de comportamento.

En primeiro lugar, hai que resalta-la continuidade nas actividades comer-
ciais que presentan a maior parte dos casos. Así o manifestan as participa-
cións de Francisco Font Parés na sociedade Font y Riudor ou os almacéns e
talleres que constan no inventario de Juan Samà Martí, producto da activida-
de de ambos como navieiros e comerciantes de viños. No caso de Salvador
Raldiris, o inventario non amosa a importante traxectoria que seguiu como
comerciante nas casas de Garriga y Raldiris, unha das principais casas comer-
ciais e navieiras de Barcelona, e na súa filial en Vilanova, Salvador Raldiris y
Cía. (que se dedicaba basicamente a enviar viños a Barcelona)36. A participa-
ción en intereses en buques de Pablo Soler, Bartomeu Güell, Jaime Samà,
Pelegrín Marquès e do propio Juan Samà tamén é un reflexo da actividade
comercial. No caso de Gregorio Ferrer, sabemos que este tipo de investimen-
to foi abandonado progresivamente nos últimos anos da súa vida.

Moitos deles mantiñan, no momento de falecer, algún tipo de vínculo
con Cuba ou Porto Rico. Os Samà, como é lóxico, aínda mantiñan comandi-
tas na sociedade Samá, Sotolongo y Cía. da Habana. Outros, como Pablo
Soler Roig, eran acredores de personaxes de Cienfuegos ou de Porto Rico.
Algúns deles, como o mesmo Soler Roig, ou ben como José Baró, tiñan alma-
céns ou casas. Gregorio Ferrer tiña aínda algunhas cantidades cedidas a
Antonio Moré Llanusa e á sociedade R. Pérez y Cía.; ademais o seu primo e
afillado debíalle máis de 18.000 duros que Ferrer xa non esperaba cobrar, os
cales non considerei no inventario. Pelegrín Marqués estaba esperando
cobrar, no momento de falecer, preto de 22.000 duros da venda do enxeño
Otoño na zona de Matanzas.

En segundo lugar, outro dos aspectos salientables que observamos no
cadro é o investimento inmobiliario, que aparece en tódolos inventarios en
maior ou menor medida. O que me interesa destacar é que na maioría dos
casos o patrimonio inmobiliario (predios rústicos mais predios urbanos) for-
mouse unha vez que retornaron á Península. O caso máis extremo quizais
sexa o de Juan Samà Martí, que regresou no 1836, mentres que o seu patri-
monio inmobiliario se formou entre os anos 1843 e 1863, tal como se indica
no inventario post mortem. Neste caso parece desempeñar un papel importan-

36. Sobre as sociedades Font y Riudor e de Salvador Raldiris, Soler i Becerro, Raimon:
“Comerciants i fabricants. Una reflexió sobre l’origen comercial del capital industrial: el cas de
Vilanova i la Geltrú”, Recerques, nº. 36 (1998), pp. 109-136.
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te o feito de que Juan Samà fose o principal comerciante e exportador de viños
de Vilanova na década de 1860. Pero non é o único caso: Francisco Font,
Isidro Marqués, Salvador Raldiris e José Baró formaron os seus patrimonios
gracias ós capitais acumulados en Cuba. No resto de inventarios non temos
información sobre a data de compra dos predios, aínda que non é difícil intuír
que a formación do patrimonio inmobiliario se produciu tamén da mesma
forma. No caso de Gregorio Ferrer reconstruímo-la compra dos predios e
todas elas se realizaron entre 1833 e 185237. A maior parte das terras, herda-
des e casas que aparecen nos inventarios atópanse situadas en Vilanova ou en
poboacións próximas como Sant Pere de Ribes, Cubelles ou Cunit, aínda que
tampouco está ausente o investimento en inmobles de Barcelona (Pablo Soler,
Gregorio Ferrer, Jaime Samà e Pelegrín Marqués). Novamente, o caso de
Gregorio Ferrer puido ser seguido con máis detalle e sabemos del que as terras
e herdades as tiña cedidas en parcería e que as casas que comprou en
Barcelona as alugou38.

En terceiro lugar, cabe salienta-la aparición de investimentos en valores e
accións de carácter vario, como poden se-las 10.650 libras esterlinas de “capi-
tal en el Banco Nacional Inglés en renta del 3 p%” e os 134.000 francos fran-
ceses de dúas inscricións do “Banco Nacional Francés en renta del 5 p%” que
tiña investidos Bartolomé Güell, a participación de Jaime Samà no Ferrocarril
do Leste e no Canal de Urgell ou ben o elevado volume de capital (aínda que
bastante rebaixado respecto do nominal) que José Baró Gibert tiña investido
en participacións de empresas ferroviarias (Ferrocarril de Tarragona-
Barcelona-Francia, Ferrocarril do Grau-Almansa-Valencia, Ferrocarril do
Norte de España, Ferrocarril de Trinidad), na Compañía Transatlántica, en
empréstitos varios, en “Renta Perpetúa Interior”, no Banco Español da Habana
ou en accións das sociedades “La Alianza” e “La Positiva”, tamén da Habana.

O último aspecto que comentar é a existencia, en practicamente tódolos
inventarios, de accións e créditos de sociedades industriais. Na maior parte
dos casos trátase da participación nas fábricas de fiados e tecidos de algodón
existentes en Vilanova. Os únicos casos en que non consta investimento na
industria algodoeira son os de Francisco Font e Juan Samà. No primeiro,

37. Garrich, Joan (notario), 6-9-1833, 28-7-1836 e 6-9-1836. AHCVG, AP; Ramona Mayner,
Jaume Marià (notario) 22-1-1843, 26-4-1852. AHCVG, AP; Jordana, Eudald (notario), 12-10-
1844 e 22-5-1845. Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB).
38. No arquivo particular da familia Marsé-Ferrer consérvanse copias dalgúns contratos pri-
vados de parcería que Ferrer asinou nas décadas de 1840 e 1850. Para os alugueres consultei
o “Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853”. Segundo os meus cálculos, Ferrer
ingresou entre 1845 e 1853 uns 6.000 duros, aproximadamente, en concepto de aluguer das
casas de Barcelona.
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sabemos positivamente que era socio da chamada Fábrica da Rambla e se esta
non consta detallada no inventario cabe supoñer que a participación nela se
realizaba en nome da sociedade Font y Riudor. No caso de Juan Samà non
existe investimento na industria algodoeira, aínda que si foi socio da empre-
sa Samá, Raventós y Cía., encargada da distribución de augas na cidade, e
ademais creou, xunto con Joaquín Soler Serra e Eugène Karr, as chamadas
Herrerías de Vilarodona, onde se fabricaban os aros para as botas que se uti-
lizaban logo no comercio de viños39. Nos inventarios tampouco faltan os
investimentos en industrias situadas fóra de Vilanova. Jaime Samà, por exem-
plo, era un dos principais socios de Batllori, Torres y Cía. (unha empresa
algodoeira de Barcelona) e tamén participaba na de Miguel Puig y Cía. (en
Esparreguera, máis coñecida despois como Colonia Sedó)40, á parte de inves-
tir na empresa navieira e de construcción de maquinaria Navegación e
Industria e na Fundición Barcelonesa de Bronces y Otros Metales. España
Industrial, a maior fábrica algodoeira catalana, non falta nos investimentos de
Jaime Samà e tamén está presente nos de José Baró; Salvador Raldiris inves-
tiu parte do seu capital na fábrica de fiados e tecidos de algodón barcelonesa
Sardá, Sans y Cía.

39. Estas ferrerías inauguráronse o 9 de xuño de 1863. Ó cabo duns anos -en 1871- trasla-
douse a maior parte da maquinaria, ó lombo dunha mula, a Vilanova, a pesar de que nesta
cidade duraron pouco tempo. Véxase González, Manuel: Las ferrerías de Vilarrodona.
Descripción de las fiestas celebradas los días 9 y 10 de junio de 1863 con motivo de la inauguración
de las mismas, Barcelona, 1863, (debo esta información á amabilidade de Jordi Nadal). Tamén
Freixa y Olivar, José María: Anales de Villanueva y Geltrú (1850-1930), Vilanova i la Geltrú,
1959, p. 113.
40. A familia de Miguel Puig era orixinaria de Vilanova e “el origen del capital de la sociedad
Miquel Puig y Cía. era enteramente de procedencia colonial”, Dorel-Ferré, Gracia: “Los oríge-
nes del capital industrial catalán: el ejemplo de la familia Puig de Vilanova y la Geltrú”, Revista
de Historia Industrial, nº. 8 (1995), pp. 173-192. A cita corresponde á páxina 185.
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CONCLUSIÓNS

Puidemos comprobar que a emigración catalana ás colonias americanas
foi o resultado dos seus fluxos comerciais. Case se podería afirmar que os
emigrantes viaxaron coas súas mercadorías. Iso é certo nas primeiras ondas
migratorias e, quizais, non tanto unha vez que os emigrantes estabilizaron os
seus negocios. No caso que se presentou produciuse, dende os seus inicios,
unha concentración moi acusada sobre a área das Antillas. Tal vez sexa certo
que os homes de Vilanova e Sitges eran “actores de un comercio a pequeña
escala gestionado a través de comiendas aglutinadoras de varias unidades
familiares...” que se dirixiron cara ás “áreas tradicionales de asentamiento”41.
Pero o certo é que iso lles deu vantaxe cando o Imperio español se derrubou
e os fluxos migratorios tiveron que concentrarse en Cuba e Porto Rico. Os de
Sitges e Vilanova atopáronse, entón, con vantaxe, posto que xa levaban anos
establecidos alí e xa tiñan construídas as súas redes comerciais.

Tampouco hai que esquecer que o ámbito colonial ofrecía amplas oportu-
nidades de enriquecemento. Tódolos exemplos que coñezo seguen unhas pau-
tas similares: facíase negocio con todo aquilo susceptible de ser negociado,
dende as améndoas ata as persoas humanas, pasando polo diñeiro, sempre que
se intuíse que iso podía producir algún beneficio. Cun pequeno capital podía-
se chegar a facturar grandes cantidades, ou, o que é o mesmo, a rotación do
capital chegou a ser elevadísima. Un exemplo deste fenómeno é o de Juan
Pascual e Juan Monserrat, dous vilanoveses que formaron compañía para ir
“negociar” á Nova Guyana, que partiron cun capital de 15.000 libras catalanas
investidas en xéneros e efectos do país e que entre 1797 e 1802 chegaron a fac-
turar por valor de máis de 200.000 libras en varios negocios42. A clave do cre-
cemento das empresas atopábase no reinvestimento dos beneficios, xa fosen
estes pequenos ou grandes, e en pospoñe-lo cobro dos dividendos.

Unha vez que aproveitaron as oportunidades de negocio e regresaron á
Península, os indianos non se mantiveron á marxe do movemento económico
que se estaba producindo na Cataluña da primeira metade do século XIX.
Produciuse unha diversificación de investimentos en inmobles, comercio e
industria que formaba parte dun mesmo conglomerado. É verdade que algúns,
como José Xifré, actuaron máis como rendeiros que como empresarios, pero
moitos deles participaron tamén en maior ou menor medida en diferentes ini-

41. Delgado Ribas, Josep M.: “La emigración española a América Latina durante la época del
comercio libre (1756-1820). El ejemplo catalán”, Boletín Americanista, nº. 32  (1983), p. 126.
42. Esta información atópase no proceso que Juan Monserrat iniciou contra Juan Pascual e que
se atopa no Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès, sección xudicial, o cal será froi-
to dun futuro traballo.
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ciativas. Algúns, como Juan Güell ou Isidro Marqués, incluso chegaron a dá-lo
salto e convertéronse no que se denominou “capitáns de industria”.

Chegados a este punto, cabe formular dúas preguntas ás que non sei se
vou poder responder con exactitude. A primeira é ¿ata que punto estes india-
nos forxaron a súa fortuna nas Antillas? Aquí teriamos que prestarlle atención
a cada caso concreto. Entre aqueles que regresaron cunha certa fortuna, pare-
ce claro que Cuba ou Porto Rico representaron o principio dunha acumula-
ción que lles deu acceso a novos negocios na Península e conseguiron, deste
modo, aumenta-lo seu patrimonio. No caso de Gregorio Ferrer, que presen-
tei aquí, é evidente que a súa fortuna se forxou en Cuba e o seu patrimonio
derivou da transferencia dos beneficios obtidos na illa. Noutros casos a cousa
non está tan clara: os Font e os Raldiris ¿obtiveron o groso das súas fortunas
na súa estadía cubana ou por unha actividade comercial, con centro en
Barcelona, que se remontaba xa a comezos do XIX? En calquera caso, como
esta tiña a súa orixe na exportación de viños ás colonias antillanas paréceme
que non existe unha contradicción tan grande. O paso por Cuba era unha
etapa lóxica no ciclo comercial das súas respectivas empresas. Paréceme evi-
dente, despois dos exemplos expostos no texto, que se pode afirmar que a
transferencia de capitais das Antillas cara a Cataluña foi bastante importante
durante a primeira metade do século XIX e que esta transferencia tivo o seu
impacto nun período crucial para o desenvolvemento económico catalán.

De aí que formule un segundo interrogante: ¿Cal sería a medida deste
impacto? Aquí xa non me atrevo a concibir unha resposta precisa, aínda que
intúo que si foi significativo. Demostrei, noutra parte, que foi vital no desen-
volvemento da industria algodoeira de Vilanova43. Pero se superámo-lo estric-
to marco local, atopamos que na maior parte das iniciativas de moderniza-
ción que se suxeriron naqueles momentos en Cataluña houbo indianos que
participaron de forma activa na maioría delas44. Polo tanto, soamente me atre-
vo a concluír que o capital de orixe colonial foi unha condición necesaria
pero non suficiente no desenvolvemento económico iniciado en Cataluña nos
primeiros decenios do século XX.

43. Soler i Becerro, Raimon: “Comerciants i fabricants. Una reflexió sobre l’origen comercial
del capital industrial: el cas de Vilanova i la Geltrú”, Recerques, nº. 36 (1998), pp. 109-136.
44. Véxase, por exemplo, o caso do Banco de Barcelona en Blasco Martel, Yolanda: Los oríge-
nes de la banca moderna en Cataluña. El Banco de Barcelona, 1844-1850, Barcelona, Traballo de
investigación do Doutoramento Interuniversitario en Historia Económica, Universitat de
Barcelona, 2000, pp. 44-61. Tamén Rodrigo y Alharilla, Martín: Empresa, política y sociedad en
la Restauración: El grupo Comillas, 1876-1914, Bellaterra, tese de doutoramento, Universitat
Autònoma de Barcelona, pp. 15-148.
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Resumo

EMIGRACIÓN ÁS ANTILLAS E CRECEMENTO ECONÓMICO.
O CASO DA COMARCA DE GARRAF, 1778-1860

Raimon Soler

A emigración dos cataláns a América durante o século XIX estivo marcada polo seu carácter
comercial. Un dos núcleos máis importantes desta emigración foi a comarca de Garraf. Este artigo
presenta a cuantificación dos que emigraron a partir dos protocolos notariais desta zona. Deste xeito,
preténdese determina-las etapas da emigración, quen emigrou e para que, e demostrar que a emi-
gración ás Antillas tivo a súa repercusión na economía comarcal e tamén na catalana. A partir de
fontes notariais e da correspondencia particular dun “indiano”, preténdese demostrar que o regreso
significou para moitos a continuación das actividades comerciais que realizaran en Cuba ou en Porto
Rico e como isto reverteu en investimentos de todo tipo: propiedades rústicas e urbanas, industria,
comercio, ferrocarrís, banca, etc.

Palabras clave:
Migracións a América, Cataluña-Cuba, crecemento económico, comercio colonial, retorno de

capitais.

Resumen

EMIGRACIÓN A LAS ANTILLAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
EL CASO DE LA COMARCA DE GARRAF, 1778-1860

Raimon Soler

La emigración de los catalanes a América durante el siglo XIX estuvo marcada por su carácter
comercial. Uno de los núcleos más importantes de esta emigración fue la comarca de Garraf. Este
artículo presenta la cuantificación de los que emigraron a partir de los protocolos notariales de esta
zona. De este modo, se pretende determinar las etapas de la emigración, quien emigró y para que,
y demostrar que la emigración a las Antillas tuvo su repercusión en la economía comarcal y también
en la catalana. A partir de fuentes notariales y de la correspondencia particular de un “indiano”, se
pretende demostrar que el regreso significó para muchos la continuación de las actividades comer-
ciales que habían relizado en Cuba o en Puerto Rico y como esto revirtió en inversiones de todo tipo:
haciendas rústicas y urbanas, industria, comercio, ferrocarriles, banca, etc.

Palabras clave:
Migraciones a América, Cataluña-Cuba, crecimiento económico, comercio colonial, retorno de

capitales.

Résumé

ÉMIGRATION AUX ANTILLES ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE.
LE CAS DE LA RÉGION DU GARRAF, 1778-1860

Raimon Soler

L’ émigration des catalans en Amérique au cours du XIXe siècle fut marquée par son caractère
commercial. L’ un des centres les plus importants de cette émigration fut la région du Garraf. Cet
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article présente la quantification de ceux qui émigrèrent, effectuée à partir des minutes notariées de
cette zone. On prétend ainsi déterminer les étapes de l’émigration, qui émigra et pourquoi, et
démontrer que l’émigration aux Antilles eut une répercussion sur l’économie régionale ainsi que sur
l’économie catalane. À partir de sources notariées et de la correspondance particulière d’un “india-
no” (émigrant aux Amériques), on veut démontrer que le retour signifia pour beaucoup d’entre eux
la poursuite des activités commerciales qu’ils avaient réalisées à Cuba ou à Puerto Rico et comment
ce fait supposa des investissements de tout type: propriétés rurales ou immeubles, industries, com-
merces, chemins de fer, banques, etc.

Mots clés:
Migrations en Amérique, Catalogne-Cuba, croissance économique, commerce colonial, retour

de capitaux.

Summary

EMIGRATION TO THE WEST INDIES AND ECONOMIC GROWTH.
THE CASE OF THE REGION OF GARRAF, 1778-1860

Raimon Soler

The emigration of Catalans to America during the 19th century was marked by its commercial
character. One of the most important centres for this emigration was the region of Garraf. This arti-
cle presents a quantification of those who emigrated based on notarial documents from the area. In
this way an attempt is made to determine the stages of emigration, who emigrated and why, and to
show that emigration to the West Indies had its repercussion on the economy of the region and the
Catalan economy in general. Using notarial sources and the private correspondence of an “indiano”
(Spaniard who returned to Spain after making his fortune in Latin America), an attempt is made to
demonstrate that for many people the return meant continuing with the commercial activities that
they had carried on in Cuba or in Puerto Rico and how this resulted in investments of all sorts:
country and city property, industry, commerce, railways, banking, etc.

Keywords:
Migrations to America, Catalonia-Cuba, economic growth, colonial commerce, return of capital.
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“CIEN REALES PARA HACER VIAJE FUERA DE ESTA TIERRA”:
REFLEXIÓNS SOBRE A LÓXICA DA EMIGRACIÓN
ULTRAMARINA NO PAÍS VASCO (SÉCULOS XVIII-XX)

Óscar Álvarez Gila

UN REPASO Á HISTORIOGRAFÍA

Os procesos migratorios cara a e dende o País Vasco, aínda que non
mereceron a atención historiográfica que cabía esperar a pesar da súa inne-
gable participación na formación da sociedade vasca contemporánea, contan
sen embargo cunha producción bibliográfica o suficientemente numerosa,
especialmente na última década, como para ofrecérno-lo cadro do seu desen-
volvemento nas súas liñas xerais. De feito existen algunhas obras que, no
reducido mundo dos especialistas nas migracións vascas, xa adquiriron a
categoría de clásicas –sobre todo no terreo máis traballado, a emigración a
América–, como por exemplo os traballos de Lhande1 e, máis recentemente,
de Douglass e Bilbao2. Seguindo a súa esteira, a proximidade á data carismá-
tica de 1992 e o florecemento de investigacións americanistas que coñeceu
daquela a historiografía vasca provocou a aparición de diversas monografías
sobre aspectos puntuais dos procesos migratorios vasco-americanos –xa fose
no xeográfico ou no temporal– e deulle un forte pulo ó estado dos nosos
coñecementos sobre a materia.

As aproximacións pioneiras ó fenómeno emigratorio ultramarino –non
só en Euskal Herria, senón no contexto xeral dos estudios sobre este tema en
Europa e América–, procedentes principalmente dos campos da historia eco-
nómica e da demografía histórica, centráronse sobre todo en dúas cuestións:
a cuantificación precisa do fenómeno –esforzo que, actualmente, se conside-
ra van e irrelevante3– e a busca das causas que o motivaron. Neste punto, a

1. L’ émigration basque, París, 1910.
2. Amerikanuak. Basques in the New World, Reno, 1975.
3. Na historiografía da emigración española á América colonial e contemporánea existe a
convicción xeneralizada de que a súa cuantificación precisa é, coas fontes existentes, un labor
imposible. As estimacións cuantitativas para toda España amosan un alto grao de
aproximación a este obxectivo (Mörner, M.: “Spanish historians on Spanish migration to
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historiografía atopou inicialmente dúas razóns, ámbalas dúas de carácter
extraordinario, tal como debería corresponder a un proceso, o da emigración,
que se supuña que era un feito igualmente extraordinario e conxuntural, ás
veces rozando o catastrófico, no desenvolvemento histórico dos pobos euro-
peos. En primeiro lugar, aducíase o concepto de “presión demográfica”,
entendida esta como unha situación malthusiana na que o crecemento da
poboación nunha rexión, tras supera-lo límite dos recursos dispoñibles nela,
xeraba unha necesidade de expulsa-lo excedente poboacional cara a outros
territorios máis ricos4. Esta presión demográfica víase complementada, dende
unha óptica macroeconómica, por un disímil grao de desenvolvemento eco-
nómico entre estas rexións de expulsión e as que atraían a corrente migrato-
ria e xeraba nestas últimas unha demanda de man de obra que acudía atraí-
da por un diferencial de prezos e salarios coas súas zonas de procedencia que
lles era favorable5. A imaxe dunha emigración principalmente de extracción
rural, nun contexto de industrialización e desenvolvemento do sistema eco-
nómico capitalista nas sociedades occidentais, viña a completa-la cadro6.

America during the colonial period”, Latin American Research, Albuquerque, 30: 2, 1995, pp.
251-267; Sánchez Alonso, B.: “Una nueva serie anual de la emigración española, 1882-1930”,
Revista de Historia Económica, Madrid, 8, 1990, pp. 133-170), pero fallan no nivel rexional, xa
que as poucas fontes estatísticas existentes non adoitan achegar datos desagregados, aínda que
o seu grao de fiabilidade é aínda notable (Eiras Roel, A.: “Consideraciones sobre la emigración
española a América y su contexto demográfico”, en Emigración española y portuguesa a América,
Alacante, 1991, esp. pp. 14-16).
4. Thomas, B.: Migration and Economic Growth: A Study of Great Britain and the Atlantic Economy,
Cambridge, 1954, p. 224. Como sinala B. Sánchez Alonso, esta, que foi “la explicación más
común de la emigración” europea da primeira metade do século XIX, partía dun “crecimiento
demográfico ligado a la pauperización de la población rural debido a la excesiva presión sobre
los recursos naturales, la tierra principalmente” (Sánchez Alonso, B.: Las causas de la emigración
española, 1880-1930, Madrid, 1995, p. 42). Como ben afirma seguidamente, non é unha
explicación suficiente, xa que non existe sempre unha correlación entre aumento demográfico
e emigración. Ó noso entender, o punto débil desta interpretación está en que soamente se
buscan os “límites económicos” dunha sociedade rural na producción do sector primario -case
sempre na actividade agropecuaria-, sen ter en conta conceptos propios da ciencia económica
actual que teñen unha visión máis ampla da riqueza dun territorio, incluíndo outros sectores
e actividades de transformación e servicios, xeralmente dun maior valor engadido, coma no
caso do País Vasco (Caro Baroja, J.: Introducción a la historia social y económica del pueblo vasco,
San Sebastián, 1986, pp. 20-21).
5. Un traballo nesta liña, con abundante bibliografía: Cortés Conde, R.: “Income Differentials
and Migration”, en Kindleberger, C. P. e Di Tella, G. (comps.), Economics in the Long View,
Londres, 1980, vol. II, pp. 132-148.
6. Fernández de Pinedo, E.: “Los movimientos migratorios vascos, en especial hacia América”,
en Sánchez-Albornoz, N. (comp.), Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930,
Madrid, 1988, pp. 120-122.
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Sen negar en ningún momento as importantes achegas, aínda hoxe
vixentes e en pleno desenvolvemento, desta corrente demográfico-económi-
ca do estudio da emigración, resultan evidentes os seus límites epistemolóxi-
cos, co perigo engadido de caer nun enfoque excesivamente esquemático.
Como ben afirma Piselli:

naturalmente la conoscenza quantitativa del fenomeno migratorio è importante,
e tali studi sono riusciti ad affrontare l’analisi delle sue dimensioni complessive,
delle problematiche ad esso connesse, delle sue implicazioni economiche. E tut-
tavia, nell’ignorare strategie e contesto di riferimento, nel ridurre i casi sotto
osservazione alle variabli che li rendono omogenei e meccanicamente somi-
glianti, introducono degli errori di interpretazione che non emergono subito,
costruiscono delle catene casuali che possono rivelarsi arbitrarie, procedono a
della generalizzazioni che possono risultare del tutto prive di fondamento7.

Xa nas décadas de 1950 e 1960, especialmente entre os historiadores
europeos, comezaron a introducirse algunhas novidades metodolóxicas que
ían máis alá do enfoque tradicional demográfico-economicista. Inicialmente
foron os chamados pull-push, en especial dende o pioneiro artigo de
Thistlewaite8, que presentaban como avance respecto de traballos anteriores
un esforzo por integrar e comprender nunha mesma investigación os factores
explicativos de expulsión e de atracción que operan de xeito simultáneo
dende ámbolos focos xeográficos dun proceso migratorio: determinar que,
máis que dilucidar, se os emigrantes marchaban “por las malas condiciones
de vida aquí o la busca de mejores condiciones allí”9 –como se quería descu-
brir nunha enquisa italiana de comezos do século XX–, había que busca-las
causas da emigración nunha conxunción de ámbalas motivacións. Dende
aquela, xa practicamente non cabe a posibilidade de estudia-la emigración
dende puntos de vista estrictamente euro ou americano-centristas, como era
máis habitual en épocas anteriores. O historiador das emigracións ultramari-
nas, deste xeito, vese obrigado a coñecer e integrar na súa investigación non
só os feitos e causalidades históricas, senón mesmo tamén a producción his-
toriográfica de ámbolos lados do Atlántico.

7. Piselli, F.: “Il network sociale nell’analisi dei movimenti migratori”, Studi Emigrazione, Roma,
125, 1997, p. 5.
8. Thistlewaite, F.: “Migration for Europe Overseas in the Nineteenth and Twentieth
Centuries”, en IX Congrès International des Sciences Historiques. Rapports, Estocolmo, 1960, pp.
32-60.
9. Sánchez Alonso, B.: Las causas..., 1995,  p. 37.
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Pero aínda presentan maior relevancia os estudios que nas tres últimas
décadas deron lugar ó que poderiamos denominar como “unha historia social
da emigración”, que trasladaron a atención do fenómeno en si, entendido de
xeito global e abstracto, ós protagonistas humanos, os emigrantes. Neles ana-
lízase primordialmente o papel desenvolvido polos emigrantes na conforma-
ción do seu propio cursus vitae, dende a toma da decisión ata a instalación e o
eventual “éxito” ou “fracaso” da súa emigración. Máis concretamente búscase
inseri-la experiencia individual no contexto social no que se produce: na socie-
dade de orixe, nas estructuras familiares, de amizade e de veciñanza que se
levantan e operan arredor da emigración –unhas preexistentes, outras xeradas
ipso facto–, que axudan na realización pero ó mesmo tempo condicionan; e na
sociedade de acollida, o proceso dialéctico de inserción e mantemento –e,
eventualmente, creación– da propia identidade cultural, xeralmente materiali-
zado dende a formación de entidades asociativas de tipo étnico10.

Esta corrente de estudios, que actualmente é a que ten un maior predica-
mento –medido en termos de producción bibliográfica–, tivo un primeiro
desenvolvemento nos países de aluvión anglosaxóns, Estados Unidos e Australia,
nos que o estudio da inmigración europea e os problemas da etnicidade ligados
a aquela constitúen a base da súa historia contemporánea. Desenvolveuse aquí
o concepto de emigración en cadea (chain migration)11: os lazos establecidos polo
futuro emigrante con emigrantes anteriores, procedentes do seu contorno pró-
ximo e residentes xa na sociedade de destino, exercían unha influencia que ía
máis alá das condicións económicas ou dos factores demográficos obxectivos,
influencia que se deixaba notar dende a mesma toma de decisión. Destino,
momento de realización e financiamento da viaxe, en boa medida, viñan mar-
cados pola chamada e o apoio de anteriores emigrantes; estes proporcionaban
información rápida e veraz sobre as oportunidades de traballo no destino, sos-
tiñan ó acabado de chegar nos primeiros momentos da súa instalación, favore-
cían a súa integración laboral e cultural e servíanlle en moitos casos de trampo-
lín para o ascenso social12. O concepto de emigración en cadea, que presenta
entre outros resultados o de explicar aparentes paradoxos –como, por exemplo,
o mantemento de correntes emigratorias entre dous países cando, en termos
macroeconómicos, xa non existen grandes diferenciais de prezos e salarios que

10. Unhas interesantes notas bibliográficas en Sánchez Alonso, B.: La emigración española en
Argentina, siglos XIX y XX, Colombres, 1992, cap. I.
11. Macdonald, J. S. e Macdonald, L. D.: “Chain migration. Ethnic Neighborhood Formation
and Social Networks”, Milbank Memorial Fund Quarterly, Nova York, XII, nº. 42, 1964, pp. 82-
95. Tamén Price, C.: Southern Europeans in Australia, Melbourne, 1963.
12. Vecoli, R.: “The formation of Chicago’s Little Italies”, Journal of American Ethnic History,
New Brunswick, II, 1973, pp. 5-20. Cómpre mencionar tamén, como froito desta corrente de
investigación, o estudio das colectividades étnicas, é dicir, os grupos de emigrantes dunha
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as xustificasen– peca, sen embargo, de centrarse excesivamente no estricto pro-
ceso de mobilidade xeográfica, facendo abstracción do que sucedera antes e des-
pois deste, é dicir, a xénese dos lazos persoais que a conforman e o seu mante-
mento. Así, en moitas ocasións, a cadea migratoria entendeuse como un medio
e un fin acabado, sen inserilo dentro dunha estructuración máis ampla.

Fronte a isto, especialmente nos países latinos, veuse adoptando con pro-
fusión outro concepto máis amplo, o de rede social. Habitual na antropoloxía
social británica a partir da década de 1960, partía da consideración do indi-
viduo, en tanto ser social, como un elemento inserido na fluída rede de rela-
cións e estratexias de grupo, a diferentes niveis socioculturais e con diverso
contido, da que é á vez actor e espectador13. A emigración en cadea, dende
este punto de vista, non sería máis ca un epifenómeno: o afloramento, na
investigación histórica, daqueles elementos que usa o emigrante, da rede en
que se atopa inmerso. Deste xeito dótase a análise dunha maior complexida-
de, ó ser preciso determinar non só o modo en que esta rede de relacións coo-
pera no proceso de emigración, senón tamén o xeito en que esta mesma emi-
gración actúa no reforzamento ou modificación parcial da estructura da rede,
xeralmente pola vía da reciprocidade. De aí, por poñer só un exemplo, o
desenvolvemento que adquiriu o estudio das formas de organización sociais,
en especial as familiares, en relación ó fenómeno migratorio nos territorios
que experimentan unha maior tendencia á expulsión de poboación14: así, no
caso dos vascos, unha corrente interpretativa de longa tradición, que ve na
“expansión familiar” o principio da tradición migratoria15, buscou as causas
profundas da emigración en aspectos como os réximes de sucesión propios
dos territorios vascos ou os peculiares sistemas económicos familiares, espe-
cialmente dos ámbitos rurais16.

mesma orixe nacional ou cultural. Revisouse, deste xeito, a interpretación do asociacionismo
como reflexo institucional destas subsociedades e nodo de relacións co conxunto da sociedade,
entendida nos países de aluvión en forma de mosaico étnico (Rosoli, G.: “L’ associazionismo
cattolico degli emigrati italiani in America tra ‘800 e ‘900”, en Devoto, F. J. e Míguez, E. J.
(eds.), Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos en América Latina, Bos Aires, 1992,
pp. 86-99).
13. De Luca, G.: “Mobilità sociale e ricchezza: le prospettive della «network analisys» nello
studio della Milano del XVI secolo”, en Barros, C. (ed.), Historia a Debate, Santiago de
Compostela, 1995, vol. II, p. 318.
14. Cfr., por exemplo, Cacopardo, María Cristina: La familia italiana y meridional en la
emigración a la Argentina, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.
15. Etcheverry, L.: “L’ expansion familiale considérée comme source d’expansion coloniale:
l’exemple des Basques”, La Réforme Sociale, París, tomo XLVI, 1903.
16. No País Vasco mantívose que o réxime de herdeiro único de Biscaia, o norte de Araba e
Guipúscoa, ó aparta-lo resto dos descendentes dos bens familiares, xeraba unha corrente de
segundóns cara á emigración (Urrutikoetxea Lizarraga, J.: “La familia troncal vasco-húmeda. De
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A LÓXICA DA EMIGRACIÓN

Este xiro social no estudio da emigración veu pór en cuestión un tópico
que, aínda que non expresado directamente, estaba latente –e aínda o está–
de xeito primario en boa parte das visións sobre a emigración e o emigrante
que se ofrecen nos estudios clásicos17.

Como xa sinalamos, xeralmente a emigración presentouse como un
fenómeno de carácter excepcional no desenvolvemento histórico dunha
sociedade –e máis concretamente da europea dos séculos XVIII ó XIX, no
caso da grande emigración ultramarina a América–. En xeral, partíase do pos-
tulado de que a situación natural da sociedade europea foi a inmobilidade,
tanto social coma, no caso que nos ocupa, xeográfica18. A marcha dalgúns dos
seus membros deviña así nun factor que rompía a súa estabilidade primixe-
nia: a emigración entendíase, máis que como un elemento interno de dina-
mismo social, como un factor externo e disgregador. Deste xeito, como feito
excepcional, a emigración debía responder a causas tamén fóra do común,
afastadas do cotián. O paradigma da excepcionalidade, na que moitas veces
parece mira-la historiografía habitual, sería o grande éxodo irlandés a Estados
Unidos de 1848-49, producido pola fame da pataca. Grandes crises de sub-
sistencia, estalidos de presión demográfica, guerras ou fames como a irlande-
sa serían, segundo este tipo de análise, eses factores de excepcionalidade que
explicarían os episodios de emigración. Entre os vascos, por exemplo, foi
recorrente a mención ás Guerras Carlistas, ben na súa vertente política
–éxodo dos perdedores–, ben na súa vertente económica –os estragos causa-
dos no aparato productivo polas campañas bélicas–, como xeradoras da emi-
gración decimonónica a ultramar19; aínda que non faltaron autores que rela-

mecanismo de regulación social a soporte ideológico tradicionalista”, en Comàs, D. (ed.), La
familia als Pirineus, Andorra, 1993, pp. 245-261). Pero estudios sobre o País Vasco francés
viron no sistema de repartimento igualitario do Código Civil napoleónico a causa do éxodo
dos vascos continentais a América dende a década de 1820 (Marenales Rossi, M.: La aventura
vasca: destino Montevideo, Montevideo, 1991, p. 94). Un mesmo efecto raramente é provocado
por dúas causas radicalmente contrarias; paradoxo sobre o que xa advertiu E. Fernández de
Pinedo (“Los movimientos migratorios...”, 1988, p. 115).
17. Este artigo foi redactado antes da lectura do interesantísimo volume de Jan Lucassen e Leo
Lucassen (comps.): Migration, Migration History, History. Old Paradigms and New Perspectives,
Berna-Berlín-Frankfurt-Nova York-París-Viena, Peter Lang, 1997, cos que coincidimos en
moitas das súas apreciacións. 
18. Mörner, Magnus: Algunas reflexiones acerca de historia y espacio en el contexto
hispanoamericano, Estocolmo, Instituto de Estudios Latinoamericanos, 1996, (Occasional
Papers).
19. Pildáin Salazar, M. P.: Ir a América. La emigración vasca a América (Guipúzcoa, 1840-1870),
San Sebastián, 1984, pp. 16-17; Marenales Rossi, M.: La aventura vasca..., 1991, pp. 92-94;
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cionaron o éxodo migratorio con pragas agrarias ou mesmo coa crise de
industrias tradicionais coma o contrabando20.

O emigrante, neste marco, adoita ser así mostrado como un mero asis-
tente pasivo, gobernado pola forza de acontecementos que non comprende,
impelido por forzas que o superan e que o obrigan a abandonar, sen outra
alternativa, o seu estado natural de inercia –que o levaría, en todo caso, a non
abandona-la súa terra natal21–. A isto engádeselle a consideración do move-
mento migratorio como un fenómeno de ruptura, “más o menos costosa, pero
siempre ruptura”22: ademais da caída das estructuras da sociedade orixinal, o
que marchaba sufría a perda do contacto –e a protección– dos seus seres que-
ridos ou máis próximos. Recollendo un dos topoi periodísticos decimonóni-
cos máis difundido, de entre os que floreceron ó redor do “problema da emi-
gración” no País Vasco23, a distancia física é mostrada invariablemente como
unha separación ideolóxica, como un corte radical e definitivo entre o corpo
–“abandonando patria, familia y amigos”24, que quedaban atrás– e o membro
amputado. Non resulta estraño, pois, que dea por suposto que, para este últi-
mo, a emigración resultaba unha auténtica marcha “á ventura”, acompañada
unicamente pola indesexable liberdade do desamparo máis absoluto e tin-
guida de afirmacións máis propias da épica que da análise histórica25.

A propia literatura contemporánea á emigración, especialmente aquela
que era escrita e promovida cunha intencionalidade propagandista contra a
emigración, recolleu abertamente este tópico, adornándoo de elementos líri-
cos. De feito atopamos na poesía en lingua vasca daqueles anos, por exem-
plo, composicións que recorrentemente cantaban o lamento do emigrante
polo distanciamento do fogar, personificado a maioría das veces na figura
materna e no seu halo protector. Mesmo o que acada o éxito económico é, a
pesar de todo, digno de compaixón:

Azcona Pastor, J. M.: Los paraísos posibles..., 1992, pp. 83-78; Rivadulla, D., Navarro, J. R. e
Berruezo, M. T.: El exilio español en América en el siglo XIX, Madrid, 1992,  pp. 137-307.
20. Etcheverry, L.: L’ émigration dans les Basses-Pyrénées pendant 60 ans, Pau, 1992, p. 10.
21. Pildáin Salazar, M. P.: Ir a América..., 1984 p. 9.
22. Ruiz Rivera, J. B.: El consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes, 1730-1823, Cádiz, 1988,
p. 37.
23. Así, para J. Colá y Goiti (La emigración vasco-navara, Vitoria, 1883, p. 22), os emigrantes
eran “infelices arrancados del seno de sus familias”.
24. Homenaje al Sr. Párroco Pbro. Álvaro Larumbe. 1933-11 de junio-1958, Martínez (Arxentina),
1958, p. 6.
25. Para P. Lhande, por exemplo, o vasco emigra porque “c’est besoin ardent d’adventures et
de courses lontaines” (L’ émigration..., 1910, p. 23).
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Zenbat urrikari dudan bizi dena kanpoan!
Bera da beretzateko mundu huntan osoan;
Jendez da setiatua eta da desertuan...
Laguntza onik ez duke bere behar-orduan26.

Ben é certo que, en determinados momentos da historia europea, existen
episodios de éxodo masivo que parecen responder a circunstancias catastró-
ficas, dunha natureza claramente excepcional e, por iso, veñen definidas por
un carácter masivo, de escape lento e de curta duración. A xa mencionada
emigración irlandesa de mediados do XIX ou a fuxida de húngaros das novas
nacións xurdidas ó remata-la I Guerra Mundial trala desmembración do
Imperio Austrohúngaro27, por citar senllos exemplos dos dous últimos sécu-
los, inclúense neste grupo. No País Vasco quizais podería incluírse entre estes
o aumento –non o inicio– da emigración cara a América nos anos inmediata-
mente posteriores á I Guerra Carlista ou, dun xeito máis claro, o exilio, cuan-
titativamente non moi numeroso pero si moi ideoloxizado, ocasionado pola
Guerra Civil española28.

Pero non sempre veñen xuntos emigración e catástrofe; é máis, na maio-
ría das ocasións, os fenómenos migratorios desenvólvense durante períodos
de bonanza e mesmo de auxe económico. Así, boa parte do período de emi-
gración contemporánea vasca cara a América nas décadas finais do século XIX
e no comezo do XX produciuse durante o auxe mineiro e industrial en Biscaia
e Guipúscoa, o que converteu esta rexión nunha das máis ricas, en termos de
producto interior bruto, no conxunto de España. O descenso no nivel de aná-
lise dos estudios sobre a emigración en España, primeiro cara ós enfoques
rexionais e máis recentemente cara a outros comarcais ou de “comunidades
naturais”29 –cun marcado carácter microhistórico que de ningún modo debe

26. “¡Canto compadezo ó que vive fóra! El é todo o que ten neste mundo, vive rodeado de
xente, ¡pero atópase só...! Non encontrará asistencia na súa necesidade” (Haroztegui, G.:
“Etxeko xokhoa”, Euskal Erria, San Sebastián (agosto 1883), p. 419).
27. I. Varga sinala que, no período de entreguerras mundiais, o “25% de los emigrantes
llegados [a Arxentina] de Checoslovaquia era húngaro, así como el 20% de los yugoslavos y el
35% de los rumanos”, estados que naceron cunha ampla minoría húngara dentro das súas
fronteiras (Varga, I.: “El lugar de la emigración húngara en el proceso migratorio. Esquema del
pueblo húngaro en Argentina a principios del siglo XX”, Tiszataj, Budapest, 1988, p. 49).
Agradézolle a súa axuda á profesora Zsuzsana Csikos, da Universidade de Szeged.
28. Que afectou fundamentalmente a vascos de ideoloxía esquerdista e nacionalista vasca (San
Sebastián, K.: El exilio vasco en América, 1936/1946. Acción del gobierno, San Sebastián, 1988).
29. Un bo exemplo deste tipo de enfoques constitúeo o volume dirixido por Antonio Eiras
Roel: Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal, Santiago de
Compostela, 1992.
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confundirse con esa vella historia local de tipo erudito30–, mostrou, entre
outros logros, a enorme diversidade de procesos migratorios que se desen-
volven de xeito paralelo, amosando en numerosas ocasións notables diver-
xencias tanto na súa evolución coma na caracterización socioeconómica dos
emigrantes, os destinos preferidos ou as actividades laborais que ían desen-
volver alí. Abonda ás veces con cruza-los límites dun municipio para atopar
unha “tradición migratoria” diferente; mesmo localidades lindeiras con con-
dicións económicas moi parecidas poden chegar a presentar unha diverxen-
cia total no seu comportamento migratorio cara a ultramar: en Biscaia, por
exemplo, mentres os naturais de Abanto e Ciérvana presentaban, no período
antes indicado, unha preferencia avultada por dirixirse a Arxentina, en
Galdames –a poucos quilómetros de distancia, na outra beira dos montes
mineiros de Triano (mapa nº. 1)– seguían dirixíndose preferentemente cara a
Cuba, seguindo pautas iniciadas, polo menos, nos últimos anos coloniais31.

Mapa 1
Toponimia indicada no texto

30. Mörner, Magnus: Algunas reflexiones..., 1996, p. 7; Amelang, J. S.: “Microhistoria and its
discontents: the view from Spain”, en Barros, C. (ed.): Historia a Debate, Santiago de
Compostela, 1995, vol. II, pp. 307-312.
31. En Abanto e Ciérvana, un 52’31% dos emigrantes a América dirixíase a Arxentina; en
Galdames, onde a emigración non era porcentualmente menor, Cuba recolle o 38’16%. Os
datos corresponden ó período 1877-1920, segundo os rexistros anuais de quintos para o
servicio militar de ámbolos municipios, que permiten realizar unha análise sistemática e cunha
mostra suficientemente significativa. (Archivo Foral de Bizkaia (Bilbao) [no sucesivo AFB],
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No País Vasco, ademais, á hora de caracteriza-la súa emigración a ultra-
mar32, destaca, sobre tódolos demais, un trazo que a duras penas se axusta a
aquela visión episódica da emigración da que temos falado: o seu carácter
estructural, é dicir, a súa persistencia e continuidade temporal. A excepción
das últimas décadas do século XX –época de profundos e rápidos cambios
sociais–, a emigración constituíu, para os vascos, un fenómeno habitual nas
súas vidas e un elemento máis da súa vida cotiá. Esta tendencia secular a que
un bo número de vascos buscasen a súa prosperidade lonxe da súa terra
natal, fora posta en evidencia dende moi antigo. “Para ser un vasco auténti-
co”, recollía o xesuíta Lhande do acervo popular, “son precisas tres cosas: un
sonoro apellido que revele el origen, hablar la lengua de Aitor, y... tener un
tío en América”33.

Precisamente foi este autor o que traduciu a termos historiográficos esta
calidade da emigración vasca, da que atopou as razóns no que denominou
“inquietude atávica”. Para Lhande, “les faits contingentes et modernes, pour
foudroyants qu’ils soient, sont incapables de déterminer dans [le peuple bas-
que] un mouvement un et continu”; deste xeito postulaba unha “raison de
sang de l’émigration basque”. O vasco emigrante do século XX sería impul-
sado pola mesma “chamada do sangue”, case xenética, que levara os baleei-
ros e conquistadores vascos a América dende o século XV, unha idéntica
“inquietude aventureuse et vagabonde”. Apelaba para isto ó secular illamen-
to do pobo vasco, protexido polo seu idioma, polas súas montañas e “una
muralla impenetrable de tradiciones y organización familiar” que terían con-
servado sen variación dende os albores da historia “la influencia pura y anti-
gua de la raza”34.

O propio Lhande era consciente das reaccións que podía concita-lo feito
de aducir unha causa tan netamente ahistórica –que, a pesar de todo, tivo
certo eco, excesivamente acrítico na historiografía posterior–. En todo caso, o
que agora nos interesa é que tivo o acerto de alertar, precisamente, sobre a

Sección Municipal, Abanto y Ciérvana, carps. 18, 37-44, 286-290, 302-304, 315, 316, 320,
324, 410, 411, 435, 455, 456, 507, 528, 539, 547, 548, 564, 570, 581; Galdames, carps. 43,
45, 49-65, 100, 102).
32. Aínda que nos centraremos ó longo deste capítulo na emigración a América, ten que
incluírse neste mesmo proceso, sen solución de continuidade e integrando en moitas ocasións
unha mesma rede, a emigración a outros puntos da Monarquía hispana, e moi especialmente
á Corte (Madrid) ou -ata o século XIX- ó porto onde radicaba o monopolio marítimo e
comercial con América (Sevilla e Cádiz). No caso dos emigrantes de Carranza, que tomaremos
como exemplo máis adiante, as emigracións a Madrid, México, Cuba e Porto Rico móstranse
claramente como complementarias.
33. Lhande, P.: L’ émigration..., 1910,  p. XVII.
34. Íbidem, pp. 22-24. O subliñado é do orixinal.
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extraordinaria continuidade do fenómeno migratorio vasco máis alá das súas
fronteiras, xa fose na Baixa Idade Media a Castela e Andalucía, na Idade
Moderna a Madrid, Sevilla ou América ou nos anos contemporáneos a
América35.

Este feito, como queda patente, invalida o recurso ós episodios de excep-
cionalidade social ou económica como motor principal da emigración vasca.
De ser así, teriamos que postular un estado de crise permanente na socieda-
de vasca, o que xa sabemos que nunca ocorreu. Ademais, xa recalcamos que
esta emigración basal chegou mesmo a coexistir con procesos de inmigración
masiva. Os datos migratorios das localidades biscaíñas nas que se localizou o
auxe mineiro e industrial amosan o aparente paradoxo de estar recibindo
poboación doutros municipios de Biscaia e de provincias limítrofes e á vez
expulsándoa, non só cara a América36. Isto non quere dicir que neguémo-la
influencia das modificacións evolutivas da demografía ou da economía no
propio desenvolvemento da emigración. Os apuros económicos xeneraliza-
dos producto dunha conxuntura de crise ou a “presión demográfica” motiva-
da por períodos de alta natalidade ou baixa mortalidade –como é o caso da
segunda metade do século XVIII37– loxicamente tiveron o seu reflexo en
forma de notables repuntes cuantitativos temporais. Mais a cuestión volve
formularse cando estes factores desaparecen ou se mitigan e a emigración
persiste.

A emigración, daquela, non pode entenderse neste contexto como unha
situación excepcional. Para os que convivían co fenómeno, emigrar –a
Madrid, a Sevilla ou a México: o destino marcábao o feito de contar cunhas
maiores ou menores oportunidades– non era o último recurso causado pola
desesperación senón unha máis das posibilidades que se lle ofrecían a un sec-
tor relativamente amplo da sociedade vasca –que, xeralmente, non adoitaban
se-los de menos capacidade económica– á hora de planea-la arquitectura do
seu futuro. Aínda nos momentos de necesidade perentoria, a emigración era,
ante todo, producto dunha decisión sopesada. Lonxe de entenderse como un

35. Ruiz de Azúa, E.: Vascongadas y América, Madrid, 1992, pp. 44-54; Mörner, M.: “Spanish
historians on Spanish migration to America during the colonial period”, Latin American
Research, Albuquerque, 30: 2, 1995, p. 260.
36. Por exemplo, o municipio de Abanto e Ciérvana, onde se localizaban os máis importantes
xacementos mineiros, constitúe un bo exemplo. Entre 1877 e 1920, segundo os rexistros de
quintas antes mencionados (AFB, supra, nota 31), aproximadamente o 9% dos mozos
atopábase residindo en América na data do seu alistamento. A estes hai que sumárlle-los que
cambiaran o seu domicilio a outras localidades de Biscaia (20%), a outras provincias españolas
(8%) ou, simplemente, se atopaban en paradoiro descoñecido (5%).
37. Piquero Zaráuz, S.: Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, 1991, pp. 197-
199.
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elemento externo ó sistema e un factor de ruptura da sociedade, revélase máis
ben como un proceso interno de mobilidade que mesmo podía contribuír a
reforzar aínda máis as solidariedades tradicionais.

A RACIONALIDADE DO EMIGRANTE

Existe, polo tanto, unha lóxica da emigración que parte doutro feito que
igualmente os historiadores parecemos empeñados en negar: a racionalidade
do actor e protagonista da emigración. Aínda que poderían aducirse outras xus-
tificacións, fundamentalmente é unha a razón que se atopa detrás desta nega-
ción: o encadramento da emigración –e máis concretamente, no caso que nos
ocupa, a emigración transoceánica– como un fenómeno esencialmente rural.

De feito, aínda que se sabe que unha proporción notable dos emigran-
tes procedía de medios socioloxicamente urbanos38, en moitos estudios
sobre a emigración vasca –e, en xeral, doutras rexións españolas do litoral
cántabro– postúlase unha visión unívoca do emigrante como procedente
case sen excepción de medios rurais. Aínda que este carácter rural non se
afirme explicitamente, abonda con fixármonos nas “causas de expulsión”
que máis comunmente se aducen como provocadoras da emigración, para
dármonos de conta de que todas se refiren a problemas de contornos rurais
de economía básica ou unicamente agropecuaria, como as crises agrarias, os
efectos da revolución agrícola na diminución da necesidade de man de obra
no campo ou as mesmas bases teóricas do concepto de “presión demográfi-
ca”. No caso vasco, engádeselle a isto que os estudios científicos pioneiros
centráronse nunha emigración moi peculiar: a que levou pastores biscaíños,
navarros e baixonavarros ó Far West americano, a única entre tódalas emi-
gracións vascas de carácter plenamente rural, tanto na sociedade de partida
como na de acollida39.

38. Así o mostran, por exemplo, os datos que se ofreceron sobre a emigración vasca ó Río da
Prata nos séculos XIX e XX (Azcona Pastor, J. M.: Los paraísos posibles. Historia de la emigración
vasca al Río de la Plata en el siglo XIX, Bilbao, 1991, pp. 56-58; Azcona Pastor, J. M., Muru
Ronda, F. e García-Albi, I.: Historia de la emigración vasca a Argentina en el siglo XX, Vitoria,
1992, pp. 46-49; Azcona Pastor, J. M., Muru Ronda, F. e García-Albi, I.: Historia de la
emigración vasca a Uruguay en el siglo XX, Montevideo, 1996, pp. 57-63). Outro caso
interesante de emigración vasca predominantemente urbana constitúeo Porto Rico no século
XIX (Cifré De Loubriel, E.: La formación del pueblo puertorriqueño. La contribución de los
vascongados, navarros y aragoneses, San Juan de Porto Rico, 1986, pp. 127-129).
39. W. A. Douglass e J. Bilbao (Amerikanuak. Basques in the New World, Reno, 1975, p. 169)
formularon unha interpretación moi atraente sobre a emigración vasca ós Estados Unidos. Os
campesiños, imbuídos por unha aversión cara á vida urbana (os pexorativamente
denominados kalekuak), preferían busca-lo seu porvir en Norteamérica, onde podían
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Desta forma, aplicáronselle ó emigrante vasco –quizais inconsciente-
mente– tódolos lugares comúns que, como ben denuncia Domínguez Martín,
se lle viñeron adxudicando aprioristicamente ó campesiño dende unha histo-
riografía dominante, xa fose de raíz liberal ou marxista, que entendía o cam-
pesiñado como un grupo en retroceso, un elemento retrógrado e tradiciona-
lista “a piques de desaparecer”, situado fóra do esquema teleolóxico dunha
historia en avance por ser “un residuo del feudalismo ajeno al nuevo com-
portamiento racional-instrumental y maximizador”, que se supuña propio
unicamente dunha economía e sociedade capitalista40. Estes tópicos, sisuda-
mente xustificados e pretendidamente explicados mediante a xerga propia
das diversas correntes historiográficas, non se atopan sen embargo moi afas-
tados, no fondo, da imaxe popular que se forxou do campesiño sinxelo, ence-
rrado na súa aldea, ignorante e absolutamente incapacitado para comprende-
-las dificultades da vida moderna. Neste mundo actual, dominado cada vez
máis pola imaxe, ¿cantos non teremos como único referente do mundo rural
–e teremos evocado ó le-la descrición anterior– vellas películas españolas
cheas de ridículos paletos, do tipo das protagonizadas por Paco Martínez
Soria? No fondo, abundou na historiografía, e non só na vasca, unha visión
idealizada dun mundo rural –identificado como “sociedade tradicional”–
dotado dun carácter estático, ás veces mesmo atemporal, e autárquico por
definición41; os seus habitantes, nesta liña, foron vistos como seres cultural-
mente imposibilitados de realizar accións e de tomar decisións baseadas na
racionalidade, algo que se vinculou con exclusividade coa lóxica do compor-
tamento capitalista42. Pobreza e igualitarismo son dous mitos que, unidos ó

continuar dedicándose a labores agropecuarios, antes que traballar nas fábricas do propio País
Vasco. O maior problema desta interpretación é que, coa excepción do caso estadounidense,
no resto de emigracións cara a América os vascos acaban fundamentalmente en destinos
laborais urbanos.
40. Domínguez Martín, R.: “Campesinos racionales con estrategias adaptativas”, en Montesino
González, A. (ed.), Estudios sobre la sociedad tradicional cántabra. Continuidades, cambios y
procesos adaptativos, Santander, 1995, pp. 157-158.
41. Ó que hai que engadirlle que, nas análises do conxunto de España, a economía das rexións
de clima oceánico -a España húmida- adoita ser sistematicamente malinterpretada. Moitos
autores caen nos mesmos erros que Estrabón, na súa coñecida Geografía, na que analiza a
riqueza de cada rexión dende o prisma da agricultura mediterránea (vide, cereal e oliveira).
Calquera análise do agro cantábrico feito dende a “triloxía mediterránea” sofre certas carencias
conceptuais de base (Domínguez Martín, R.: op. cit., p. 165), ó non decatarse de que, por puros
factores climáticos, a base económica do agro nestas rexións ten de fundamentarse noutras
especies vexetais e animais (por exemplo, as apreciacións de Kondo Hara, A. Y.: La agricultura
española del siglo XIX, Madrid, 1990, pp. 206-209).
42. Domínguez Martín, R.: op. cit., pp. 157-158.
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anterior, viñeron a reforza-la idealización do mundo rural e, polo tanto, con-
tribuíron a deforma-lo seu coñecemento43.

Non obstante, nos últimos anos houbo unha modificación notable nas
perspectivas de investigación do mundo rural, especialmente no que concir-
ne á racionalidade, tanto do comportamento dos campesiños como dos pro-
cesos de adaptación que poñen en marcha ante as modificacións socioeconó-
micas do medio en que viven, que nin é autárquico nin permanece inmuta-
ble nin separado dos ventos de modernidade que, contemporaneamente, per-
corren as abertas cidades veciñas44. Aínda que pareza paradoxal tivo que pos-
tularse a hipótese de que os campesiños son, como debería parecer evidente,
persoas e, polo tanto, seres dotados de raciocinio, con capacidade de pensar
e decidir sobre as súas vidas; non entramos aquí en que as súas decisións
sexan ou non equivocadas, porque tamén é equivocada a capacidade de errar
e non se libra dela o máis sabio dos sabios. Deste xeito, cinguíndonos dende
agora ó terreo da emigración rural, esta xa non se formula como obrigada ine-
xorablemente por factores que están fóra da comprensión do protagonista,
ben sexan económicos, sociais ou ideolóxicos: a propia comenencia do actor
social que toma a decisión de emigrar –individuo nunhas ocasións, grupo
noutras– é, polo menos, tan importante como as condicións macroeconómi-
cas e sociais que, máis que forza-la súa realización, a posibilitan e a conver-
ten, nun determinado momento, en máis apetecible que a opción contraria
de permanecer no lugar de orixe.

Ademais, é preciso apuntar que este proceso racional –non só nunha
sociedade tradicional do Antigo Réxime senón tamén en épocas máis recen-
tes– adoitou establecerse en coordenadas de grupo máis ca en individuais.
Sen afirmar taxativamente que en tódolos casos sexa así, pode, con todo,
dicirse que en xeral os límites da racionalidade móvense dentro dun grupo
humano moi concreto, a casa, entendida principalmente como a rede econó-

43. Domínguez Martín, R.: op. cit., pp. 162-163. Como sinala este autor, hai que achacarlle esta
visión deformada, nas súas orixes, ó interese da propia sociedade rural de proxectar cara a fóra
esta imaxe, baseada na “ostentación de la pobreza” e na arcadia igualitaria, coa finalidade de
“prevenir la otra gran forma de intervención estatal, concretada en medidas de reforma agraria,
y mantener el sistema de repartimentos no proporcionales a la riqueza de los impuestos
estatales”. Para o caso do País Vasco, onde o mito da sociedade igualitaria impregnou non
soamente a historiografía clásica senón tamén certas ideoloxías políticas actuais, cfr. Otazu y
Llana, A. de: El igualitarismo vasco. Mito y realidad, San Sebastián, 1973, esp. pp. 398 e ss.
44. Campos, J. e L. e Root, H. L.: “L’ evoluzione dell’economia rurale in Europa: l’influenza del
mercato sulle norme consuetudinarie dei contadini”, Quaderni Storici, Bologna, 78, 1991, pp.
917-940; Domínguez Martín, R.: “Campesinos, mercado y adaptación. Una propuesta de
síntesis e interpretación desde una perspectiva interdisciplinar”, Noticiario de Historia Agraria,
Murcia, 2, 1992, pp. 113-115.
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mica que gorece e dá sustento a un grupo familiar unido por lazos de con-
sanguinidade e con dous elementos –económico e afectivo– equivalentemen-
te importantes no seu mantemento. A emigración, polo tanto, establécese
dende a súa propia lóxica, xogando coas súas pezas coa finalidade última de
garanti-la supervivencia, e se é posible o ascenso, do grupo familiar.

OS ELEMENTOS DA RACIONALIDADE: 
O EXEMPLO DE CARRANZA (SÉCULOS XVIII-XX)

Tomemos como exemplo un municipio rural biscaíño, Carranza, situado
na comarca das Encartacións, no extremo occidental da provincia (mapa 2),
e que mantivo ó longo dos dous últimos séculos dous trazos que moldearon
en boa medida a súa personalidade. En primeiro lugar, quizais pola súa situa-
ción periférica respecto dos recursos naturais que o posibilitaron, quedou á
marxe do desenvolvemento industrial e mineiro que afectou a outros muni-
cipios do seu contorno; á parte dalgunha pequena explotación mineira, a
agricultura e a gandería constituíron, e constitúen hoxe en día, a actividade
económica dominante do Val. En segundo lugar, polo menos dende comezos
do XIX, e sen interrupción ata hai unhas décadas, coñeceu unha intensa emi-
gración, dirixida na súa maior parte cara a Madrid e en menor medida cara a
diversos países americanos (en especial México, Porto Rico e Cuba), de tal
magnitude que ningunha “parroquia” –entidade administrativa na que se
organiza o municipio– e, máis aínda, ningunha familia de Carranza quedou
á marxe deste éxodo45.

Un primeiro indicador desta racionalidade económica coa que opera a
casa familiar é a diversificación de riscos, unha práctica de plena actualidade (e
de capital importancia) nas análises de investimentos e de notable desenvolve-
mento na ciencia económica, que se pode establecer en diversos niveis, en moi-
tos casos complementarios. No primeiro deles buscábase unha diversificación
económica, que viña xeralmente ligada a unha diversificación xeográfica, como
mecanismo de seguridade para a economía familiar46 e para a propia comuni-
dade campesiña no seu conxunto47. Mentres os que quedaban na casa familiar
en Carranza adoitaban permanecer ó cargo de actividades agrícolas e sobre

45. Cfr. Álvarez Gila, Ó.: “Una saga empresarial vasca en México. Los Ahedo de Carranza
(Vizcaya)”, en Garritz, A. (ed.), Los Vascos en las regiones de México. Siglos XVI-XX, México, tomo
IV, en prensa.
46. Wood, C. H.: “Structural Changes and Household Strategies: A Conceptual Framework for
the Study of Rural Migrations”, Human Organization, XL, 1981, p. 340.
47. Domínguez Martín, R.: “Campesinos racionales...”, 1995, p. 177.
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todo gandeiras48, os que partían fóra do Val optaban en xeral por dedicarse ó
comercio ou ó transporte. Así, cando en agosto de 1831, os cinco herdeiros de
Mario Sarabia, natural da parroquia de San Esteban, teñen que reunirse para
concerta-la venda dunha parcela recibida en testamento, só un deles permane-
cía en Carranza ligado á explotación agropecuaria da terra familiar: Rosa
Arriola estaba “ausente en la villa y corte de Madrid”, casada con Manuel
Revuelta, dedicado ó comercio; Manuel del Campo, igualmente comerciante,
atopábase vivindo en Barcelona; o seu irmán Florencio estaba “ausente en la
navegación”, con casa aberta na localidade costeira biscaíña de Santurtzi, onde
tamén residía María de Loredo, viúva de D. de Arriola, o último dos herdei-
ros49. Igualmente amosaban unha preferencia clara polo comercio os que emi-
graban a Cádiz no século XVIII50 e mesmo os que marchaban a ultramar, xa
fose a mediados do século XIX ou nas primeiras décadas do século XX51.

Un nivel superior desta diversificación constitúeo o uso desta rede de
parentesco para colocar en diversas prazas financeiras o capital familiar.
Rendibilidade e seguridade eran os dous parámetros entre os que se movían
estes investimentos. En Carranza, por exemplo, non era estraño que nos testa-
mentos, ó face-lo reconto do patrimonio familiar, se mencionasen non só a
casa, utensilios e obreros52 de terra que lle pertencían, senón tamén os títulos e
intereses que lle correspondían en rendas situadas fóra do Val, moi especial-

48. Non quere dicir isto, en todo caso, que o labrego limitase a súa actividade laboral ó cultivo
do seu campo ou ó coidado de ovellas e vacas. A participación de tódolos habitantes da casa
familiar nestes labores -as rexións cantábricas mostran os maiores índices de participación
feminina nas faenas agrícolas de toda España- permitíalles ós seus membros realizar outros
traballos complementarios, xeralmente asociados a fenómenos de mobilidade xeográfica, xa fose
estacional -migracións curtas para traballos de temporada- ou permanente (Domínguez Martín,
R.: “Campesinos racionales...”, 1995, pp. 175-176). En Galicia, por exemplo, é coñecida a
emigración estacional cara a Castela, na época da recolección, para traballar como braceiros. En
Carranza, pola súa situación fronteiriza, o contrabando foi intenso e abertamente practicado
mientres as Provincias Vascas gozaron da exención aduaneira, ata a I Guerra Carlista.
49. Archivo Histórico Provincial de Vizcaya (Bilbao) [no sucesivo AHPV], Manuel de Ranero,
atado 2036. San Esteban (Carranza), 24-VIII-1831.
50. Este é o caso, por exemplo, de Andrés Ortiz de Manzaneda e de Miguel Antonio de Haedo,
dous carranzanos que se matricularon en 1764 no Consulado de Comerciantes de Cádiz; ou
Francisco Pérez Roldán e Agustín de la Tejera, que o fixeron en 1771 (Ruiz Rivera, J. B.: El
Consulado..., 1998, pp. 318-319).
51. Nada menos que un 97% dos quintos carranzanos residentes en América entre 1877 e
1900 dos que se indica o seu oficio precisan dedicarse “al comercio” (AFB, Sección Municipal,
Carranza, atados 14-18, 34, 111, 117). Xunto con isto, tamén foron moitos os que se
dedicaron a actividades industriais, especialmente na moenda (Ordóñez Gómez, N. V.: La
colonia española en México durante el periodo 1924-1928, México D.F., 1990).
52. O obrero é unha unidade de medida de superficie propia de Carranza, que se aplica nas
explotacións agrarias e gandeiras, equivalente a 380 m2.
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mente en Madrid ou nalgunha capital americana. Os Cinco Gremios Mayores
de Madrid, por exemplo, foron un dos investimentos preferidos entre o século
XVIII e o XIX; así, en 1809 Miguel Ortiz e Joaquín de Mazpule, ámbolos dous
veciños de Carranza –o segundo, cura beneficiado de Ranero–, outorgaron sen-
llos poderes notariais a dous comerciantes carranzanos residentes en Madrid
–Santiago de Aramburu e Clemente Gil de la Brena, respectivamente– para que
no seu nome cobrasen os réditos e xuros que lles correspondían polos seus
investimentos nos Cinco Gremios. O primeiro actuaba no nome da súa filla
Josefa Manuela Ortiz, a quen lle foran transmitidos os títulos de imposición por
herdanza da súa nai, Gerónima de la Brena53; o beneficiado de Ranero, pola súa
banda, tramitara el mesmo a imposición “por Dn Juan de Trevilla Gil”, tamén
carranzano e comerciante na vila e corte, xa falecido54. O mesmo Santiago de
Aramburu actuaba daquela como axente de María de la Dehesa, viúva de José
Ortiz, e dos seus fillos Miguel e José Waldo, neste caso para xestionar diversos
bens inmobles que o finado chegara a posuír no casco urbano de Madrid55.

Esta corrente de capitais non era unidireccional, é dicir, non só a practica-
ban os que permanecían en Carranza. De feito, dende calquera dos extremos da
rede familiar –Biscaia, Madrid, Cádiz ou América– podían realizarse traslados
de capital cara a outro punto, sempre baixo o mesmo fin de compatibilizar ren-
dibilidade e seguridade no patrimonio familiar. A terra foi sempre un bo recur-
so: os notarios de Carranza recollen abundantes testemuños de compras de
bens inmobles por residentes fóra do Val56. O establecemento de morgados en
Carranza por emigrantes favorecidos pola fortuna non só era un medio de ase-
gurar tranquilidade material e unha posición social para a súa descendencia
–como pretendía en 1831 Manuel de la Peña y Peña, “vecino que fue y del
comercio de la villa y corte de Madrid”, no seu testamento57–, senón tamén de
coloca-los beneficios obtidos nunha actividade económica noutros bens e ren-

53. AHPV, Manuel del Callejo, atado 1334. Poder de Miguel Ortiz a Santiago de Aramburu.
Carranza, 23-III-1809.
54. AHPV, Manuel del Callejo, atado 1334. Poder de Joaquín de Mazpule a Clemente Gil de la
Brena. Carranza, 20-XI-1809.
55. AHPV, Manuel del Callejo, atado 1334. María de la Dehesa e os seus fillos certifican ter
recibido de Santiago de Aramburu, veciño de Madrid, por man de José Manuel de Trevilla,
veciño de Carranza, 18.800 rs. e 17 ms. de vn. por réditos de varios inmobles en Madrid.
Concha (Carranza), 19-VII-1809.
56. AHPV, Bonifacio López de Ahedo, atado 1590. Josefa de Palacios, veciña de Llano
(Carranza) véndelle a Francisco Josef de Nestosa, veciño de Madrid, un obrero de terra.
Carranza, 30-V-1825.
57. AHPV, Manuel de Ranero, atado 2036. Manuel de la Peña y Peña plasma a súa intención
de fundar un morgado en Carranza “si su capital alcanzaba”. San Esteban (Carranza), 9-X-
1831.
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das considerados máis fiables, así como dota-los investimentos xa realizados da
inviolable seguridade do vínculo. Así, o posuidor por herdanza do morgado ins-
tituído en Nova España polo coronel de Dragones Nicolás Luis de Monesterio y
Salcedo –o seu fillo Francisco Josef, natural de Talquitenango (México) pero
residente en Carranza– recoñecía en 1826 que, entre os bens vinculados dos
cales gozaba da renda, ademais do núcleo principal constituído por inmobles
no mesmo Val, atopábanse “un censo de noventa y siete mil quinientos noven-
ta y siete rs (...) sobre una casa propia de Dn Franco Vallejo, individuo que fue
del Gremio de Paños, uno de los cinco Mayores de la Villa y Corte de Madrid,
sita en el Portal de Belén de la Plaza Mayor”, así como diversos “vales Rs que
existen en el Banco Nacional de Sn Carlos que hacen la cantidad de sesenta y
seis mil quarenta y siete rs” e “un efecto contra la dha. Villa y Corte de Madrid”58.

Un elemento clave desta diversificación racional, e quizais o que máis
claramente amosa como a emigración non habería de ser sempre unha reac-
ción intempestiva e esixida polos fados e os infortunios, é a planificación pre-
via da viaxe, ás veces cunha antelación de anos. De feito, entre os emigrantes
carranzanos que temos rexistrados, raro é o caso en que se parte totalmente
“á ventura”, é dicir, tras unha decisión repentina, fóra das vías da rede fami-
liar, sen o seu amparo e a destinos realmente pioneiros. Emigracións realiza-
das contra o consentimento paterno, como foi a finais do século XVIII a mar-
cha do fillo maior de Miguel Ortiz de Paules, natural do barrio de
Ambasaguas, “á América”, son totalmente infrecuentes, como tamén o foi a
reacción do pai, que no seu testamento estipula que:

Como mi hijo Dn Agustin es el unico que enjuga mis lagrimas y dulcifica
mi suerte quando mas lo necesito es mi boluntad y suplico a mi hijo mayor resi-
dente en la América y con derecho mas cercano á el Vinculo, que verificado mi
fallecimto continúe su hermano Dn Agustin la Administracion de la ferreria con
sugecion al cumplimto de los Capitulos precedentes y segun su tenor, pero en
caso que no espero de que mi hijo mayor le remueba de la Administrazon le
separo y aparto de todos los vienes, acciones y Dros. que por mi muerte puedan
tocarle, y substituio en su lugar para heredarlos á su hermano Agustin, conten-
tandose unicamente con la que le señale el Fuero Vizcayno para la firmeza en
las mejoras prebaleciendo esta mi boluntad59.

58. AHPV, Bonifacio López de Ahedo, atado 1590. Documento sobre un censo e outros bens
de Francisco Josef de Monesterio, natural do Reino de México e estante en Carranza. Carranza,
23-VIII-1826.
59. AHPV, Manuel del Callejo, atado 1334. Escritura de compañía entre Miguel Ortiz de Paules
e o seu fillo Agustin Ortiz y Trevilla, residentes en Ambasaguas (Carranza), para que o fillo se
faga cargo da administración da ferrería que posúe o pai. Carranza, 1809.
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Pola contra, son máis abundantes os casos en que o pai, máis que opo-
ñerse, alenta os desexos do seu fillo e chega mesmo a endebedarse para afron-
ta-lo custo da viaxe do emigrante. Este capítulo era sempre o máis oneroso e
moitas veces o único impedimento que realmente podería aborta-los seus
desexos. Así, por exemplo, en 1817, Julián José Negrete, natural de Carranza
e veciño de Madrid, obtivo en préstamo de Antonio García de Villasuso e de
Severino Antonio Gutiérrez, ámbolos dous veciños da vila contigua de
Lanestosa (Biscaia), “cuatrocientos reales para ayuda de gastos de embarque
de su hijo Dn Bernabé, para pasar á América”60. Tamén é frecuente que os
parentes xa radicados en América, no outro extremo da rede familiar, pero
con maiores posibilidades económicas, pagasen pasaxe e licencia61. Pero máis
interesantes aínda, polo que teñen de exemplo do carácter planificado e non
conxuntural da emigración, son os casos en que o financiamento da viaxe está
xa determinado e resolto moito antes de que o posible emigrante pensase en
marchar ou mesmo de que chegase á idade propia para iso. A lóxica familiar
levaba a prever e promove-lo xurdimento futuro de “emigrantes profesionais”
no seu seo, á marxe das cambiantes condicións económicas, sociais ou polí-
ticas. Xa en 1746, María del Campo, viúva de Manuel de las Bárcenas, natu-
ral e veciño de Sierra, determinaba nas cláusulas do seu testamento, entre
outros legados píos, que:

It. mando a mi nieto Pedro de Lombera cien reales de vellón para cuando
fuese de su voluntad hacer viaje fuera de estta tierra a donde fuere su destino, y
le encargo me encomiende a Dios62.

O destino da viaxe do citado Pedro, daquela aínda infante, aínda que non
quedaba establecido polo legado da súa avoa, ben puidese ser América, pois
María del Campo precisaba unhas liñas máis adiante que “en el matrimonio que
tube con el dho Dn Manuel de las Barcenas mi marido difunto hubimos por
nuestros hijos legitimos a Juan, Manuela y Josefa de las Barcenas, y a Manuel de
las Barcenas, y este pasó á los Reynos de Indias”. O desexo expresado por María
del Campo non era en absoluto alleo ás prácticas habituais entre os seus veci-
ños. Oito décadas máis tarde, outra carranzana, María de Ranero Trevilla, sol-

60. AHPV, Bonifacio López de Ahedo, atado 1590. Preito entre Antonio García de Villasuso e
Severino Antonio Gutiérrez e, pola outra parte, Julián José Negrete, por débedas. Lanestosa, 5-
III-1828.
61. AGI, Lima, 1526. Licencia de embarque de Manuel Josef López de Romaña, das
Encartacións, para pasar a Lima, ano 1787.
62. AHPV, Bonifacio López de Ahedo, atado 1590. Traslado do testamento de María del
Campo, dado en Sierra (Carranza), 24-V-1746.
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teira e natural de Soscaño, é fiel reflexo diso cando en 1820 manda nunha cláu-
sula testamentaria que “dexo y lego por una vez a mi sobrino Josef de Ranero
hijo de Lorenzo y de Josefa de Ranero doscientos rs vn los quales le serán paga-
dos de mis bienes por mis herederos, para que pueda pasar a Madrid”63.

Xunto co financiamento, a preparación do futuro emigrante pasaba
tamén por un período de aprendizaxe de dúas ferramentas que lle ían ser fun-
damentais no seu futuro laboral que, como xa sinalamos, nun alto grao pasa-
ba pola actividade comercial nos seus máis variados niveis. Atoparse “yns-
truido en la Escuela”64, é dicir, ter acreditado o dominio da lectura e da escri-
tura, por unha banda, e das “catro regras” de cálculo e contabilidade, pola
outra, eran xeralmente o paso previo e necesario para que o mozo puidese
marchar buscar fortuna fóra de Carranza, mesmo nos casos en que a fatali-
dade tivese chamado á súa porta e fixese máis perentoria a marcha:

En cuanto a su pretension de proporcionarle colocacion en alguna casa de
comercio ó tienda de esta ciudad, y pasaje, debo decirle qe hay tanto Joven deso-
cupado qe muchos de ellos huvieran hecho mejor cabar la tierra en esa que venir
á esta sin ningun oficio ni capacidad para empeñarse en su colacion; pero solo la
situacion de verle á Vmd. huerfano de Padres, sin arrimo alguno para su subsis-
tencia, y la Lra. de su carta que es bastante vuena é instruccion adquirida en la
Aritmetica me han obligado á dar unos pasos, los cuales no han sido sin prove-
cho, pues qe un amigo me ha ofrecido en vista de la ltra. de Vmd. que le tomara
y portandose Vmd. con la devida onrradez le hayudará en hacerle Hombre (...)65.

Cómpre non esquecer, ademais, que a emigración non só ofrecía vanta-
xes para o emigrante, senón que o beneficio era mutuo para el e para o seu
protector. Esta reciprocidade obsérvase, sobre todo, nos casos ligados ó
comercio e foi xa repetida en múltiples ocasións polos estudiosos da materia:
o familiar acabado de chegar ofrecíalle ó emigrante xa asentado que o chama-
ba o elemento de confianza que esixía no que ía ser corresponsable da mar-
cha futura do seu negocio66. Todo isto estaba condicionado polo feito de que

63. AHPV, Bonifacio López de Ahedo, atado 1590. Testamento de María de Ranero Trevilla.
Soscaño (Carranza), 4-XII-1820.
64. AFB, Sección Municipal, Gordexola, 34/1. Expediente de nobreza de Francisco de Aguirre,
nacido en 1787 no val de Gordejuela, Biscaia. Carta de chamada do seu tío paterno, Bos Aires,
26-XII-1802.
65. AGI, Santo Domingo, 2205. Licencia de embarque de Antonio José de Lizarzaburu, natural
de Tolosa (Guipúscoa), para pasar á Habana, ano 1830. A cursiva é nosa.
66. AGI, Santo Domingo, 2204. Licencia de embarque de Pedro Celestino López Escudero y
Ranero, natural de Carranza, ano 1827, chamado por Antonio Bringas Marrón, primo do seu
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as expectativas chegasen a bo fin, o que tería máis posibilidades de producir-
se se o candidato posuía antes de partir unha mínima preparación intelectual
que fose á vez proba da súa capacitación e factor que acurte o seu período de
aprendizaxe do manexo empresarial. A escolarización, xa fose con precepto-
res, xa nas escolas que –dende fins do século XVIII, moitas veces pola inicia-
tiva de indianos– funcionaban no Val, adquiría deste xeito unha nova dimen-
sión: a de construír unha autentica canteira de emigrantes onde estes se pre-
paraban durante os seus anos infantís67. Só entón, cando o aspirante adquiría
esta cualificación e o receptor –e futuro preceptor– do emigrante se asegura-
ba fidedignamente diso producíase o ansiado momento da partida68.

Esta planificación previa da emigración dentro dunha rede familiar que
actuaba como vía de traslado e elemento de salvagarda non só levaba, por
outra parte, a dota-lo proceso dunha gran continuidade, senón que tamén
condicionaba durante xeracións os destinos preferentes da emigración, que
se adoptaban, en moitas ocasións, pasando por riba do que parecía dicta-la
lóxica macroeconómica. Así se explica, por exemplo, a evolución que expe-
rimenta a emigración carranzana ó longo do século XIX. Nos últimos anos
do período colonial, xunto coa emigración a México –de grande arraiga-
mento durante xeracións– e un proceso en plena expansión cara ás Antillas

pai, para pasar á Habana. Na licencia de embarque doutro biscaíño das Encartacións, José de
la Torre y Castaños, o seu irmán, que o chama, xustifica o feito sinalando que “en lugar de
valerme para mis asuntos de comercio de estraños, parece mas regular que lo haga de los mios”
(AGI, Santo Domingo, 2205. Ano 1830).
67. Se outorgámo-lo apelativo de indianos nun sentido lato, no caso de Carranza apréciase
como case tódalas parroquias contaron cos beneficios de legados outorgados por naturais do
Val que triunfaron en lugares tan distantes como Madrid, Sicilia ou América. Así, entre outros
exemplos, xa en 1628 rexístrase a fundación por Fernando de Matienzo y Ahedo, inquisidor
de Sicilia, dunha obra pía para dotar dun mestre de escola a parroquia de San Ciprián. En
1777, Mateo José de Negrete, que chegou a ser rexedor da vila de Madrid, outorgou por
testamento unha dotación para fundar unha escola en Ranero. Outro Negrete, de nome Pedro
Celestino, testemuña da independencia mexicana, fixo o propio en 1845 ó falecer no seu exilio
de Baiona, para a vila de San Esteban (López Gil, M.: Valle de Carranza, Bilbao, 1975, pp. 80-
81, 98 e 130. Tamén Arquivo Municipal de Carranza, Sección Fundación Sainz Indo, SI-26,
“Escritura de transmisión de las fincas, capitales y réditos y demás efectos pertenecientes a las
escuelas que a favor del concejo de San Esteban fundó el Excmo. Sr. D. Pedro Celestino
Negrete”. Ano 1846).
68. Así, por exemplo, aconteceu na emigración a México do carranzano Lorenzo de Angulo y
Guardamino, no ano 1783. Chamado polo seu tío Juan Antonio de Guardamino, comerciante
na capital de Nova España, este confesoulle por carta que decidira traelo á súa beira, pois “me
ha dejado lleno de complacencia los ynformes que me han echo de la conducta de tu hermano
Ramon, como la tuia; por lo que suponiendolo asi, deseo quanto antes berte en esta tu Casa”.
Estes informes, como aclarou posteriormente, referíanse á súa preparación e á súa experiencia
previa no comercio de Madrid, onde residía no momento da súa marcha a América (AGI,
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–sobre todo Porto Rico69–, comezou un incipiente movemento cara a Bos
Aires, atraído polo espertar mercantil que vivía a capital do flamante vice-
rreinado riopratense70. Unha vez producida a emancipación hispanoameri-
cana, os tres focos competiron, durante uns decenios, por atrae-los carran-
zanos, pero xa para a década de 1870 pode afirmarse que a emigración ó Río
da Prata estaba en franca recesión e totalmente paralizada a comezos do
século XX71; pola contra, México, Cuba e Porto Rico acolleron un número
cada vez máis alto de naturais de Carranza (cadro nº. 1). Mais esta modifi-
cación do destino da emigración carranzana choca abertamente coa eviden-
cia de que Arxentina foi, entre 1880 e 1930, o receptor principal da emi-
gración masiva española –e tamén vasca– e de que os diferenciais de prezos
e salarios, entre outros factores de atracción que se adoitan aducir para xus-
tificar este movemento, eran moitísimo máis favorables para os españois en
Arxentina que en México.

Contratación, 5527. Licencia de embarque de Lorenzo de Angulo y Guardamino. A carta do
seu tío está datada en México, 27-V-1783).
69. Que, no caso de Porto Rico, parece ser efecto da presencia de diversos funcionarios de alto
rango de orixe carranzana nesta illa xa a finais do século XVIII e que tivo a súa culminación
nos anos posteriores á independencia do continente, co traslado dende Venezuela de Miguel
de la Torre y Pando, futuro Conde de Torrepando (Pérez Tenreiro, T.: Don Miguel de la Torre y
Pando. Relación de sus campañas en Costa Firme, 1816-1822, Valencia (Venezuela), 1971;
Fernández, D.: Últimos reductos españoles en América, Madrid, 1992; Navarro García, J. R.:
“Fuentes documentales españolas para el estudio del gobierno de Miguel de la Torre (Conde
de Torrepando) en Puerto Rico: de la desintegración colonial a la revolución liberal (1822-
1837)”, Revista de Historia, San Juan de Porto Rico, 5-6, 1987, pp. 44-62; Navarro García, J.
R.; Control social y acción política en Puerto Rico, 1823-1827, Sevilla, 1991). O século XIX foi, así,
unha época dourada para a emigración carranzana a Porto Rico, onde lograron cuantiosas
fortunas algunhas familias orixinarias do Val, como os Chávarri ou os Hernáiz (Sonesson, B.;
La emigración vasca a Puerto Rico en el siglo XIX: la familia Chávarri y los Hernáiz de Carranza,
Nova York, 1990, pro manuscrito).
70. Siegrist de Gentile, N. L. e Álvarez Gila, Ó.: De la ría del Nervión al Río de la Plata.
Emigración de Portugalete y Encartaciones a Buenos Aires (siglos XVIII-XIX), Portugalete (Biscaia),
1998.
71. Segundo os datos achegados por J. M. Azcona Pastor, F. Muru Ronda e I. García-Albi, no
século XIX foron 169 (dunha mostra de 1880 biscaíños) os carranzanos que pasaron a
Arxentina e Uruguai, constituíndo o segundo municipio pola importancia da súa achega, pero
no século XX soamente contabilizan 11, dun total de 1602 (Historia... Argentina, 1992, p. 46;
e Historia... Uruguay, 1996, p. 57).
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Cadro 1
Emigrantes de Carranza a Ultramar (1885-1995)

México 398 Arxentina 16 Uruguai 3

Cuba 230 Guatemala 15 Panamá 3

Porto Rico 147 Venezuela 9 Colombia 2

Rep. Dominicana 27 Brasil 6 Filipinas 2

Estados Unidos 19 Chile 3 Bolivia 1

TOTAL 881

Fonte: Relación achegada por Ahedo Arriola,  J. A.: Así es el Valle de Carranza, Bilbao, 1996.

Neste caso resulta evidente que a competencia entre destinos estableceu-
se ó redor do diferente grao de éxito –ou fracaso– que foron capaces de obte-
-las familias carranzanas nas diferentes nacións americanas onde estenderon
a súa tentativa migratoria. Fronte a outro tipo de consideracións macroeco-
nómicas, e en especial o carácter máis ou menos dinámico da economía
nacional de cada país no que se estableceron, foi sen dúbida a propia evolu-
ción e os resultados de cada empresa migratoria os que determinaron ó cabo
cara a onde se encamiñaría finalmente a corrente de carranzanos. Novamente
vemos aflorar na propia lóxica da emigración factores coñecidos e avaliados
polos seus protagonistas, como son as relacións persoais dentro de dous
ámbitos: a familia, en primeiro lugar, pero tamén –dun xeito progresivamen-
te máis relevante– o barrio ou a parroquia. Resulta así sumamente revelador
comprobar como cada parroquia, e mesmo dentro dela cada un dos seus
barrios, remata por especializarse na emigración a un país ou mesmo a unha
cidade concreta: os do barrio de Montañán (parroquia de Ahedo) marchaban
a México, os de Bernales a Cuba, os de El Bierre (parroquia de Bernales) a
Santo Domingo, os de Biáñez a Porto Rico72.

Non queremos con isto nega-lo evidente atractivo que supuñan os paí-
ses de economía expansiva para as zonas emigratorias. Arxentina ou Estados
Unidos ofrecían realmente máis oportunidades que os destinos preferidos
polos carranzanos a aqueles emigrantes autenticamente pioneiros, por care-
cer de ou non querer transitar polas redes consolidades de outrora. Unha eco-

72. Ahedo Arriola, J. A.: Así es el Valle de Carranza, Bilbao, 1996. Sobre a persistencia das
vinculaciones microxeográficas na emigración ultramarina, cfr., entre outros, Pérez Herrero, P.:
“Algunas hipótesis de trabajo sobre la inmigración española en México: los comerciantes”, en
Lida, Clara E. (ed.), Tres aspectos de la presencia española en México durante el porfiriato, México,
1981, p. 134. Tamén Fernández Romero, A. M.: La huella de los indianos en la documentación
notarial, Oviedo, 1989, pp. 147-159.
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nomía en auxe, convertida en destino de moda, podía servir de refuxio para
emigracións conxunturais ou para aventureiros da emigración. Deste xeito,
por exemplo, algúns carranzanos tentaron o soño do Far-West norteamerica-
no, pero sen a mesma sorte que os seus coprovincianos da Biscaia oriental. É
certo que, en ocasións, un eventual éxito destes pioneiros adoita ser suficien-
te para modificar en poucos anos tendencias migratorias de séculos. Aínda
que isto non ocorrería finalmente en Carranza, no achegado municipio de
Lanestosa, moi ligado historicamente a Carranza, experimentouse un proce-
so de cambio deste tipo cando o nomeamento de Francisco Gutiérrez
Martínez como director do Banco de España y Tabacalera en Madrid73 foi sufi-
ciente para encamiñar dende a década de 1920 a emigración lanestosana, ata
daquela dirixida a América, cara á capital de España74.

A empresa migratoria familiar, finalmente, non só ten que entenderse
dende a interpretación puramente económica, que, aínda que é importante,
non é o que lle outorgaba cohesión ó grupo familiar e polo tanto a razón últi-
ma do seu mantemento ó longo do tempo. A ligazón entre os diferentes ele-
mentos que constituían a familia, ben os que residisen na casa natal ben os
que xa tivesen emigrado, viña dada polas relacións de parentesco, que com-
binaban unha serie de dereitos e obrigacións mutuas coa dimensión pura-
mente afectiva que ás veces quedou escurecida nas análises por aqueles
outros elementos máis evidentes ou, mellor dito, que pola súa natureza que-
daron mellor plasmados na documentación.

A correspondencia, sobre todo cando esta se realizaba con frecuencia, é
quizais a fonte que mellor nos informa sobre o mantemento destes lazos afec-
tivos. As expresións de recordo, as recomendacións para transmitir saúdos a
outros familiares e amigos e mesmo o envío de pequenos presentes –dentro
do que permitía o desenvolvemento das comunicacións e a súa capacidade
económica– servían para alimenta-la sensación de pertenza ó grupo familiar
a pesar da distancia. Así, cando en 1828 Lorenza Sainz de la Lastra, residen-
te no Barco de Ávila, lle outorgou poder mediante carta ó seu irmán Manuel,
veciño de Lanestosa, para que a representase na lectura do testamento da súa
nai, aproveitou para agradecerlle:

73. Enríquez Fernández, J. C.: “Notas para la historia de una villa caminera”, en Lanestosa,
Bilbao, 1987, p. 257.
74. AFB, Sección Municipal, Lanestosa, caixas 5, 25, 27 e 29 (expedientes de quintas). Outro
municipio veciño de Carranza, Trucíos, viviu por aqueles mesmos anos unha modificación das
súas pautas migratorias, pero de signo contrario, ó recupera-la emigración cara a América tras
uns anos en que esta diminuíra en beneficio de destinos nacionais como a zona industrial de
Biscaia ou Madrid (AFB, Sección Municipal, Trucíos, caixas 53-54).
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(...) mucho tu obsequio de los Barrilitos de acebiche, y solo siento te hayas
tomado esa molestia, pues sabes qe con nosotros en todos tiempos esta cumpli-
do, y lo siento mucho mas pr no poder corresponder a tu fineza, po mis muchos
gastos y largo mal, no me lo permiten, pues necesito trabajar con exmero como
lo ago, pr algun tiempo pa redondear mis asuntos, qe gracias a Dios no me fal-
tan, y se aumentan cada dia, qe aunque trabajo mucho, y con grande equidad,
no dejan de dejar alguna utilidad, lo mismo diras a Vicenta, y qe en lo subcesi-
bo no andeis con regalos, con quien os estima sin interes75.

Igualmente significativa é a misiva que, en abril de 1821, lles enviou
dende A Habana Pedro José Mendívil ós pais, na que lles comunicaba as últi-
mas novidades sobre a súa casa:

Esta su nietecita Micaela se cria muy sanita es muy viba en estremo pa los
diez meses ha empezado á andar aunqe poco pr qe no tiene vastante fuerza para
ello ya empieza tambien á hablar alguna cosa, yo siento qe vm. y Sa no la pue-
dan ver por la inmensidad que nos separa, y para qe en cierto modo ya que no
pueden hacerlo de el original voy á hacerla retratar y en primera ocasion les
remitiré el retrato de ella (...)76.

Tamén os matrimonios entre membros das diferentes ramas da mesma
familia contribuían a mante-la proximidade do parentesco. Deste xeito, é ben
coñecido o fenómeno das vodas apalabradas entre o fillo do indiano e o sobri-
ño acabado de chegar de Europa, quen recibía de herdanza a xestión do nego-
cio familiar77 –aínda que este extremo, como outras xeneralizacións que se
fixeron sobre o funcionamento destas redes de parentesco, precisa dun estu-
dio máis sobre, entre outros elementos, a súa representatividade–. Outro
fenómeno paralelo era a mobilidade interna dos membros da familia, que
podía producirse en calquera dirección; deste xeito, non é estraño atopar

75. AHPV, Bonifacio López de Ahedo, atado 1590. Inventario post-mortem dos bens de
Severina López de la Peña y Rivas, viúva de Manuel Sainz de la Lastra y Gutierrez, veciños que
foron da vila de Lanestosa. Carranza, 7-III-1828.
76. AGI, Santo Domingo, 2203. Licencia de embarque de Ildefonso Mendívil y Aldama. Ano
1821.
77. Nun estudio xenealóxico sobre a presencia vasca en Jujuy (Arxentina), J. G. Zenarruza
mostrou a continuidade, durante xeracións sucesivas ó longo de todo o período colonial, deste
procedemento, que evitaba a separación entre as ramas vasca e americana das familias
asentadas nesta cidade, vinculadas en xeral a empresas de transporte e crianza de mulas
(Zenarruza, J. G.: “Asentamiento de los vascos en la actual provincia de Jujuy, desde la
conquista, fundación de ciudades y primeras poblaciones, hasta la independencia de 1816”,
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troncos familiares nos que as sucesivas xeracións nacen alternativamente en
España ou en América, inmersas nun traslado continuo78.

Unha última derivación do mantemento destes lazos afectivos era, igual-
mente, a persistencia de obrigas mutuas entre os diversos membros da familia
nos momentos de necesidade, tanto dende os que partiron cara ós que que-
daron, como ó revés. En 1825, Josefa de las Bárcenas, residente na parroquia
carranzana de Sierra, recoñecía a débeda de 48.00 reais que contraeran ela e o
seu defunto marido, Josef Ortiz, co seu irmán Josef de las Bárcenas, “vecino y
del comercio de la villa y corte de Madrid”. En dirección contraria, tres anos
máis tarde, Manuel Indo, residente na parroquia da Calera del Prado, recla-
máballe a Manuel Pérez, igualmente veciño de Madrid e “empleado en las ofi-
cinas de Espolios y Vacantes”, e “a otros varios sugetos de la dicha Corte”, o
total do préstamo que lles outorgara79. Desta axuda non só se beneficiaba o
receptor material, senón tamén o prestamista e en xeral todo o grupo familiar,
no que repercutiría calquera desprestixio sufrido por un dos seus membros;
do mesmo xeito que a estructura de relacións familiares servía para catapulta-
los seus membros cara ó ascenso social, en caso de fortuna, a mesma rede
podería arrastralos á caída se aquela era esquiva. O afecto aparece así indiso-
lublemente unido ó interese: o “adiantamento” dos seus familiares era real-
mente, incluso para o que se enriquecera nas Américas, “cosa propia”80.

en II Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria, San Sebastián, 1988, tomo
VII, pp. 379-385).
78. Álvarez Gila, Ó.: “Una saga empresarial...”, en prensa.

79. Ambos, en AHPV, Bonifacio López de Ahedo, atado 1590. Anos 1825 e 1828
respectivamente.
80. Arquivo Municipal de Gordexola, Gordexola (Biscaia), 28/10. Expediente de nobreza de
Vicente Ramón de Isusi y Sagazola, chamado por Daniel de Fuica Barrón, o seu primo, por
carta datada en México, 2-II-1801.
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Resumo

“CIEN REALES PARA HACER VIAJE FUERA DE ESTA TIERRA”:
REFLEXIÓNS SOBRE A LÓXICA DA EMIGRACIÓN ULTRAMARINA 
NO PAÍS VASCO (SÉCULOS XVIII-XX)

Óscar Álvarez Gila

Este artigo parte da análise da forma en que a historiografía abordou o fenómeno migratorio
ultramarino no País Vasco e, especialmente, dos estudios ó redor das causas que o xeraron. Fronte
ás interpretacións habituais, que inciden nas causas macroeconómicas como razóns para a expul-
sión de poboación dende unhas explicacións excesivamente mecánicas, o autor formula a necesida-
de de estudia-la emigración como un fenómeno esencialmente social, inserto na dinámica propia
das sociedades de orixe dos inmigrantes. Empregando fontes notariais e epistolares da zona occi-
dental de Biscaia, obsérvase como a emigración, máis que responder a conxunturas económicas
adversas, obedece en boa medida a unha máis das posibles “carreiras vitais” que se abrían ante un
sector determinado da poboación.
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Resumen

“CIEN REALES PARA HACER VIAJE FUERA DE ESTA TIERRA”: 
REFLEXIONES SOBRE LA LÓGICA DE LA EMIGRACIÓN ULTRAMARINA 
EN EL PAÍS VASCO (SIGLOS XVIII-XX)

Óscar Álvarez Gila

Este artículo parte del análisis del modo en que la historiografía ha estudiado el fenómeno
migratorio ultramarino en el País Vasco y, especialmente, de los estudios alrededor de las causas que
lo generaron. Frente a las interpretaciones más al uso, que inciden en las causas macroeconómicas
como razones para la expulsión de población desde unas explicaciones excesivamente mecánicas, el
autor plantea la necesidad de estudiar la emigración como un fenómeno esencialmente social, inser-
to en la dinámica propia de las sociedades de origen de los inmigrantes. Usando fuentes notariales
y epistolares de la zona occidental de Vizcaya, se observa cómo la emigración, más que responder a
coyunturas económicas adversas, viene dada en gran medida como una más de las posibles “carre-
ras vitales” que se abrían ante un sector determinado de la población.
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Résumé

“CIEN REALES PARA HACER VIAJE FUERA DE ESTA TIERRA”: RÉFLEXIONS SUR LA
LOGIQUE DE L’ÉMIGRATION OUTRE-MER AU PAYS BASQUE (XVIIIe-XXe siècles)

Óscar Álvarez Gila

Cet article part de l’analyse de la façon dont l’historiographie a abordé le phénomène migra-
toire outre-mer au Pays Basque et, particulièrement, des études concernant les causes qui l’ont créé.
Face aux interprétations plus habituelles, qui font état de causes macroéconomiques comme motifs
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de l’expulsion de la population à partir d’explications excessivement mécaniques, l’auteur affirme la
nécessité d’étudier l’émigration comme un phénomène essentiellement social, faisant partie de la
dynamique propre aux sociétés d’origine des émigrants. À partir de sources notariées et épistolaires
de la zone occidentale de la Biscaye, on remarque que l’émigration, plutôt que de répondre à des
conjonctures économiques adverses, se présente la plupart du temps comme l’une de plus d’entre
les “voies vitales” qui s’ouvraient devant un secteur déterminé de la population.

Mots clés:
Émigration, Pais Basque, XVIIIe-XIXe siècles, causes, mécanismes, correspondance.

Summary

“CIEN REALES PARA HACER VIAJE FUERA DE ESTA TIERRA”: 
REFLECTIONS ON THE LOGIC OF OVERSEAS EMIGRATION 
IN THE BASQUE COUNTRY (18TH TO 20TH CENTURIES)

Óscar Álvarez Gila

This article starts from an analysis of the way the history of the phenomenon of overseas
migration in the Basque Country has been studied and particularly of studies on the causes that
prompted it. In contrast with the more common interpretations, which cite macroeconomic causes
for the expulsion of the population on the basis of excessively mechanical explanations, the author
proposes the need to study emigration as an essentially social phenomenon, falling within the dyna-
mic of the societies of origin of the emigrants. Using sources such as notarised documents and let-
ters from the western part of Vizcaya, it is observed how emigration, rather than responding to
adverse economic circumstances, was to a great extent one of the possible “life alternatives” that
were open to a certain sector of the population.

Keywords:
Emigration, Basque Country, 18th to 20th centuries, causes, mechanisms, correspondence.
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ARXENTINA COMO “MERCADO ÉTNICO”: 
EMIGRACIÓN E COMERCIO NA PUBLICÍSTICA 
ITALIANA E ESPAÑOLA (1860-1930)

Alejandro Fernández

O propósito deste traballo é o de intentar unha análise crítica e compa-
rativa da literatura aparecida en Italia e España que establecese unha relación
positiva entre o movemento emigratorio que afectaba a ámbolos países e o
crecemento da economía a través do comercio. Dende mediados do século
XIX esa idea contou con algúns defensores en Italia, sobre todo nos portos
que participaban do tráfico co Río da Prata. Mentres dominaba a opinión de
que a emigración era un mal para a economía debido á perda de poboación,
especialmente nas súas franxas máis activas, estes publicistas comezaron a
soster que os emigrantes, unha vez instalados en países como Arxentina, que
non eran colonias doutras potencias, podían conformar unha especie de
“mercado étnico”, de importancia estratéxica para as exportacións propias, na
medida en que conservasen e difundisen os seus hábitos de consumo previos
á expatriación. Esta posición logrou maiores apoios cara a fins de século,
debido ó rápido crecemento do comercio entre Italia e o Río da Prata e ó fra-
caso momentáneo do colonialismo político-militar no norte de África.

Un eco atenuado desta idea chegou a Barcelona, onde logrou certa difu-
sión nos círculos mercantís, navieiros e ata certo punto industriais que tive-
ran unha vinculación estreita con Cuba e Porto Rico ata 1898. Os viaxeiros e
axentes comerciais que visitaron Arxentina durante a seguinte década brin-
daron novos argumentos ó comproba-la importancia que estaba adquirindo
a colectividade española no país, en particular nos estratos que se ocupaban
da importación e exportación. Nun traballo anterior tratamos de demostra-lo
papel deses sectores no desenvolvemento do comercio entre Arxentina e
España durante a etapa de inmigración masiva1. Nesta oportunidade retoma-
rémo-lo problema na perspectiva dos analistas contemporáneos do fenóme-
no, considerando a evolución do enfoque dende a súa versión liberal orixinal

1. Fernández, A.: “Las redes comerciales catalanas en Buenos Aires a comienzos de siglo. Una
aproximación”, en Fernández, A. e Moya, J. C. (eds.): La inmigración española en la Argentina,
Bos Aires, Biblos, 1999, pp. 141-163.
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ata a máis intervencionista da década de 1920, as razóns destes cambios e as
limitacións dos seus prognósticos a longo prazo.

A IDEA DO “MERCADO ÉTNICO”: O CASO ITALIANO

Nas décadas posteriores á obtención da unidade política italiana, a
maioría dos autores que se ocuparon da cuestión da emigración transatlánti-
ca coincidían en que esta constituía un mal para a economía nacional.
Seguindo as pegadas do pensamento mercantilista, estas posturas salientaban
que se a forza de traballo é parte do acervo da nación, a emigración de labra-
dores e xornaleiros representaba unha perda neta, a menos que fose transito-
ria. Por outro lado, o aumento de salarios que traería como consecuencia difi-
cultaría a competencia cos demais países. Tamén se alegaba que a emigración
provocaría un grande aumento do gasto público pola necesidade de estende-
-la rede consular ou de outorgar subsidios ante a presión das colectividades
no estranxeiro, sen obter a cambio beneficios políticos2.

En cambio, algúns pensadores liberais, vinculados ó comercio marítimo
xenovés, comezaron a elaborar unha visión optimista do fenómeno. Dende
Xénova e as comarcas veciñas partiran xa dende a década de 1830 miles de
expatriados que se estableceron preferentemente en Bos Aires e Montevideo,
onde algúns deles desempeñaron un importante papel no comercio ultrama-
rino do reino sardo e na substitución dos buques españois logo das guerras de
independencia3. As “colonias” dos lígures no Prata ofrecían, nesta perspectiva,
unha posibilidade de supera-la crise navieira que estaba atravesando a cidade
como consecuencia do tránsito da vela ó vapor. Dous foron os autores que
máis contribuíron a desenvolver este punto de vista. O primeiro deles, Vittorio
Ellena, demostrou coas primeiras estatísticas aduaneiras que o comercio con
América do Sur se triplicou na década previa a 1873. Xénova, pola súa banda,
estábase transformando en centro importador de las e coiros e, ano tras ano,
ía recollendo os beneficios da acumulación de pequenos aforros chegados do
exterior. Ellena sostiña que todo isto era posible pola presencia dos italianos
no Prata, os cales, conservando os seus hábitos de consumo previos á emigra-
ción e as relacións de todo tipo coa nai patria, fomentaron este proveitoso
intercambio a pesar do atraso da súa industria4.

2. Ver, por exemplo, Florenzano, G.: Della emigrazione italiana in America comparata alle altre
emigrazioni europee, Napoli, Tip. Giannini, 1874, pp. 306 e ss.
3. Ve-las observacións do cónsul Conti Della Ville, A.: “Cenni statistici sulla Repubblica
Argentina”, Bollettino Consolare, anno II, 1864, pp. 869-871.
4. Ellena, V.: “L’ emigrazione e le sue leggi”, Archivio di Statistica, a. I, nº. 1, 1876, pp. 40-43.
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Con argumentos similares, o economista Jacopo Virgilio, conectado cos
intereses navieiros, suxerira anos antes unha distinción entre as colonias
políticas, creadas polos estados europeos, e as libres ou económicas, xurdi-
das da acción espontánea dos emigrantes. Segundo Virgilio, estas eran as que
terían maior futuro, sobre todo as instaladas en Arxentina e Uruguai, onde
se formara un estrato de comerciantes italianos, por xunto e polo miúdo,
que introducían productos das súas rexións de orixe. Xénova debía obter
con isto un gran proveito, non só polo desenvolvemento de actividades agrí-
colas e industriais de exportación, senón polo incremento da tonelaxe da súa
mariña mercante. A emigración abría a senda para o comercio e seguiríao
facendo na medida en que o Estado non tratase de intervir sobre ela, ben
sexa para reprimila ou ben para encarreirala nun sentido que violentase esas
tendencias espontáneas que comezaban a exhibi-los seus beneficios. Este
complexo mundo de intereses económicos “metropolitanos” e “coloniais”
que os emigrantes puxeran en xogo sen propoñelo sería a base, segundo
Virgilio, sobre a cal Italia comezaría a desconta-la vantaxe que lle levaban os
países do norte de Europa5.

A polémica entre “vía militar dirixida” e “vía económica espontánea” cara
ó colonialismo foi collendo maior corpo nas décadas de 1870 e 1880. Os
partidarios da primeira concentraban a súa atención nas zonas do norte e
este de África que aínda non foran ocupadas polas demais potencias.
Sostiñan que, se a emigración non se dirixía cara a elas, representaría unha
perda neta para Italia, non só porque lles restaría man de obra ás colonias
propias, senón porque deixaría de achegar mediante o pago de impostos o
esforzo necesario para instalar un poder militar en ultramar6. A segunda vía,
pola súa parte, foi conquistando certa importancia por varias razóns. En pri-
meiro lugar, polo propio crecemento da corrente emigratoria, tanto en canti-
dade de individuos como de rexións involucradas nela. En segundo lugar,
polo paulatino cambio na política estatal fronte ó problema, o que incluíu as
primeiras análises sobre as causas da emigración, sobre todo nas zonas
rurais. Unha delas foi realizada pola Comisión Jacini, designada polo
Parlamento para estudia-la situación agrícola de Italia logo da unidade. Na
súa Relazione finale, publicada en 1884, este organismo rexeitaba a idea de
que a emigración fose necesariamente unha calamidade e sinalaba que a agri-
cultura podía verse favorecida pola demanda dos seus productos no exterior,

5. Virgilio, J.: Delle migrazioni transatlantiche degli Italiani ed in ispecie di liguri alle regioni del
Plata, Genova, Tip. del Commercio, 1868, especialmente pp. 106-110.
6. Unha interpretación de conxunto sobre esta primeira posición pode verse en Gentile, E.:
“Emigración e italianidad en Argentina en los mitos de potencia del nacionalismo y del fascis-
mo”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, a. 1, nº. 2, abril 1986, pp. 143-180.
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en momentos en que debía afronta-la severa crise provocada pola competen-
cia do gran importado7. Por outra parte, a ampliación da área de acción da
burocracia diplomática e consular do Reino permitiu que se convertese
nunha interlocutora cada vez máis apreciada no debate sobre as relacións
entre emigración e economía. Así, en 1881-82 foi consultada noutra enquisa
parlamentaria que tiña como obxecto indaga-las perspectivas de desenvolve-
mento da mariña mercante no exterior. A maioría das respostas expresaban
fortes reservas fronte á opción estatal no establecemento de colonias, polos
gastos que estas implicaban e pola súa fatal tendencia cara ó separatismo.
Eran igualmente escépticas sobre o crecemento futuro do comercio italiano
no norte de África. Coincidían en cambio en apoia-las iniciativas emanadas
dos propios emigrantes ó ir conformando paulatinamente as “colonias libres”.
Mantendo os vínculos coas aldeas de orixe, eles contribuirían ó desenvolve-
mento das exportacións, o cal –unido ó crecemento do transporte de pasaxei-
ros– representaba un ben inestimable para a mariña mercante propia8.

Porén, algúns dos cónsules lembraban o carácter esencialmente proleta-
rio da corrente emigratoria italiana e a debilidade no seu interior dos estratos
medio-altos (empresarios, negociantes, profesionais, traballadores cualifica-
dos), que, por exemplo, constituían a clave do éxito da exportación alemana
ós Estados Unidos9. En todo caso, se nalgunha parte se atopaba unha franxa
de medianos industriais, de novos mercadores e de banqueiros italianos,
cunha radicación en destino tendencialmente máis permanente e que podía
actuar como avanzada da penetración comercial, non era nese último país nin
en Australia, senón en Arxentina, en Uruguai e de maneira menos evidente no
sur de Brasil. A conformación dese grupo non se debía, segundo os cónsules,
ó envío de axentes polas casas comerciais italianas nin á emigración directa de
comerciantes e capitalistas, senón ás mellores posibilidades de ascenso social
que ofrecían esas rexións aínda abertas á colonización e nas cales os italianos
participaran dende o comezo no proceso migratorio10. Tal como se reflectía
nas conclusións da enquisa, o Estado debía limitarse agora a apoia-lo “feito
consumado” polos emigrantes, revertendo a escasa influencia que exercía

7. Jacini, S.: I risultati della inchiesta agraria. La situazione dell’agricoltura e dei contadini italiani
dopo l’Unità, Torino, Einaudi, 1976, p. 135 (edic. orix.: Roma, Forzani, 1884).
8. Ve-las respostas dos cónsules en Niza, Trieste, Calcuta, San Francisco e Málaga, en Inchiesta
parlamentare sulla marina mercantile, Roma, Tipog. Eredi Botta, 1882, vol. II, pp. 408-422.
9. Así, o cónsul en Niza acoutaba: “Per creare una colonia (parlo di una colonia che possa aspi-
rare a vivere) occorrono capitali, teste e braccia. Ora di questi tre elementi di colonizzazione,
non abbiamo che l’ultimo, prezioso certo anch’esso, ma che da solo non serve a nulla”. Íbidem,
pp. 411-412.
10. Ademais das anteriores, ve-las respostas da Camera di Commercio di Bari e dos cónsules en
Odessa e Montevideo. Íbidem, pp. 356, 419 e 424-427.
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sobre eles mediante iniciativas como a supresión da remanente lexislación
represiva, a mellora dos servicios diplomáticos e consulares, a subvención das
liñas de navegación, a concesión de facilidades aduaneiras, etc., ó mesmo
tempo que atacaba os mecanismos máis nocivos para o proceso migratorio,
como a acción dos axentes das compañías navieiras11.

Parte destes argumentos reiteraríanse nos informes consulares recibidos
polo Ministero degli Affari Esteri a medida que se revelaba un coñecemento
máis preciso da inserción dos italianos nos países de destino. Destaca entre
eles o que elaborara en 1886 o cónsul Domenico Palumbo, destinado en
Rosario (Arxentina). O informe recordaba ante todo que os italianos –e sobre
todo os xenoveses– desempeñaran un papel central no vertixinoso crecemen-
to desa cidade durante os anos recentes. Logo examinaba as vantaxes que
podían extraerse da presencia maioritaria dos italianos entre os importadores
de artigos de consumo masivo, así como entre os seus clientes. Porén  advertía
que non se podía empuxa-lo patriotismo destes ata o punto de obrigalos a
mercar productos da nación de orixe, cando os podían atopar mellores ou
máis baratos entre os ofrecidos por outros países, lembrando canto quedaba
por facer en materia de rebaixa de fretes, adecuación de calidades das mer-
cancías, concesión de facilidades crediticias, etc. Por iso, aínda que as estatís-
ticas que o consulado ía recompilando non deixaban dúbidas sobre o rápido
crecemento da procedencia italiana nos embarques recibidos nese porto,
aínda se estaba moi lonxe do que cabería esperar se cada compatriota a pre-
ferise á hora de abastecerse de viños, queixos, arroz ou tecidos12.

Contra todo o que supuñan a investigación parlamentaria e os informes
consulares como intentos de matizada reflexión sobre os vínculos entre o pro-
ceso migratorio e os fenómenos económicos, a fórmula “máis emigrantes
representan máis exportacións”, expresada nestes bastos termos, reapareceu
varias veces nos anos seguintes, en xeral como unha táboa de salvación á que
apelar nos momentos de crise da balanza comercial. O goberno conservador
de Crispi, por exemplo, logo de abri-las hostilidades comerciais con Francia
en 1888, sondou os cónsules instalados en Estados Unidos sobre as posibili-
dades de exportación cara ás cidades que contaban con forte poboación ita-
liana e obtivo, na maioría dos casos, respostas nada alentadoras13. De tódolos
xeitos, tratouse dun ensaio que non deixaría pegada, posto que o propio

11. Ve-la comunicación final do ministro Berti. Íbidem, pp. 438-446.
12. Palumbo, D.: “Rapporto sul distretto consolare di Rosario di Santa Fé”, Bollettino Consolare,
vol. XXII, parte II, 1886, pp. 731-741 e 765-767.
13. Ver Del Vecchio, E.: “L’ emigrazione italiana negli Stati Uniti quale mezzo per incrementa-
re lo sviluppo delle relazione commerciali”, en AA. VV., Gli italiani negli Stati Uniti, Firenze,
Istituto di Studi Americani, 1972, pp. 143-161.
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Crispi se embarcou a continuación nunha política que volvía privilexia-lo
colonialismo armado en África oriental.

Esta recuperación dos proxectos de cuño imperial produciuse case
simultaneamente co estalido da crise de 1890, que golpeou con dureza os
países sudamericanos, que eran presentados como exemplos da penetración
comercial gradual e pacífica. Unha das consecuencias directas foi a primeira
interrupción importante da corrente emigratoria italiana cara a Arxentina e
Brasil. Ó mesmo tempo, a intensidade da crise brindoulles un convincente
argumento ós que sostiñan que a expansión comercial non debía orientarse
cara a alí, senón cara ó Adriático e ó norte de África14. As formulacións
contrarias entraron nunha momentánea eclipse que se estendería ata o ines-
perado desastre militar de Eritrea. A derrota africana e a subseguinte caída
do goberno crispino cambiaron notoriamente o panorama e fixeron máis
evidente a incongruencia entre a vontade política expansiva ata daquela pre-
dominante e as limitacións dunha estructura económica incapaz de propor-
ciona-los capitais necesarios para inxeri-lo Reino no contexto das potencias
imperiais europeas.

REFORMULACIÓNS NO CAMBIO DE SÉCULO

Nese clima, a prédica da “segunda vía” cara ó colonialismo logrou unha
certa revitalización, como se pode apreciar no inicio da publicación da revis-
ta L’ Italia coloniale, a través da cal se expresaron os principais núcleos oposi-
tores ás perspectivas africanistas. O seu director ocupou previamente a
mesma función en La Patria degli Italiani, o periódico máis importante da
colectividade radicada en Bos Aires15. Ó mesmo tempo, algúns políticos moi
influentes da época, como o meridionalista Francesco Nitti, defenderon a
función da emigración transatlántica como “válvula de seguridade” das ten-
sións sociais e sostiveron que só en destinos como Arxentina os italianos
podían competir en igualdade cos expatriados de países máis ricos16. Mentres
se ía apagando a resistencia fronte á emigración, insistíase nos efectos econó-
micos benéficos que ela podía achegar. O tema formou parte, en 1899, das
sesións da Associazione Economica Liberale, nas que se debateu sobre a com-

14. Un texto que expresa este punto de vista é o de Colocci, A.: La crisi argentina e l’emigra-
zione italiana nel Sud-America, Milano, Balzaretti, 1892.
15. Ver Trento, A.: “Argentina e Brasile come paesi di immigrazione nella publicistica italiana
(1860-1920)”, en Devoto, F. e Rosoli, G.: L’ Italia nella società argentina, Roma, Centro Studi
Emigrazione, 1988, pp. 212 e ss.
16. Nitti, F. S.: “La nuova fase dell’emigrazione italiana”, La Riforma Sociale, a. VI, nº. 2, novem-
bro 1896, pp. 745-771.
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petencia colonial, coa participación dos principais economistas da época. A
maioría dos participantes condenou a opción da conquista territorial debido
ós gastos que implicaba e ás dubidosas utilidades que podería supoñer e
defendeu a formación de mercados externos por parte dos emigrantes. En
particular, Antonio De Viti sostivo que a “colonia natural” arxentina importa-
ra o ano anterior máis mercancías dende Italia que dende calquera outra orixe
agás Inglaterra. Para reforzar esta tendencia sería preciso que o Estado enca-
rase outras reformas liberais, como a atenuación da presión fiscal para impul-
sa-la producción de mercancías exportables, a eliminación dos residuos
represivos contra a emigración e a rebaixa dos aranceis proteccionistas que
impedían un maior comercio co Prata17.

Case simultaneamente coa celebración destas sesións, Luigi Einaudi,
catedrático da Universidade de Turín, concluía o libro que representaría o
punto culminante desta liña de pensamento: Un principe mercante. Para o
autor, o caso arxentino demostraba que os pobres emigrantes, contando só
coa súa vontade, podían ascender na escala social dun país máis aberto que
o de orixe e xerar unha porción substancial da súa riqueza. Ademais, sostiña
que a “nova fase” da que falara Nitti significaba que, xunto cos labradores e
xornaleiros, agora tamén emigraban empresarios e técnicos que podían
converterse nos capitáns da industria e do comercio no Prata. Só faltaba que
esta emigración cualificada fose acompañada en magnitudes significativas
pola de capitais italianos. Polo tanto, o proverbio británico “o comercio segue
a bandeira” debería ser substituído pola afirmación de que o comercio avan-
za polas pisadas da emigración, sempre e cando a burguesía italiana, co apoio
do Estado, aceptase o reto de guiala cara ás rexións do mundo onde aínda se
podía obter proveito18. A posibilidade de acceder á propiedade da terra
mediante a colonización outorgaríalle unha maior estabilidade ó mercado de
consumo externo que se trataba de promover e permitiría que os italianos
puidesen influír máis sobre a poboación nativa que naqueles lugares en que
estaban condenados a permanecer nos estratos máis pobres da sociedade19.

17. Associazione Economica Liberale: “Sull’espansione coloniale”, Giornale degli Economisti, nº.
X, 1899, pp. 72-82.
18. Einaudi, L.: Un principe mercante. Studio sull’espansione coloniale italiana, Torino, Fratelli
Bocca, 1899, pp. 1-20. Estas ideas reaparecerán moitas veces na publicística italiana durante
os anos seguintes, sobre todo cando se fale de proxectos de investimetno en Arxentina. Un
exemplo pode atoparse no informe do inspector de emigración Coletti, S.: “Condizioni gene-
rali della Repubblica Argentina in rapporto alla emigrazione italiana”, en Ministero degli Affari
Esteri, Emigrazione e colonie, Roma, Manuzio, 1908, vol. III, parte II, pp. 5-17.
19. Este argumento sería logo desenvolvido polos seguidores de Einaudi que se ocuparon da
propiedade agraria. Ver Prato, G.: “Un progetto di colonizzazione italo-argentino”, La Riforma
Sociale, a. XIV, 1904, pp. 478-488.
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Enrico Dell’Acqua, protagonista do libro, era un deses industriais que,
advertindo a estreiteza do mercado nacional, apostou pola expansión da súa
empresa seguindo as pegadas da emigración. Propietario dunha fábrica téxtil
en Lombardía, en 1887 emprendeu unha viaxe exploratoria a Bos Aires, onde
se puxo en contacto con importadores e comerciantes por xunto italianos e,
a través dos seus axentes, coas casas de venda polo miúdo nas colonias do
interior do país20. O éxito inicial interrompeuse pola crise de 1890, que lles
afectou de cheo ás importacións. Por iso, o “principe mercante” modificou a
súa estratexia inicial, combinando a introducción de fiados coa fabricación
de tecidos en Arxentina e Brasil. Para fins de século, os viaxantes de
Dell’Acqua percorrían tódalas provincias con catálogos diferentes segundo a
rexión de orixe dos colonos ós que lles ofrecían os seus artigos, e a súa marca
era a principal responsable do auxe dos téxtiles italianos que tanto chamaba
a atención na época. Como os “principi mercanti” dispostos a instalarse no
Prata non eran aínda a norma, Einaudi recomendaba que os industriais inter-
esados en exportar debían poñerse en contacto cos comerciantes italianos
dese mercado, xa que eles coñecían perfectamente as demandas e preferen-
cias dos seus compatriotas.

A publicación do libro foi seguida dunha viva polémica na que os seus
defensores insistiron na necesidade de reforza-los lazos étnicos e culturais
coas colectividades italianas no exterior, sobre todo naqueles lugares en que
estas conservaban unha personalidade definida e vigorosa21. Fronte a eles, un
crítico como Vittorio Racca impugnou o enfoque einaudiano pola súa base,
aínda sen defende-la alternativa militarista. Este economista da Universidade
de Lausanne sostivo que a desocupación era a verdadeira razón do éxito das
exportacións italianas, xa que aquela provocaba, ademais de emigración,
baixos salarios agrícolas e industriais. Ademais, introduciu serias dúbidas
sobre a conservación a longo prazo dun mercado máis baseado na etnicida-
de ca no prezo e calidade das mercadorías e, ó mesmo tempo, chamou a aten-
ción sobre a contradicción entre a defensa dunha política de portas abertas
con Arxentina e o proteccionismo agrícola polo que optou Italia como un dos
ingredientes centrais do seu proceso de desenvolvemento22.

Máis alá das críticas de Racca, a posición de Einaudi contiña algúns
paradoxos aparentemente difíciles de resolver. Un deles é a dificultade de

20. Ver, por exemplo, a “Relazione sulle provincie di Santa Fè, Cordoba, Santiago del Estero,
Salta e Iujuy” do viaxante Angelo Gagliardi, incluída en Einaudi, L.: op. cit., pp. 186-192.
21. Ver, por exemplo, Barone, E.: “L’ espansione coloniale italiana nell’America Latina (a pro-
posito di un recente libro)”, Nuova Antologia, 4ª serie, nº. 83, 1899, pp. 277-295.
22. Racca, V.: “La nuova e grande Italia futura”, Rivista critica del socialismo, a. I, 1899, pp. 769-
776.
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concilia-la función de liderado sobre a masa expatriada, que lles asignaba á
burguesía e mesmo ó Estado italianos, coas bondades da emigración espontá-
nea, defendidas tanto por Einaudi como por tódolos seus antecesores. Mais
se o que se pretendía era apoiar, organizar e protexe-la emigración co fin de
que se convertese nun factor de progreso para Italia, era difícil pensar que
todo iso non crease un crecente compromiso para o Estado nun sentido que
aproximase esa estratexia á tan rexeitada do colonialismo político. A subven-
ción a unha poderosa flota mercante ou a ampliación da rede consular serían
decisións ineludibles para manter vivo o contacto coas colectividades italia-
nas no exterior, pero requirían dun nivel de gasto incompatible co equilibrio
orzamentario que os propios liberais defendían como obxectivo. O que pare-
ce revela-la defensa destas iniciativas a fins de século é ata que punto se modi-
ficaron as premisas en que se baseaba o razoamento optimista sobre as
conexións entre emigración e crecemento económico. Mentres que na época
de Ellena e Virxilio era concibida como exportación de homes acompañada
de exportación libre de mercadorías –en primeiro lugar de alimentos e bebi-
das características da dieta mediterránea–, agora tratábase dunha cuestión
máis complexa na que entraba a creación de empresas de colonización e dun
sistema bancario idóneo para centraliza-lo fluxo de remesas e a transferencia
de capitais cara a América do Sur, e na que o Estado sería moito máis prota-
gonista do previsto tres décadas antes23.

Nos anos transcorridos entre o inicio do século e a guerra europea des-
taca tamén a liña expositiva que puxo o seu interese nas relacións entre as
remesas dos emigrantes e a evolución da balanza de pagos italiana. Isto levou
á recompilación dos primeiros datos fiables sobre o groso desa corrente de
divisas e mostrou que os aforros xirados, especialmente polos emigrantes
radicados en Estados Unidos e Arxentina, eran nesa época os grandes res-
ponsables do equilibrio das contas co exterior, a pesar das enormes importa-
cións de materias primas e maquinaria necesarias durante a fase de indus-
trialización do período giolittiano24. A partir de entón, as remesas integráron-
se no haber macroeconómico da emigración, e as súas estatísticas, aínda que

23. Cabería sinalar outro paradoxo, de importancia menor para este traballo, como é o crecen-
te apoio que Einaudi e os seus colaboradores, provenientes case sempre do liberalismo laico,
irán outorgándolle ó catolicismo para favorece-lo mantemento da etnicidade italiana no exterior
e con isto fortalece-las relacións económicas. Ver Prato, G.: “L’ emigrazione temporanea italiana
e l’opera di assistenza di Mons. Bonomelli”, La Riforma Sociale, a. XI, 1901, pp. 549-567.
24. As principais contribucións neste sentido foron as de Stringher, B.: Gli scambi con l’estero e
la politica commerciale italiana dal 1860 al 1910, Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei,
1912; “Su la bilancia di pagamenti fra l’Italia e l’estero”, La Riforma Sociale, a. XIX, 1912, pp.
49-83.
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eran máis imperfectas que as das exportacións, foron utilizadas como proba
adicional destas últimas. Por outra parte, algunhas das publicacións que
defenderan a liña de pensamento que estamos analizando, como Nuova
Antologia, abriron as súas páxinas, nalgunhas ocasións, ás opinións que se
apartaban do liberalismo para aproximarse ás da dereita conservadora ou
nacionalista. En lugar do pechado rexeitamento co que contemplaran o
movemento emigratorio ata pouco antes, algúns dos seus voceiros comezaron
a valoralo como fonte de beneficios económicos, aínda que continuaron des-
prezando a aproximación “manchesteriana”, segundo a cal o colonialismo
xurdiría gradual e pacificamente da penetración comercial. En todo caso, se
a emigración era un fenómeno imposible de conter, podería representar un
ben para Italia se se puidese dirixir cara a colonias propias (aínda que non
estivese claro onde poderían localizarse eses territorios a esa altura dos acon-
tecementos)25.

As relacións entre emigración e intercambio económico tamén foron
abordadas nos manuais que se editaban para mellora-lo coñecemento que os
emigrantes podían ter dos países de destino26, así como nos catálogos presen-
tados nas exposicións de Milán (1906) e Turín (1911) pola colectividade ita-
liana de Arxentina. O maior interese do Estado italiano fixo que tamén se
reflectisen nas compilacións de informes consulares emanadas do Ministero
degli Affari Esteri. As últimas formulacións formarán parte da estratexia de
relanzamento das exportacións italianas tentada nos primeiros anos do fascis-
mo. Nelas o papel tutelar e regulamentario do Estado abarcaba bastante máis
ca nas propostas de comezos de século, como pode verse na creación do
Istituto di Credito per il Lavoro Italiano all’Estero en 1923. O propio
Mussolini sostivo nesa ocasión que os núcleos de italianos no exterior, com-
pactos, conscientes e provistos de medios económicos, eran potentes medios
de irradiación dos productos nacionais27. Unha vez máis, Arxentina recibía
unha atención privilexiada debido a que seguía sendo a sede da maior parte
dos proxectos de colonización italiana e a que concentraba, dentro do

25. Ver Nobili Viteleschi, F.: “Espansione coloniale ed emigrazione”, Nuova Antologia, nº. 183,
maggio 1902, pp. 106-109; Ruspoli, E.: Emigrazione e politica coloniale, íbidem, pp. 94-105.
26. No máis difundido deses manuais aconsellábaselles ós emigrantes que se dirixían á
Arxentina: “Dovete exigere dal negoziante che vi fornisce que provi essere l’articolo, che vi
offre, importato dall’Italia. Anche se doveste, in ragione della sua migliore qualità, pagarlo
qualche soldarello di più, non importa: valga il proverbio: ‘qui più spende meno spende’.
Manifestate pure francamente, risolutamente, il vostro divisamento: Io voglio articoli di pro-
venienza italiana”. De Zettiry, A.: Manuale dell’emigrante italiano a l’Argentina, Roma, Tipog.
Cantieri Centrali, 1913, pp. 204-205, subliñado no orixinal.
27. Cit. en Arena, C.: Italiani per il mondo. Politica nazionale dell’emigrazione, Milano, Alpes,
1927, p. 117.
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conxunto do intercambio do Reino con América Latina, case dous tercios das
exportacións e tres cuartas partes das importacións28. Esta maior presencia do
Estado podíase advertir tamén nos propósitos de instrumentaliza-las “colo-
nias” de emigrantes como forma de presionar a Arxentina para obter conce-
sións arancelarias sobre as manufacturas italianas. A alternativa africana volvía
coller vixencia a través destes incidentes, xa que a ameaza solapada do gober-
no fascista consistía en limita-la emigración ó Río da Prata para canalizala cara
á Tripolitania29.

AS “EX COLONIAS” E AS EXPORTACIÓNS ESPAÑOLAS

Aínda que acadou unha intensidade bastante menor ca en Italia, o argu-
mento da emigración como avanzada para a colocación de productos no mer-
cado exterior repercutiu tardiamente en España30. Neste país tivo que facer
fronte a unha tradición de pensamento moito máis pesimista sobre a emigra-
ción, a cal seguiu sostendo ata datas moi avanzadas algúns dos presupostos
sobre poboamento e colonización interior nos que se fundaban as teorías
mercantilistas. Isto provocou que o estudio das posibles consecuencias posi-
tivas do fenómeno quedase case totalmente limitado á rexión da península
que mantiña o contacto comercial máis vigoroso coas rexións ultramarinas ás
que se dirixían os emigrantes. Dende logo, podería dicirse o mesmo da
concentración do debate italiano nos ambientes navieiros e comerciais xeno-
veses nas décadas de 1860 e 1870. Pero, no caso español, este debate manti-
vo ese carácter rexional ó longo de case todo o seu desenvolvemento, polo
que os seus portavoces eran cataláns a maioría das veces, como tamén o eran
os sectores da economía nos que se pensaba como eventuais beneficiarios.

O enfoque comezou a elaborarse lentamente durante as dúas últimas
décadas do século XIX, pero as posibles vantaxes que se puidesen obter para
as exportacións españolas baseábanse menos na emigración que en difusas

28. Ver Cilea, D.: “Problemi italo-argentini. Per una nuova politica dell’emigrazione, coloniz-
zazione agricola ed intercambio commerciale”, Rivista di Politica Economica, a. XVI, nº. II (feb-
braio 1926), pp. 135-137.
29. R. Newton menciona editoriais de agosto de 1927 de La Prensa -un dos diarios arxentinos
máis prestixiosos da época- nos que eran abertamente rexeitados tales intentos de control, na
medida en que isto reflectía unha política do “rifle e a baioneta” para obriga-los emigrantes, en
contra da súa tendencia natural, a dirixirse cara a un país como o noso. Ver Newton, R.: “El
fascismo y la colectividad italo-argentina, 1922-1945”, Ciclos, a. V, nº. 9, 1995, pp. 3-30.
30. Como efectivamente constata B. Sánchez Alonso (Las causas de la emigración española,
1880-1930, Madrid, Alianza, 1995, pp. 76-77), aínda que ó noso xuízo a comparecencia deste
argumento resulta minimizada nese traballo.
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razóns vinculadas coa afinidade lingüística ou histórica. Nos anos 80 algunhas
medidas tomadas polo Estado acentuaron ese interese, como a creación das
cámaras españolas de comercio nalgunhas cidades latinoamericanas. No caso
de Bos Aires, a súa instalación en 1887 –o mesmo ano en que se fundaba o
Banco Español do Río da Prata– permitiu constata-la forte gravitación que
alcanzaran algúns membros da colectividade no comercio de importación. Un
efecto similar tivo a simultánea renovación do contrato entre o Estado español
e a Compañía Trasatlántica, que incluía unha liña regular que conectaba os
portos do Mediterráneo con Montevideo e Bos Aires. O feito de que
Segismundo Moret, como ministro de Estado, tivese unha importante partici-
pación nestas iniciativas provocou que acadase un forte apoio da colonia mer-
cantil española do Prata, a cal chegou a identificalo –de xeito algo esaxerado–
como portavoz dos seus intereses en Madrid31.

Paralelamente, esa presencia no comercio porteño e o crecemento da
colectividade española durante a segunda metade da década permitiron
concretar algunhas experiencias pioneiras de exportación que se baseaban
no consumo dos emigrantes. Así, os industriais de la de Sabadell, tentando
explica-lo rápido incremento das súas vendas de tecidos nos mercados lati-
noamericanos, e sobre todo no arxentino, atopaban a súa causa no “gran
número de españoles establecidos en dichas naciones, y que por esta misma
circunstancia prefieren consumir lo que lleva el sello genuinamente
español”32. Pero, polo momento, só eran éxitos moi acoutados que non
servían como probas para reorienta-lo debate, nin sequera en Cataluña. Pola
contra, os principais representantes da patronal industrial da rexión seguían
pensando que os dous fenómenos tiñan unha relación inversa, de maneira
que “a mayor exportación, menor emigración, y nuestra Madre Patria verá
con gusto inefable cómo productos elaborados por manos de sus hijos son
los que atraviesan los mares, y podrá restañar las heridas que la emigración
abre en su cuerpo”33. Noutras palabras, a conquista de novos mercados per-
mitiría o progreso da industria e con isto reduciríase o número de emi-
grantes. Aínda que eses mercados poderían atoparse nas repúblicas hispa-
noamericanas, a forma de aseguralos parecía algo inxenua: a creación dun
zollverein con España que poñería un dique ás ambicións norteamericanas

31. Ve-la nota enviada a Moret por Salvador Gómez, un dos máis adiñeirados comerciantes
españois de Bos Aires, do 6 de marzo de 1887. Arquivo do Ministerio de Asuntos Exteriores,
Correspondencia coa Legación en Bos Aires, atado 2296.
32. Cit. en Parejo Barranco, A.: La industria lanera española en la segunda mitad del siglo XIX,
Málaga, Universidad de Málaga, 1989, p. 171.
33. Ver Fomento del Trabajo Nacional: Acto de adhesión a la Unión Hispano-Americana,
Barcelona, Heinrich y Cía., 1889, p. 15.
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que se percibían como perigosamente expansivas en vésperas da celebración
da Conferencia Panamericana de Washington34.

Non parece necesario afondar nas dificultades que se presentarían para
conciliar estes puntos de vista coas orientacións do comercio exterior de varios
dos países latinoamericanos, en especial dos da área do Prata, incluso no que
se refire ós temores dun substancial e rápido incremento da influencia nortea-
mericana. En calquera caso, mesmo se esta non se verificase, era como mínimo
prematuro pensar que España puidese variar tales orientacións –que apuntaban
moito máis cara a Gran Bretaña e Europa noroccidental que cara ós Estados
Unidos– no sentido suxerido por estes pioneiros das teorías da expansión
comercial35. De tódolos xeitos, non foi necesario poñer a proba a validez destas
formulacións, xa que perderon vixencia ante o reforzo dos vínculos comerciais
entre España e as colonias antillanas. Por outra parte, a crise de 1890 freou os
incipientes intentos de fortalece-las relacións co Prata debido ó efecto combi-
nado da desvalorización da moeda e a elevación dos aranceis arxentinos36. Estes
intentos foron substituídos por iniciativas máis realistas, como a da Cámara de
Barcelona, que apoiou en 1894 a proposta de negocia-los acordos con
Arxentina e Uruguai fundados no principio da reciprocidade.

A derrota na guerra de Cuba modificou de maneira radical este panora-
ma, ó reformula-la necesidade de explorar mercados que puidesen compensa-
la posible perda dos antillanos. O interese polos países onde se estableceran os
emigrantes foi medrando, en particular para os industriais cataláns. En 1900
o Fomento del Trabajo Nacional, entidade representativa destes últimos,
admitía que a emigración era inevitable e só cuestionaba a que se dirixía cara
a países como Alxeria, Estados Unidos ou Brasil, “comarcas extrañas a nuestra
nacionalidad”, e propoñía que se orientase cara á América española, onde os
emigrantes serían “los grandes propagadores de nuestros productos” debido ó

34. A idea da unión aduaneira foi presentada polo banqueiro Manuel Girona na sesión consti-
tutiva da Cámara de Comercio de Barcelona. Ver Memoria presentada por la Junta Directiva, 15
de octubre de 1889, p. 25.
35. É significativo que un cualificado representante arxentino na Conferencia de Washington
e futuro presidente da República se opuxese tenazmente á idea dun zollverein con Estados
Unidos en nome da complementariedade económica entre América Latina e Europa, pero sen
concederlle a España papel ningún. Ver Sáenz Peña, R.: Le zollverein américain, Sceaux,
Charaire et fils, 1890.
36. Entre estas iniciativas atópase a do xornal El Eco de Galicia de Bos Aires que, en 1892, pro-
puxo a creación dun “mercado único” no que os productos galegos daquela máis coñecidos
(conservas, viños, xabóns, augas minerais) gozarían de especiais vantaxes. Os elevados aran-
ceis que pesaban sobre estes constituíron, ó parecer, un obstáculo insuperable para os impor-
tadores -a maioría deles tamén galegos-, polo que ningún se presentou ó concurso organizado
polo xornal. Ver Núñez Seixas, X. M.: Emigrantes, caciques e indianos, Vigo, Edicións Xerais,
1998, pp. 64-66.



Arxentina como…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 158

seu maior potencial de asimilación37. Neste marco iniciouse, ó ano seguinte, a
publicación en Barcelona da revista Mercurio, que durante máis de tres déca-
das habería se-la principal defensora das relacións positivas entre emigración
e comercio exterior, así como da referencia ó caso arxentino como a súa evi-
dencia máis notable. Aínda que abarcaba outras temáticas, como as relacións
culturais co Novo Mundo, a revista dedicou os seus maiores empeños a pro-
move-los contactos coas “colonias sen bandeira” e a combate-las tendencias
cara ó illamento económico. Con isto tentaba insuflarlle un contido práctico ó
declamado hispanoamericanismo que comezara a manifestarse uns vinte anos
antes, explicando en moitos dos seus artigos que, sen unha “comunidad de
intereses” coas repúblicas ultramarinas, a “comunidad de raza” entre elas e
España non sería máis ca retórica vacua38.

O director da revista era Federico Rahola, ó mesmo tempo integrante da
xunta da Lliga Regionalista e secretario de Fomento del Trabajo Nacional.
Rahola encabezou en 1903 a primeira misión comercial catalana a Bos Aires,
o principal resultado da cal sería a publicación do seu libro Sangre nueva. Nel
denunciaba a eclipse da influencia comercial española no Prata, simbolizada
ata poucos anos antes polos veleiros cataláns que remontaban os ríos do
Litoral arxentino na procura das carnes e coiros que transportarían a Cuba e
Barcelona. Paralelamente a esa mingua, sen embargo, a emigración peninsu-
lar foi medrando de xeito inexorable, abríndose paso nos diferentes estratos
das sociedades arxentina e uruguaia e destacando sobre todo nas actividades
mercantís. Ademais, nas novas zonas de colonización eran os españois e non
os italianos os que formaban a maioría da poboación. Polo tanto, chegara a
hora de vira-la atención cara a esa “sangre nueva” que na súa miseria nada
valía en España, pero que se transformaba en elemento de progreso ó emi-
grar, tanto polas remesas que xiraba como polo consumo de productos ela-
borados na nai patria:

Creando un gran núcleo de población española sana y fuerte, se fortifica el
sentimiento nacional en lejanas tierras, dando el más firme apoyo á nuestro
comercio, que debe cimentarse principalmente en el mantenimiento de los gus-
tos y costumbres de la patria, que causa la demanda de nuestros productos39.

37. Fomento del Trabajo Nacional: Al Congreso Social y Económico Hispano-Americano,
Barcelona, Casanovas, 1900, pp. 10-13.
38. Ver, por exemplo, Vincenti, A.: “La cruzada de ultramar”, Mercurio, a. V, nº. 43, xuño 1905;
De Labra, R. M.: El tratado hispano-americano, íbidem, a. X, nº. 100, marzo 1910, pp. 101-104.
39. Rahola, F.: Sangre nueva. Impresiones de un viaje á la América del Sur, Barcelona, La
Academia, 1905. A transcrición corresponde ás páxinas 423-424. Sobre a figura do autor, ver
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Polo seu obxectivo, xa que non pola súa riqueza de perspectivas, pode
considerarse Sangre nueva como un texto xemelgo de Un principe mercante,
aínda que escrito un lustro máis tarde. Aínda así, Einaudi podía utilizar como
demostración do seu enfoque as cifras do intercambio italoarxentino da últi-
ma década, mesmo cando obtivese delas unhas conclusións quizais excesiva-
mente optimistas; Rahola, en cambio, só podía exhibir algunhas razóns polas
cales o comercio español con Arxentina debería medrar no sucesivo. En anos
posteriores, o político catalán insistiría co argumento, sobre todo cando os
españois superaron ós italianos no total anual de inmigrantes chegados a
Arxentina, o que parecía outorgarlles maior sustento ás súas expectativas40.

Os informes dos demais enviados comerciais da época permiten detectar
outros indicios que apuntaban na mesma dirección pero que alertaban contra
un excesivo optimismo. Estes insistían en que o poder adquisitivo medio dos
españois en Arxentina medrara sensiblemente nos últimos anos e que, ó
mesmo tempo, era cada vez maior o número de casas comerciais que lles per-
tencían. Os productos peninsulares, pola súa banda, ían sendo máis coñeci-
dos e aceptados, e en moitos casos preferíanse (non só dentro da colectivida-
de), sempre que o seu prezo fose competitivo. Todos confirmaban a existen-
cia dunha relación directa entre as exportacións e a demanda dos inmi-
grantes41. Sen embargo, prevían contra a simpleza de consideralos coma un
segmento cativo do mercado e lembraban os inconvenientes de ter que riva-
lizar con casas comerciais instaladas con anterioridade que dispuñan de redes
de distribución máis consolidadas e que se especializaban na oferta prove-
niente dos abastecedores tradicionais de Arxentina42.

AS PROPOSTAS INSTITUCIONAIS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

O interese por Arxentina acentuouse en España cara a 1910, con moti-
vo das celebracións do Centenario da revolución da independencia arxenti-

Oddone, J. A.: “Frederic Rahola i Tremols, promotor de l’americanisme catalá”, en Terceres
Jornades d’Estudis Catalano-Americans, Barcelona, Comissió América i Catalunya, 1987, pp.
171-182.
40. Ver Rahola, F.: “Carta prólogo”, en  Muguerza Sáenz, S.,  República Argentina. Su vida econó-
mica. Comercio general. El especial con España e Italia, Barcelona, Casanovas, 1909, pp. III-VII. 
41. Un deles afirmaba: “Creemos que es un error tratar de poner trabas á la emigración, pues
el emigrante español incorporado á la vida argentina consume cuatro veces más que en España
y de preferencia artículos nacionales, remite buena parte de sus ahorros, y es una propaganda
viviente de nuestra tierra...”. Ver Tomás Luque, E.: Relaciones comerciales entre España y la
República Argentina, Barcelona, Imp. Sánchez, 1908, p. 41.
42. Ver Fábregas Rafart, C.: Impresiones de un viaje económico comercial al Plata, Barcelona, Altés,
1904; Alabarte Olascoaga, R.: Relaciones comerciales hispano-americanas, Bilbao, Villar, 1908.
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na. Ademais da delegación enviada pola Corte, numerosas empresas indus-
triais e comerciais españolas participaron na Exposición Internacional reali-
zada en Bos Aires. A ocasión tamén atraeu diversos intelectuais e figuras da
cultura da Península, algúns dos cales –como Vicente Blasco Ibáñez, Rafael
Altamira ou Adolfo Posada– visitaron o país. Este último, daquela catedráti-
co da Universidade de Oviedo e membro do Instituto de Reformas Sociais,
deixou rexistradas diversas impresións sobre a colectividade española e os
vínculos económicos bilaterais, insistindo na demostración estatística de que
non só aquela senón tamén as exportacións estaban medrando a unha taxa
elevada43. Neste clima aparentemente propicio, Rahola e o seu grupo de cola-
boradores crearon en 1911 a Casa de América de Barcelona, co obxectivo de
promove-lo intercambio co Novo Mundo. Rafael Vehils, principal organiza-
dor da nova entidade, pensaba que as comunidades de españois alí estable-
cidas desempeñaran unha importante función como vehículo da expansión
económica, aínda que esa confianza non o inhibía de introducir algunhas
sombras nos seus prognósticos:

Ha terminado el período en que nuestro trueque comercial con América se
desenvolvía en incrementos sucesivos por la simple acción de aquellos hombres,
consumidores de la producción peninsular con preferencia señalada o criterio
exclusivista, por el patriótico empeño de los que, dueños del comercio campe-
sino, erigidos en ‘bolicheros’ o ‘pulperos’, durante cincuenta años trabajaron en
bien de España, al propio tiempo que labraban la riqueza rural de los america-
nos con sus ventas al fiado y su organización del crédito prendario, primitivo,
rudo si se quiere, pero eficaz para facilitar la vida de los primeros pobladores del
desierto y valorizar la tierra, ínterin las asociaciones de colonos y las ramifica-
ciones bancarias alcanzaban a cubrir los cuadros geográficos de aquellas sobe-
ranías. Ha terminado aquel período, pero el comercio en América está, en buena
parte, en manos de españoles...44.

Se isto ocorría nas campañas, a presencia española era aínda máis nume-
rosa nas cidades, así como maior –segundo Vehils– era o seu propósito de
conservar a longo prazo os seus lazos con España, polo que se unían en aso-

43. Posada, A.: La República Argentina. Impresiones y comentarios, Bos Aires, Hyspamérica,
1986, pp. 29-33, 321-339 (edic. orix.: Madrid, 1912). Igual que fixera Einaudi ó falar dos ita-
lianos, Posada afirmaba que o que lle faltaba á emigración española para lograr maior gravita-
ción económica na Arxentina era o acompañamento de capitais, problema que segundo el
empezaba a ter rectificación.
44. Vehils, R.: Organización ibérica. Los españoles de América, Barcelona, Casa de América, 1920,
p. 3.
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ciacións voluntarias –algunhas das cales, como a Sociedade Española de
Socorros Mutuos de Bos Aires ou o Centro Galego da Habana, contaban con
decenas de miles de afiliados– que os representaban e colaboraban na medi-
da das súas posibilidades coa metrópole. Pero se se trataba de que esa
conxunción derivase en maiores beneficios comerciais, resultaba necesaria a
elaboración dun programa amplo e coherente de promoción, con forte apoio
institucional. Esta necesidade era máis urxente no mercado arxentino debido
a que o enorme aumento dos contactos entre Bos Aires e os portos españois
na década previa á guerra europea revelaba a insuficiencia da estructura esta-
tal que debía acompañalos. A reorganización en 1914 dos servicios consu-
lares e da Cámara Española de Comercio da cidade e a elevación do rango da
legación ó de embaixada, dous anos despois, conseguiron reducir en parte
esa deficiencia.

Ó mesmo tempo, o estalido da guerra creou unha situación nova cunhas
consecuencias para a relación bilateral que só se foron advertindo paulatina-
mente. O signo máis evidente do cambio foi o crecemento da importancia de
España como abastecedora e cliente de Arxentina debido á súa condición de
país neutral. Pero esta era unha situación artificial que ameazaba esvaecerse
cando retornase a paz. Este perigo foi sinalado por Francesc Cambó, quen
mantiña fluídos contactos con Mercurio e a Casa de América pero que como
economista e político exercía unha influencia bastante maior que Rahola e
Vehils dentro do Estado español. Nun ensaio de 1917, Cambó lembráballes
ós exportadores que o seu recente avance nos mercados americanos só
respondía á retirada da competencia dos países belixerantes, polo que era
necesario prepararse para defende-las posicións conquistadas45. A voz de alar-
ma de Cambó coincidía coas reclamacións dos importadores españois de Bos
Aires, preocupados polo feito de que as vantaxes obtidas puidesen extinguir-
se coa reaparición dos provedores tradicionais e polas dificultades para man-
ter uns servicios navais estables coa península46.

Nese contexto reapareceu o argumento do mercado étnico, agora acom-
pañado da apelación a un maior intervencionismo estatal sobre a mariña mer-
cante. Con isto apuntábase cara a unha mellor asistencia á emigración para
encamiñala ós países máis adecuados para a penetración económica españo-
la47. No seu último escrito importante sobre América Latina, Rahola coincidía

45. Cambó, F.: L’ acció privada i l’acció de l’Estat en les industries que tenen sobre-producció,
Terrassa, Imprenta La Industria, 1917, p. 11.
46. Ver Sáenz, G.: España: su comercio, su industria y su agricultura. Conferencia pronunciada en
el Club Español, Bos Aires, Santos, 1919.
47. Por exemplo en Omar y Gelpí, J. M.: Medios para favorecer la expansión económica de
España, Barcelona, Minerva, 1917.
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con ese enfoque, sinalando que España contaba con “ventajas naturales” crea-
das pola emigración na guerra comercial polos mercados da rexión, pero que
isto non abondaría para inclina-la balanza ó seu favor. Era necesario ademais
que se renegociasen os tratados comerciais con eses países, asinados nunha
época en que a corrente emigratoria case non existía. Tamén se debía fortale-
ce-la rede diplomática e outorgarlles ás asociacións españolas xa consolidadas
un certo papel na elección dos cónsules que prestarían servicio en América48.
Case todas estas propostas quedaron só no papel, en parte pola escasa marxe
coa que se contaba para outorgarlles concesións comerciais a países como
Arxentina, as exportacións da cal debían enfronta-la firme resistencia dos
intereses proteccionistas peninsulares.

As advertencias pesimistas sobre o futuro foron así converténdose en rea-
lidade na posguerra, a medida que as estatísticas demostraban que o inter-
cambio cos mercados americanos xa non medraba de forma sostida ou
mesmo se reducía. Isto levou a unha tenue reacción do Estado español, que
consistiu en auspiciar unha serie de congresos hispanoamericanos para dis-
cuti-los problemas das relacións económicas bilaterais, como os realizados en
Sevilla e Barcelona en 1923 e 1929. Estes constituíron as últimas caixas de
resonancia dos proxectos tendentes á alza das exportacións –e, na súa versión
máis optimista, á superación do atraso económico– mediante o recurso ós
españois fóra de España. Debido ós inconvenientes xa sinalados, estes encon-
tros tiveron un escaso resultado práctico. Na mesma época, outros autores
que tamén defendían as potenciais vantaxes derivadas das conexións entre
emigración e comercio amosábanse máis escépticos, á luz dos resultados que
ó longo desa década mostraba o intercambio con Arxentina49. Pero será nece-
sario chegar ós anos 30 para que a brusca caída do fluxo emigratorio e as
graves distorsións derivadas da crise económica internacional provoquen
unha considerable atenuación da prédica que con moitas intermitencias se
viñera manifestando ó longo das catro décadas anteriores50. A cuestión da
emigración no seu conxunto e do papel das colectividades no exterior perdeu
daquela gran parte do cariz polémico co que se viñera considerando, antes de

48. Rahola, F.: Programa americanista de post-guerra, Barcelona, Casa de América, 1918.
49. Ver Graell, M.: A propósito de la Memoria de la Cámara Española de Comercio de Buenos Aires,
Barcelona, Casanovas, 1925; González Palou, P.: Comentarios a la crisis de la industria textil,
Barcelona, Talleres Gráficos Feliú y Susana, 1929. 
50. Mesmo a entidade que seguía reunindo os publicistas máis comprometidos con esa posi-
ción rematará por recoñecer que a cuestión da emigración caera nun esquecemento case total
como capítulo das relacións cos países latinoamericanos. Cf. Instituto de Economía Americana:
Síntesis de su labor y orientación en el período 1932-1936, Barcelona, Oliva de Vilanova, 1936, pp.
8-10.
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que o estalido da Guerra Civil acabase por relegala durante moitos anos a un
lugar case insignificante dentro da escena económica española.

UN BALANCE COMPARATIVO

É indubidable que o debate sobre as perspectivas económicas que abría
a emigración tivo unha intensidade e unha riqueza sensiblemente maiores en
Italia que en España. Por outra parte, a súa orixe é bastante anterior naquela,
aínda que o apoxeo da prédica sobre as vantaxes de contar con “colonias” de
emigrantes abarcou un período similar en ámbolos casos, é dicir, entre finais
do século XIX e comezos da Primeira Guerra Mundial, cun eco algo distor-
sionado e menos imaxinativo na etapa do fascismo e do primorriveirismo. O
mesmo ocorreu co exemplo arxentino no que se apoiaba, o que non é difícil
de explicar se temos presente que é precisamente neses anos cando ámbalas
colectividades acadan a súa maior gravitación. Como vimos, esas vantaxes
apuntaban a transformar, pola vía da emigración, unha gran masa de campe-
siños e traballadores que vivían en niveis próximos á subsistencia en ámbalas
penínsulas, en consumidores de máis alta renda de productos agrícolas ou
industriais do país de orixe unha vez emigrados, así como en contribuíntes
de divisas a través da transferencia de pequenos aforros.

Afirmar que en Italia a discusión tivo máis importancia non significa que as
personalidades que nela participaron fosen máis relevantes dentro do panorama
nacional que os seus coetáneos españois, senón que foi naquel país onde adqui-
riu as dimensións dun problema de estado que tiña estreitas relacións co deba-
te máis vasto sobre a emigración e incluso sobre o colonialismo. En España, en
cambio, os emigrantes residentes en Arxentina e noutros países americanos –coa
excepción de Cuba durante a etapa de dominio directo– nunca chegaron a ser
contemplados como instrumento de poder na área, aínda que si o fosen como
protagonistas dunha apertura comercial que para sectores empresariais de
rexións como Cataluña resultaba moi desexable. Algunha das causas desta dife-
rencia pode aparecer de inmediato, como o carácter máis precoz da emigración
italiana masiva ou a falta de colonias propiamente ditas, problema co que
España non debeu enfrontarse ata finais de século. Debe lembrarse que, na lóxi-
ca dos que se opuñan ó criterio de que Italia centrase os seus esforzos no usu-
fructo das “colonias libres” coas que contaba en Sudamérica, estaba a idea de
que a emigración era unha exportación (a de homes) que, como a de capitais e
a diferencia da de productos, requiría un certo control político-militar sobre o
país cara ó que se dirixía se se pretendía que a hemorraxia de recursos se
convertese en factor de potencia.

Dentro dese marco, a expansión pacífica mediante o comercio parecía
condenada a extinguirse, sendo substituída polo repartimento coercitivo de
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territorios e mercados extraeuropeos. Os beneficios que nas metrópoles
parecían poder acadarse por esa vía non debían comprender só os grupos
directamente involucrados no tráfico colonial ou a explotación dos recursos
ultramarinos, senón que prometían estenderse a amplas franxas da socieda-
de. No caso italiano, as expectativas estiveron especialmente centradas na
solución do problema do atraso do Mezzogiorno, polo que non é estraño
que algúns dos principais representantes do meridionalismo avogaran polo
colonialismo africano ou que na enquisa parlamentaria sobre a mariña mer-
cante fosen as cámaras de comercio sicilianas as que expresasen o punto de
vista minoritario que se opuña ós prognósticos optimistas sobre a relación
entre o Reino e as súas colectividades de emigrantes en América. Esta opi-
nión chegou ó seu punto culminante durante o goberno crispino, pero man-
tivo unha certa vixencia despois, nun contrapunto non resolto ata fins dos
20 coa chamada “segunda vía”. En cambio, a maioría dos ambientes indus-
triais setentrionais foron refractarios ás conquistas militares dende comezos
do debate, tanto polos escasos beneficios económicos que producían como
polo incremento do gasto público que implicarían. Por iso, estaban máis dis-
postos a escoita-los argumentos favorables á emigración como avanzada da
exportación, sobre todo no caso dos bens de consumo masivo, como os téx-
tiles ou os alimenticios.

Pero tamén esta segunda vía se foi enchendo de connotacións que a
facían menos independente da primeira, na medida en que o ambiente pro-
clive ó imperialismo acabou contaminándoa. Por iso, as apelacións de
Einaudi a unha alianza entre a burguesía e o Estado para conduci-los emi-
grantes pobres cara ós destinos ós que eles optaran previamente sen necesi-
dade de guía ningunha, ou as de Prato no sentido de dirixi-la colonización
ultramarina por medio dunha conxunción en que tamén entrase a Igrexa,
apartaron notoriamente os seus argumentos dos da aproximación “manches-
teriana” na que comezara a xerarse. Novamente, se se comparan os seus escri-
tos finiseculares cos dos liberais xenoveses que os precederan na exaltación
do destino sudamericano da emigración italiana –aínda que Ellena ou Virgilio
non fosen inmunes á idea de que o Estado debía subsidia-las navieiras–, é
posible detectar canto pervivira da serena confianza no libre xogo das forzas
económicas desencadeadas por aquela.

Que eses cambios nas formas de aproximarse ó debate sobre as posibili-
dades que ofrecían os “mercados étnicos” non fosen abstractos senón moi
vinculados coas modificacións sufridas pola economía italiana entre unha e
outra data parece fóra de dúbidas. En particular eran tributarios de que, na
fin do século, esta economía fose moito máis capaz de envorcar excedentes
en países distantes. As exportacións adquiriran unha importancia crucial para
a industria liviá, que seguía aspirando a concreta-las vantaxes do gradual
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expansionismo comercial, a diferencia do que ocorría coa industria pesada,
as expectativas da cal dependían fortemente das políticas de sustento estatal,
incluíndo as hipóteses de conquista colonial. A medida que se consolidaba a
competitividade da industria téxtil, por exemplo, os seus empresarios vían
máis criticamente o proteccionismo sobre o gran, que elevaba o prezo do pan
e, por conseguinte, o salario. As súas propostas de ampliación das importa-
cións agrícolas dende países como Arxentina apuntaban, xa que logo, a unha
suma de utilidades entre o que isto podía supor en canto ó abaratamento de
custos e o que suporía como mellora da capacidade adquisitiva dos consu-
midores italianos dos seus productos que formaban parte dos procesos de
colonización das terras sudamericanas.

Sería inútil explora-la balanza comercial española tentando atopar un sec-
tor industrial onde os nexos con Arxentina fosen tan consistentes como os que
tiña o téxtil algodoeiro italiano nas últimas décadas do século. Probablemente
por iso, os defensores do protagonismo dos emigrantes como consumidores
adoitaban recrutarse nos ambientes vinculados ó comercio e á navegación de
Barcelona, máis ca entre os propietarios das principais fábricas. Para estes, os
“mercados étnicos” tiveron unha importancia só ocasional, xeralmente en
momentos de crise do mercado interno ou de insuficiencia dos mercados colo-
niais mentres estes subsistiron. Esta explicación debe ser enmarcada noutras
dúas consideracións. En primeiro lugar, a visión pesimista da emigración tivo
unha duración bastante máis prolongada en España e a súa reconsideración foi
escasa e tardía. Na década dos oitenta, por exemplo, cando en Italia xa esta-
ban tentando extrae-las posibles consecuencias prácticas dun proceso que
empezara a ser percibido como inevitable, en Madrid creábase unha comisión
oficial para estudia-la emigración co obxectivo esencial de tratar de contela51.
Esta liña restrictiva seguiu contando con poderosos defensores moito tempo
máis tarde. En segundo lugar, o forte peso do proteccionismo dentro do pen-
samento económico da época limitou o desenvolvemento vigoroso dunha cor-
rente librecambista como a que en Italia serviu de apoio á postura que esta-
mos a comentar.

De tódolos xeitos, é indubidable que en Barcelona e nas súas comarcas
adxacentes se tentou insuflarlle un contido práctico ó declamado hispanoa-
mericanismo, que nas súas versións máis difundidas se atopaba cargado de
connotacións culturais ou políticas. O que interesa destacar aquí é que, aínda
constituíndo unha réplica a distancia do debate italiano, a conformación da
formulación sobre as relacións positivas entre emigración e comercio seguiu

51. Ver Sánchez Alonso, B.: “La visión contemporánea de la emigración española”, Estudios
Migratorios Latinoamericanos, a. 4, nº. 13, decembro 1989, pp. 441-442.
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en España unha evolución que presenta trazos bastante distintivos. Así, o seu
tardío xurdimento inhibiu a posibilidade de que se erixise como contrapun-
to dos proxectos de renovación dos vínculos económicos cos mercados colo-
niais antillanos. De feito, cando a comezos de século foi formulada na visión
inicial do grupo de Mercurio, presentouse como unha substitución póstuma
daqueles, pero partindo da base de respecta-las considerables diferencias que
podían advertirse entre un caso e outro.

Por outra parte, na medida en que eran máis evidentes as debilidades do
Estado para apoia-la acción dos emigrantes na tarefa de reforza-los vínculos
económicos coa “metrópole”, polo menos ata a Primeira Guerra Mundial, esta
versión mantivo gran parte da espontaneidade que a italiana xa perdera.
Contra do que pensaban os que na primeira década do século comezaron a
avogar pola constitución de sindicatos e pools como medios para lograr unha
sólida expansión comercial, as exportacións españolas ó Prata seguían sendo
despachadas na súa maioría por pequenas empresas, con contactos con ese
mercado que adoitaban ser esporádicos e circunscritos, nunha importante
proporción, a satisface-lo consumo dos emigrantes. Por riba, esa corrente non
lle debía nada á existencia de investimentos peninsulares na rexión nin á pre-
sencia de cadros técnicos ou xerenciais que, logo de expatriados, exercesen
un efecto inductor sobre ela. Así mesmo, tampouco se podería pretender do
Estado moito máis ca un feble auxilio na obra de consolidar unha rede de
intereses entre exportadores e importadores españois a ámbolos lados do
Atlántico, á maneira intentada por entidades como a Casa de América.

A difusión dentro e fóra de Europa dun amplo intervencionismo en mate-
ria de relacións comerciais e de cambio durante o conflicto bélico e o simultá-
neo auxe das exportacións propias que quedou como un inesperado legado
deste alteraron os datos fundamentais nos que se apoiaba ese enfoque,
acercándoo de maneira máis clara ó modelo italiano. É nese contexto onde
deben interpretarse as advertencias de Rahola e Cambó acerca da falta de coin-
cidencia entre as modalidades que no futuro presentaría a competencia polo
aprovisionamento dos compradores transatlánticos e os caracteres que asumi-
ra no pasado máis ou menos recente. Igualmente, a mención de Vehils ó papel
que nese pasado desempeñaran os “bolicheiros” e “pulpeiros” españois no
lento pero indubidable incremento das exportacións propias pretendía ser
unha referencia do insuficiente que de alí en diante resultaría un proxecto de
conservación das posicións adquiridas no mercado sudamericano que se
basease só nesa premisa. Sen nega-la importancia que seguirían tendo os vín-
culos creados polos emigrantes como factor explicativo das direccións e inten-
sidades do fluxo comercial, os tres autores viñan a reclamar unha acción moito
máis concertada entre as empresas que participaban dunha mesma liña expor-
tadora, así como entre ese conxunto e o Estado.
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Cun atraso de case un lustro e coas présas dunha tendencia declinante,
iso é xustamente o que se tentaría, dende o segundo tercio da década dos
vinte, a través dos diversos mecanismos de cooperación privado-estatais, os
deseños dos cales quedaron rexistrados nos Diarios de Sesións do Congreso
e conferencias en prol do comercio ultramarino reunidos neses anos. Dende
a perspectiva do goberno de Primo de Rivera, estas actividades e a ampla
publicidade que as rodeaba recoñecían diversas motivacións. Por unha parte,
o propósito xeral de arbitraxe por parte do Estado entre os diversos sectores
que formaban parte dunha determinada actividade económica como presun-
to medio para tratar de consolidala e ampliala. No caso que nos ocupa, esta
arbitraxe abarcaba tamén as colectividades españolas en América, representa-
das a través das súas cámaras de comercio. En segundo lugar, a posta en prác-
tica de instrumentos en teoría fortemente intervencionistas xa ensaiados nou-
tros países europeos –e especialmente en Italia– pero cunha eficacia que se
atopaba sempre restrinxida polo feito de que debían plasmarse en mercados
sobre os cales a influencia real do Estado español era case nula. Por último,
o intento de traducir nunha clave mercantil os postulados hispanoamerica-
nistas daquela novamente de moda. Ademais de tódalas dificultades ás que
nos temos referido, este último propósito atopábase tamén limitado pola evi-
dente prioridade que ese mesmo Estado –nunha perspectiva fortemente tra-
dicionalista– lles outorgaba ás demais formas de relación con América Latina,
como as culturais, políticas e ata relixiosas52.

A moi dubidosa capacidade práctica deses mecanismos de concertación
para supera-la fase depresiva que viña presentando o intercambio económi-
co de España coas repúblicas latinoamericanas de alta inmigración a partir
de comezos da posguerra constituía, polo tanto, un aspecto do problema.
Outra parte atopábase nas profundas modificacións en curso nas economías
deses países, algúns trazos das cales –como a rápida recuperación dos pro-
vedores tradicionais ou o avance dos procesos substitutivos de importa-
cións– non contribuían a xerar nova confianza na vitalidade destes vínculos
comerciais. Pero tamén debe buscarse unha parte adicional na paulatina
perda de pulso do movemento emigratorio, o que implicaba a alteración

52. Un exemplo desta tendencia atópase no discurso do Ministro de Estado Yanguas e Messía,
de 1926, no que, referíndose ás relacións coas repúblicas americanas, dicía: “Esas relaciones
son y han de ser siempre de familia, y no podrá decirse, ciertamente, que en semejante órbita
familiar las relaciones económicas tengan jamás la primacía sobre los vínculos que crean la
comunidad de mentalidades, de cultura, de estirpe, de glorias y de desgracias, de idioma, de
afectos, de tradición y de costumbres salidas de un mismo hogar común”. Cit. en Niño
Rodríguez, A.: “Hispanoamericanismo, regeneración y defensa del prestigio nacional (1898-
1931)”, en Pérez Herrero, P. e Tabanera, N. (comps.): España-América Latina: un siglo de políti-
cas culturales, Madrid, Aieti-Sintesis, 1993, pp. 46-47.
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doutro dos datos fundamentais da etapa previa á guerra e, ó parecer, o único
que non fora prognósticado por Rahola e polos demais publicistas53. No caso
de Arxentina esas limitacións presentábanse combinadas, polo que a corre-
lación entre o tamaño da colectividade e o total das exportacións españolas
non volveu presenta-los índices próximos á unidade que se verificaran antes
da guerra. Por conseguinte, se de “mercado étnico” se podía falar aínda nos
anos vinte, non era principalmente para referirse ó consumo dos emigrantes,
salvo certos artigos específicos, senón polo papel que unha parte deles
seguía desempeñando nas redes comerciais do país de destino, as cales per-
mitiron que España conservase un lugar no mercado arxentino máis rele-
vante do que cabería esperar en ausencia destas.

53. Esta limitación foi, sen embargo, percibida por un dos principais especialistas arxentinos
no comercio con España, quen sinalaba a fins dos anos vinte: “Por otra parte, nuestro régimen
alimenticio se está modificando sensiblemente, las influencias o los gustos de los inmigrantes
van perdiéndose lentamente y el número de españoles afectos a los productos de su patria ha
disminuido considerablemente en los últimos años, por la misma disminución de la inmigra-
ción española”. Cita tomada de Coni, E.: “El comercio hispano-argentino”, Revista de Ciencias
Económicas, a. XVII, nº. 101, decembro 1929, p. 1050.
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Resumo

ARXENTINA COMO “MERCADO ÉTNICO”: EMIGRACIÓN 
E COMERCIO NA PUBLICÍSTICA ITALIANA E ESPAÑOLA (1860-1930)

Alejandro Fernández

Na segunda metade do século XIX diferentes economistas liberais do norte de Italia expu-
xeron a idea de que a emigración a países como Arxentina, non suxeitos por vínculos coloniais,
podería comportar certos beneficios económicos que foran ignorados anteriormente. Estes non
provirían só do envío de remesas por parte dos emigrantes, senón tamén da formación dun mer-
cado de consumo para os artigos de exportación. Estas ideas acadaron certo eco en España, sobre
todo en Barcelona, logo da independencia cubana. O traballo analiza os fundamentos desta teoría,
os seus cambios ó longo do tempo e as limitacións que presenta á luz das correlacións entre emi-
gración e comercio exterior.

Palabras clave:
Arxentina, emigración española, emigración italiana, comercio.

Resumen

ARGENTINA COMO “MERCADO ÉTNICO”: EMIGRACIÓN 
Y COMERCIO EN LA PUBLICÍSTICA ITALIANA Y ESPAÑOLA (1860-1930)

Alejandro Fernández

En la segunda mitad del siglo XIX diferentes economistas liberales del norte de Italia plantea-
ron la idea de que la emigración a países como la Argentina, no sujetos por vínculos coloniales,
podría acarrear ciertos beneficios económicos que hasta entonces habían sido soslayados. Estos no
sólo provendrían del envío de remesas por parte de los emigrantes, sino también de la formación de
un mercado de consumo para los artículos de exportación. Tales formulaciones lograron un cierto
eco en España, sobre todo en Barcelona después de la independencia cubana. El trabajo analiza los
fundamentos de este planteamiento, sus cambios a lo largo del tiempo y las limitaciones que pre-
senta a la luz de las correlaciones entre emigración y comercio exterior.

Palabras clave:
Argentina, emigración española, emigración italiana, comercio.

Résumé

L’ARGENTINE EN TANT QUE “MARCHÉ ETHNIQUE”: ÉMIGRATION 
ET COMMERCE DANS LA PUBLICISTIQUE ITALIENNE ET ESPAGNOLE (1860-1930)

Alejandro Fernández

Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs économistes libéraux du nord de l’Italie
diffusèrent l’idée que l’émigration vers des pays comme l’Argentine, non assujettis par des liens colo-
niaux, pourrait comporter certains bénéfices économiques qui avaient été négligés jusqu’alors.
Ceux-ci ne proviendraient pas seulement de l’envoi de fonds faits par les émigrants, mais aussi de
la formation d’un marché de consommation des articles d’exportation. Après l’indépendance cubai-
ne, ces idées rencontrèrent un certain écho en Espagne, à Barcelone surtout. À la lumière des corré-
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lations entre émigration et commerce extérieur, ce travail analyse les bases de cette théorie, son évo-
lution à travers le temps et les limites qu’elle présente.

Mots clés:
Argentine, émigration espagnole, émigration italienne, commerce.

Summary

ARGENTINA AS “ETHNIC MARKET”: EMIGRATION 
AND COMMERCE IN ITALIAN AND SPANISH PUBLICATIONS (1860-1930)

Alejandro Fernández

In the second half of the 19th century different liberal economists in northern Italy suggested
the idea that emigration to countries such as Argentina, not subject to colonial ties, could lead to
economic benefits that until then had been neglected. These benefits would come not only from the
money sent home by the emigrants but also from the creation of a market for exports. These ideas
aroused a certain amount of interest in Spain, particularly in Barcelona, following Cuban indepen-
dence. The work analyses the fundamentals of this approach, the changes it underwent in the cour-
se of time and the limitations that it displayed in the light of correlations between emigration and
foreign commerce.
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Argentina, Spanish emigration, Italian emigration, commerce.
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COMO BARCOS NO HORIZONTE. MOMENTOS NA VIDA
DALGÚNS TRABALLADORES VASCOS EN ARXENTINA
DURANTE A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

Marcelino Iriani Zalakain

Como xa vimos noutros traballos1, os emigrantes vascos que abandona-
ron os seus casaríos ou vilas de Euskal Herria durante o século XIX para diri-
xirse a Arxentina non escapaban maioritariamente da fame ou da miseria. Si
o facían, sen dúbida, do futuro pouco prometedor que deparaba aquela pai-
saxe limitada e moi equilibrada entre persoas e recursos. Partían coa certeza
de que en países como Arxentina podían mellora-la súa situación económica
e incluso a da súa familia.

Cando subían ó barco comezaba unha viaxe, non tan incerta se se ten en
conta a cantidade deles que o facían con información ou axuda concreta, cara
a unha situación xeralmente mellor que a anterior. De tódolos xeitos, o cami-
ño era difícil e presentábase cheo de obstáculos. Aquel inmigrante novo e
vital, que marchaba para leva-lo mundo por diante só coas súas mans, non
podía evitar logo namorarse dunha rapaza do lugar ou mandar chama-la súa
moza. Os fillos, claro está, non tardaban. Se tentaba segui-la marcha dende
Bos Aires cara ás vilas novas do interior, onde lograban mellores contratos
laborais e o acceso á terra era real, o grupo familiar que antes era un alivio
agora representaba unha carga. O camiño cara ó arco da vella facíase daque-
la máis lento e tedioso, pero non imposible; só se perdían as oportunidades
condicionadas por unha mobilidade oportuna.

Sen accidentes de traballo ou enfermidades; sen a mortaldade de tódo-
los cordeiros ou o sufocamento dalgunha crise conxuntural (como a de 1866,
a de 1873 ou a de 1890), cando aquel vasco se convertía en home e pasaba
dos trinta anos, posiblemente divisase con máis claridade algúns indicios de
que navegaba ben encamiñado. Se estaba no campo, posiblemente fose pro-
pietario dunha chacra ou dun pequeno terreo; tamén, por que non, dun
almacén de ramos xerais respectable. Se non era propietario podía ser un
capataz ben remunerado ou un tambero que vivía sacrificadamente pero de

1. Iriani (1994a e 1994b)
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xeito honroso. Na cidade xa era tempo de que a súa chegada oportuna cun
oficio necesario coma o de ladrilleiro, carpinteiro ou ferreiro lle permitisen
facer unha diferencia substancial para ter algún ben. O mesmo se tivera arris-
cado a súa enerxía e os seus aforros para instalar un comercio ou tentar diver-
sifica-la dieta local como chancero, hortelán ou panadeiro2.

Como vemos, os camiños posibles que se lle abrían a un inmigrante ó
tocar terra americana eran innumerables. Nesta oportunidade tentaremos
recupera-la experiencia dalgúns vascos instalados en dúas vilas da provincia
de Bos Aires en dous momentos distintos (1869 e 1895). Chascomús, cora-
zón da cría de gando lanar, situado a escasos 200 quilómetros do porto de
chegada, cara ó sur, permitiranos observar progresos fulgurantes á vez que as
distintas experiencias posibles nun lugar que se converterá en zona de paso
dende mediados de 1870, cando decline esta producción. Tandil, vila da
fronteira ata 1860, amósano-las posibilidades que se presentaban nun espa-
cio case baldeiro e que eran, en definitiva, as razóns para prosegui-la viaxe,
dende a baixada do barco, 400 quilómetros en dirección ó territorio indio.

As cédulas censuais que corresponden ós dous Censos Nacionais pre-
séntanse como unha fonte tan limitada como imprescindible. Non nos per-
miten saber dos obstáculos que aqueles traballadores tiveron que salvar no
seu camiño cara ó progreso pero si visualiza-los momentos de partida e de
chegada. Con isto podemos imaxinar, con certas precaucións3, algúns dos
logros acadados. Como se divisasemos un barco no horizonte e logo pecha-
sémo-los ollos un instante para volver velo; non saberemos con certeza que
fixo mentres non o observamos pero, comparando o novo punto onde se
atopa co punto inicial, non resultará imposible imaxinar certa traxectoria per-
corrida. Repensa-las fontes xa traballadas na procura de novas conclusións
permítenos tamén achegármonos ós nosos protagonistas a través dos novos
enfoques que formula a microhistoria. Seguimentos menos estatísticos e máis
antropolóxicos que poden resultar interesantes como mostraxes, con indivi-
duos ou familias tomando decisións pero sen deixar de lado as conxunturas
e procesos máis xerais nos que se desenvolvían.

CHASCOMÚS: UNHA ZONA DE PASO

Chascomús, zona nuclear do auxe da la, é un representante fiel da
mobilidade xeográfica e ocupacional dos vascos pola provincia. De tódolos

2. Para ampliar sobre a diversidade e as tendencias dos vascos (españois e franceses) durante
o século XIX na provincia de Bos Aires, ver Iriani (1992, 1994b, 1999 e 2000).
3. Non contamos cun dato fundamental como o envío de remesas.
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xeitos, o subtítulo deste apartado é enganoso. É fácil, dende o noso punto
de observación temporal, denominar Chascomús como zona de paso; pero
o auxe lanar de entre finais da década de 1840 e 1870 seguramente non foi
percibido así polos traballadores que se dirixían cara a esta zona. Moitos
chegaron cando a demanda de coñecementos e familias numerosas de pas-
tores se compensaban con contratos altamente favorables como a parcería;
outros, cando o auxe da la comezaba a decrecer. Pero, ¿como saber en 1870
–máis alá da sospeita de que a continua chegada debilitaba os contratos
outrora favorables– se a actividade recobraría a súa rendibilidade ou non o
faría nunca máis?

A pesar disto, ó observa-lo comportamento daqueles traballadores en
rexións pouco “urbanizadas” como esta e durante o período que hai entre os
dous Censos Nacionais, cabe esperar (de acordo cos estudios realizados4) que
os traballadores non cualificados perdan o peso relativo que tiñan na década
de 1860 e que á vez aumente o dos xornaleiros e o dos traballadores urba-
nos. Tamén pode que aumente o número de tarefas asociadas a chacras e agri-
cultura, así como tamén o de gandeiros e rendeiros. Non debemos esquecer,
por certo, que a dinámica do escenario pampeiro decimonónico non se carac-
terizaba por presentar poboadores maiormente “apegados” a un lugar. Se
collemos como exemplo Chascomús, debemos ter presente que, ó declina-la
producción ovina, esta zona converteuse nun lugar de paso cara a rexións
máis promisorias, como o sur de Bos Aires, e mesmo catapultou a moitos dos
vascos que se atopaban alí no momento do primeiro censo. Pódese observar,
igualmente, unha diminución do número de peóns, acompañado dun
aumento de xornaleiros, cara á fin do século. O maior número de xornaleiros
evidencia un mercado laboral –que se caracterizaba pola estacionalidade das
tarefas– máis definido, mentres que a reducción dos peóns pode obedecer a
que agora moitos traballan como xornaleiros, marcharon á cidade ou a outra
zona ou mesmo se capitalizaron e pasaron a formar parte dos traballadores
rurais especializados ou dos empresarios gandeiros.

4. Ver, por exemplo, Álvarez e Míguez (1983) e Míguez (1993a, p. 151 e 152).
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Cadro 1
Traballadores vascos en Chascomús, 1869/1895

Ocupación 1869 1895

1 Xornaleiro 83 128

2 Peón 178 82

3 Traballadores domésticos 63 40

4 Traballadores rurais especializados 115 91

5 Traballadores urbanos especializados 84 24

6 Comerciantes e industriais 58 61

7 Funcionarios e profesionais — 6

8  Empresarios gandeiros e rendeiros 21 117

9  Pequenos empresarios agrícolas 6 36

10 Empregados 21 22

11 Artesáns independentes 52 8

Fonte: Cédulas censuais correspondentes ós Censos Nacionais de 1869 e 1895. A.G.N. Estructura
cadro tomado de Míguez, E. (1993a, p. 159)

O cadro anterior permite visualizar un estancamento do número de tra-
balladores rurais especializados; pero as cédulas aclárannos que, en 1869, o
groso da cifra se compuña de pastores, mentres que en 1895 estaba formada
por leiteiros. Podemos pensar tamén que a diminución de traballadores urba-
nos especializados obedeceu en parte á desaparición paulatina dos carreteiros,
posiblemente pola caída no transporte da la e pola presencia do ferrocarril.
Estes e os forneiros conformaban a avultada cifra do primeiro Censo Nacional.
Outra achega recorrente dos vascos en calquera sitio onde se atopasen foi na
agricultura, ben sementando algúns potreros dos seus campos gandeiros, ben
en pequenas chacras. O número de empresarios gandeiros é elocuente tamén
no tocante ó progreso experimentado. Seguindo coas cifras relativas a
Chascomús, resulta curioso o descenso dos artesáns independentes, sendo a
partida cara a outras vilas en formación –e con máis traballo–, o aforro ou o
investimento noutros campos coma o comercio ou o agro algunhas das res-
postas posibles. Este fenómeno contradí o comportamento xeral que se pode
esperar dos estranxeiros entre os dous Censos Nacionais, que aumentan a súa
participación no artesanado especializado urbano.

Para verificar dende outro ángulo estes enunciados xerais, e a ton cos
novos enfoques máis antropolóxicos, realizámo-lo seguimento dalgúns vas-
cos entre ámbolos momentos do século pasado. O exercicio consistiu en
tomar das cédulas censuais de 1895 cen casos de vascos/as de distintos ofi-
cios e ocupacións e co único requisito de teren 45 anos ou máis, o que nos
aseguraba que en 1869 tivesen idades laborais. O resultado axústase ó noso
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suposto inicial: só constatámo-la presencia de once vascos nos dous momen-
tos (11%). Débense ter en conta, xunto coa mobilidade aludida, a esperanza
de vida moito máis curta, a posibilidade do retorno, etc. O resultado dos
inmigrantes atopados non nos ten que facer pensar moito máis alá das ten-
dencias xerais que vimos no cadro; mesmo non nos debe permitir esquecer
toda unha gama de posibilidades polas que pasa unha persoa ó longo da súa
vida e que poden moldea-la súa condición laboral. Todo isto sen esquece-las
apetencias –ou conformismos– individuais, que poden facer varia-las alturas
posibles do teito que hai que acadar.

Cadro 2
Os vascos e o progreso en 26 anos. Once casos, Chascomús, 1869/1895

1869 1895

Apelido, nome Idade Ocupación Idade Ocupación

Arenaza, Fernando 39 farmacia 64 farmacia

Ochoa, Segundo 26 albanel 50 facendado

Esponda, Juan 24 traballador rural 50 criador

Bicondo, Juan 20 traballador rural 45 criador

Iriarte, Ramón 40 peón chacra 69 propietario

Inchauspe, Martín 40 forneiro 66 xornaleiro

Harbeleche, Domingo 39 tropero 66 propietario

Etchegoyen, Bernardo 45 tropero 70 propietario

Mendiburu, Catalina 31 ama de casa 55 propietaria

Unanue, Domingo 25 comercio 51 facendado

Unanue, Ignacio 48 comercio 74 rendeiro

Fonte: Elaboración propia sobre a base de cédulas censuais. Primeiro Censo Nacional (1869) e
Segundo Censo Nacional (1895), AGN.

¿Quen pode dubidar de que a primeira vista o grupo alcanzou progresos
notables? Se observámo-las situacións de partida, agás os irmáns Unanue (e
é posible que o seu comercio consistise nun salón alugado cun mínimo de
mercadoría) todos partiron en condicións similares, sen ocupacións ou ofi-
cios que demandasen un capital inicial ou ferramentas custosas. Un caso
curioso é o de Arenaza, que en ámbolos dous casos se presentou como far-
macéutico; na primeira das datas era viúvo e con tres fillos ó seu cargo; curio-
so porque é o antimodelo de inmigrante, principalmente porque (salvo que
fose un carlista exiliado) esa profesión lle permitiría adecuarse ben á Europa
decimonónica; pero dobremente atípico, aínda que deberiamos investigar
máis, porque parece que Arenaza non usou os seus coñecementos para capi-
talizarse e adquirir campos ou outras propiedades en Arxentina.
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Respecto de Catalina Mendiburu, na primeira data era ama de casa e coi-
daba os seus cinco fillos, mentres o seu marido, Nicolás, dedicaba as horas
do día a atende-la súa facenda. Non sabemos cando enviuvou, pero si que o
seu marido morreu deixándolles un bo pasar que só tiña que conservar. O
caso dos Unanue é ilustrativo sobre o comercio como trampolín para inves-
timentos maiores.

Por último, o caso de Martín Inchauspe (que a primeira vista parece se-
-lo único que non logrou progresar cara á independencia e a capitalización)
merece un parágrafo á parte. ¿Que pasou co seu forno de ladrillos? ¿O forno
non permitía suficientes ingresos para manter unha esposa e seis fillos?
¿Foille mal e decreceu logo da crise da la cando Chascomús se converte en
zona de paso e se constrúe menos? ¿Se cadra está impedido ou enfermo de
vello? Todo isto é posible; pero tamén que vendese o seu forno de ladrillos e
que posúa cara á fin do século unha ou dúas propiedades na vila ou que o
seu maior ingreso sexa o alugamento dalgunha delas. A condición de xorna-
leiro, baixo o meu criterio, esconde posibilidades que non ofrece a condición
de peón. Aínda que o xornaleiro traballa esporadicamente, cando aparece
unha tarefa, esa liberdade permítelle abarcar un abano máis amplo de opor-
tunidades que son imposibles para o peón. Podemos dicir, acaso, que o xor-
naleiro acostuma oculta-la destreza ou o coñecemento nalgún traballo que
por iso mesmo se converte en digno e rendible.

Unha última ollada permítenos comprobar tamén a tendencia finisecular
dos vascos a desenvolver tarefas rurais. Se nos situamos no punto de partida,
o 40% dos casos ocúpase de tarefas urbanas e o resto de rurais ou semirurais
(por exemplo forneiro). Ó final do período, o número de vascos en tarefas
urbanas descendeu en detrimento das rurais. A posibilidade de contar no
Censo de 1895 co dato de propietario permitiunos verificar que, dos once
casos en cuestión, oito accederon a esta categoría, un non o fixo e nos outros
dous casos non aparece este dato5.

TANDIL. O ATRACTIVO DUN LUGAR NOVO6

Lugar novo quere dicir, en realidade, espacio en formación. Fundado en
1823, o núcleo de poboación manterase como avanzada militar practicamen-
te ata 1845/50, momento en que comezan a chega-los inmigrantes, entre eles

5. Cédulas censuais pertencentes ó Partido de Chascomús. Primer Censo Nacional, 1869.
Archivo General de la Nación (en adiante AGN).
6. Por razóns de espacio, unicamente se presentarán os resultados doutras fontes adicionais ás
cédulas censuais traballadas para este caso.
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varios euscaldúns. Aínda que na súa paisaxe predominaban a gandería exten-
siva e o latifundio, a situación de Tandil permitiulle medrar notablemente
como centro comercial á vez que o crecemento traía consigo un abano de
novas oportunidades laborais.

Coas Cédulas censuais diante, non é difícil imaxinar un bo número de
situacións cotiás que terían lugar naquela pequena vila bonaerense a media-
dos do século pasado. Por exemplo, aquela en que o albanel Asencio
Larrechart, vasco-francés de trinta e tantos  anos, se dirixía ós carreteiros
Tomás Aramburu ou Martín Iriarte pedíndolles un oco para traerlle os ladri-
llos ata a casa que estaba construíndo había un mes. Eses ladrillos que tanto
traballo lles daban ós forneiros Juan Esmenote e Juan Vicondo e que obriga-
ban ós ansiosos propietarios desa casa a medio construír a vivir na fonda dos
irmáns Gardey. Tamén podemos imaxina-lo vasco Juan Irachet falando co
panadeiro Beltrán Larralde (que vivía preto da súa casa) mentres ía camiño
do seu comercio ou encargándolle verdura ó quintero Bautista Lazaga, vasco-
-francés de 26 anos que non daba abasto cos pedidos e que pensaba coller
algún axudante para producir máis. Martín Iriarte ou Pedro Eyharch, dous
vellos xornaleiros, posiblemente estivesen interesados en demostra-las súas
habilidades coa pa ou terían descuberto as oportunidades que lles brindaba
un oficio ambiguo como o de xornaleiro nun sitio novo. María Salaverri, dei-
xando sós os seus nenos pequenos, debeu baixar varias veces por semana
camiño do arroio con outra lavandeira, Lorenza Uribarri.

Respecto da categorización dos traballadores vascos en Tandil, esta pre-
senta características dunha zona netamente gandeira pero que contou dende o
principio cun núcleo urbano importante. Por un lado aumentan considera-
blemente os xornaleiros que se asentan na vila; o mesmo acontece cos traba-
lladores urbanos especializados e cos comerciantes. Pero a tendencia a inserir-
se en tarefas agrícolas-gandeiras reflíctese no maior número de traballadores
rurais especializados (arameiros, pastores, capataces, tamberos) e na categoría
dos empresarios gandeiros e rendeiros, que sinalan un notable progreso. Non
é necesario describir que poceiros e arameiros –ocultos en categorías tan diver-
sas como xornaleiros ou traballadores rurais especializados– contribuíron efi-
cientemente no proceso productivo que estamos analizando: abrir gabias en
fortíns, realizar pozos de auga rurais (augadas) e urbanos, cavar centos de
tumbas para o traslado do cemiterio ou cercar miles de hectáreas, son algúns
exemplos funcionais daquela oportuna achega.

Isto reportoulles, por suposto, pingües ganancias. Aqueles traballos
pouco gratos e hercúleos, sumados ó progreso experimentado por moitos
vascos en tarefas agropecuarias –cabanas, leiterías, chacras–, contribuíron de
xeito decisivo na conformación da imaxe gandeira dos vascos na rexión
sudeste da provincia.
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Cadro 3
Traballadores vascos en Tandil, 1869/1895* 

Porcentaxes

1869 1895

Categoría ocupacional Total Vascos % Total Vascos %

1 Xornaleiros 395 22 5,56 1870 182 9,73

2 Peóns 474 32 6,75 357 49 13,72

3 Traballadores domésticos 294 36 12,24 634 25 3,94

4 Traballadores 58 3 5,17 166 21 12,65
especializados rurais

5 Traballadores 52 16 30,76 823 39 4,73
especializados urbanos 

6 Comercio e industriais 171 40 23,39 508 66 12,99

7 Func. e profesionais 38 — — 132 4 3,03

8 Empresarios rurais 219 5 2,28 464 74 15,94

9 Agricultores 127 13 10,23 529 32 6,04

10 Empregados 71 24 33,80 269 12 4,46

11 Artesáns 66 24 36,36 368 12 3,26

Fonte: Cédulas censuais correspondentes ó Primeiro e Segundo Censo Nacional (1869 e 1895),
AGN.

* Estructura cadro: ídem cadro 1.

Ó retoma-lo noso exercicio de rastrexar nominalmente algúns vascos
entre os dous Censos Nacionais (1869-1895), no caso de Tandil resultou gra-
tificante atopar unha porcentaxe maior de casos. Debido a que o número de
inmigrantes euscaldúns agora o permitía (264 casos contra 960 de
Chascomús) e o xustificaba, realizámo-la rastrexadura de forma inversa.
Pasamos pola base de datos de 1895 tódolos vascos (non os seus fillos arxen-
tinos) da primeira data. Está claro que varios (aqueles que inicialmente tiñan
máis de 50 anos) se autoeliminaron automaticamente. O resultado permíte-
nos o seguimento dunha vintena de euscaldúns á vez que ofrece a posibili-
dade de ver un abano de camiños segundo os oficios, puntos de partida, ida-
des iniciais, etc.

A primeira impresión é, novamente, a dun progreso xeral do grupo;
pasando de situacións de dependencia a posuír pequenas empresas (tambos,
quintas ou chacras), como propietarios, gandeiros ou facendados. Nesta opor-
tunidade, entre os casos máis curiosos atopámo-los Alducin (José e
Francisco), que pasan de comerciantes a quintero e chacarero respectivamen-
te. Sen embargo, temos que ter en conta que a declaración de comerciante
encerraba unha gama ampla de situacións, dende pequenos salóns, pasando
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por despachos de bebidas, ata almacéns de ramos xerais, polo que non se
descarta que nos atopemos (máis alá de que puidesen ter cambiado por can-
sazo ou por calquera outra razón) diante dun caso de progreso encuberto.
Tampouco, que agora posúan, complementariamente, ámbolos traballos e
vendan o que eles mesmos producen.

Cadro 4
Os vascos e o progreso en 26 anos. Tandil, 1869/1895

1869 1895

Apelido, nome Idade Ocupación Idade Ocupación

Iturralde, Manuel 28 peón campo 53 gandeiro

Goyarán, Pedro 22 dependente 48 chacarero

Goyarán, Gaspar 22 dependente 47 chacarero

Garmendia, José M. 18 peón campo 43 capataz

Letamendi, Manuel 46 carpinteiro 67 propietario

Alduncin, José 40 comerciante 64 quintero

Alduncín, Francisco (h) 15 comerciante 42 chacarero

Olaechea, Agustín 20 comerciante 45 traballo familiar

Salaberri, María 22 lavandeira 46 doméstica

Hegoburo, María 23 pasadora do ferro 47 sen ocupación

Uranga, Ramón 24 dependente 50 leiteiro

Espil, Pedro 28 comerciante 53 comercio

Aguirre, Aureliano 25 dependente 47 comercio

Olaechea, Martín 18 dependente 42 quintero

Lavayen, Manuel 25 dependente 51 xornaleiro rural

Cortabarría, Tomas 29 dependente 54 propietario

Tapia, José 20 peón forneiro 45 quintero

Vicondo, Juan 33 forneiro 60 facendado

Tapia, Martín 20 peón forneiro 45 forneiro

Aldunsin, Miguel 38 peón campo 64 facendado

Aldunsin, José 44 traballos campo 70 quintero

Gardey, Juan 35 comercio 60 gandeiro

Ayzaguer, Graciano 35 zapateiro 60 zapateiro

Fonte: Elaboración propia sobre a base de Cédulas censuais. Primeiro Censo Nacional (1869) e
Segundo Censo Nacional (1895), AGN.

Os casos de Garmendia, Uranga e Tapia preséntanse como os máis espe-
rables e clásicos, pasando dunha situación de dependencia á obtención de
aforros e á continuidade no ramo pero de forma independente, ou ó ascenso
na xerarquía. Tamén era posible que un peón con moitos anos de antigüida-
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de quedase co comercio, co forno de ladrillos ou con calquera outra empre-
sa pola morte, o cansazo ou o retorno a Euskal Herria do seu patrón. Aguirre
ben puido experimentar ese camiño ó pasar de dependente a comerciante. O
caso de Letamendi explícase non porque deixou de ser carpinteiro (aínda que
é posible), senón porque adquiriu varias propiedades na vila que agora son o
seu maior ingreso.

Os irmáns Goyarán amósanno-lo que posiblemente foi a meta maior-
mente acadada entre os euscaldúns que se instalaron na zona rural como
peóns: a chacra propia. José Aldusin, pola súa parte, preséntasenos como o
símbolo de todo un esforzo vital no traballo do campo para remata-los seus
días como quintero na vila. É posible que, cansado de grandes sacrificios,
decidise volver á cidade e manterse co producto da súa quinta.

O vasco Juldain, primeiro mestre que se instalou en Tandil a mediados
de 1850, axúdanos a reconstruí-la paisaxe cotiá da vila, como tamén a com-
prende-lo progreso encuberto na mesma resposta de Ayzaguer trinta anos
despois.

Aunque en menor escala, sembraban también en las quintas, maíz, zapallo
y sandías los hermanos Alduncin. La horticultura, que consistía en algunas
cucurbitáceas, repollos, cebollas, ajos y perejil solo los representaba el padre de
don Graciano Ayzaguer, que tenía su quinta en la que actualmente se conoce por
la de don José Alduncin. En zapatería, la única que existía pertenecía a los her-
manos Viscaya. Los señores Ayzaguer, Galdos, García y Birabent eran reparado-
res que trabajaban bien fuese para dicha zapatería o por su cuenta en sus res-
pectivas casas, pero sin despacho al público. El oficio de albañilería estaba repre-
sentado por don Pedro Ríos, Juan Salaverry, Pedro Irigoyen y un tal Adrián7.

Graciano Ayzaguer pasa, en realidade, de ser reparador de calzado na súa
casa a ter un comercio de zapatería en pleno centro da cidade. As memorias
de Juldain permítennos contar cun dato máis sobre aquel zapateiro; non
comeza dende a nada, senón dende un trampolín mínimo que lle brinda
(alomenos dende o punto de vista da autosubsistencia) a chacra do seu pai.
Ó parecer, os Ayzaguer e os Alduncin melloraron as súas condicións materiais
apostando polo que facía falta no lugar: neste caso a diversificación alimenti-
cia e indumentaria.

No tocante ás mulleres, aínda que non contamos con moitos casos para
marcar tendencias firmes, parece razoable que o caso de María Hegoburo (de
pasadora do ferro a non ter ocupación) fose un teito esperable para moitas

7. “El Tandil de hace 30 años”, El Eco del Tandil, 11, 13 e 18 de maio de 1884.
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delas. Pois nunha época en que as mulleres contaban con poucas posibilida-
des de ascenso laboral, a figura de sen ocupación, do seu fogar ou de ama de
casa (situación á que se accedía cun bo casamento), debeu ser unha maneira
lexítima de progreso individual nunha vila do interior. Porén, máis alá do que
declarasen como tarefa principal, as mulleres inmigrantes desempeñaron un
rol fundamental en distintos espacios económicos como fondas e hoteis, tam-
bos, cría de ovinos, quintas e comercios en xeral. O caso de Agustín Olaechea
(dificilmente rexistrado nos documentos) é reflexo daquela colaboración;
Olaechea pasou de estar ligado a un comercio a ofrece-los servicios da súa
familia nun establecemento rural.

Igual que en Chascomús, á sensación de progreso xeneralizado úneselle
unha forte tendencia euscalduna a desempeñar tarefas rurais. No caso de
Tandil, e en contra do que cabería esperar (por ser unha vila de fronteira e
máis recente), na primeira data predomina o número de vascos ocupados en
tarefas urbanas sobre os que se dedican a tarefas rurais (14 casos sobre 12).
Noutro traballo xa viramos, de tódolos xeitos, que aqueles sitios que presen-
taban unha paisaxe netamente gandeira e latifundista como Tandil invitaban
inicialmente ós inmigrantes a instalarse na vila ou en quintas e chacras. Sen
embargo, cara a 1895, vemos aumenta-lo número de casos na zona rural en
detrimento das ocupacións da vila.

O acceso en Tandil ós Libros de entrega de terras para o período
1850/18808 permitiunos corroborar que o progreso de boa parte daqueles
vascos materializábase coa adquisición de propiedades. Malia que algúns pui-
desen contar con propiedades sen escriturar ou ocupadas de feito e que ade-
mais non podemos identifica-las propiedades das mulleres da mostra (a pesar
de que atopamos a Salaberri e Hegoburo que posiblemente son familiares),
constatámo-la presencia de sete daqueles adquirindo inmobles durante este
período. En teoría, a profesión ben podería se-lo elemento distintivo entre os
que mercaron propiedades e os que non. Sen embargo, adquiren propiedades
comerciantes como Gardey, forneiros como Vicondo, carpinteiros como
Letamendi, remendadores como Ayzaguer, dependentes como Pedro Goyarán
ou traballadores rurais como José Alduncin. Se cadra a diferencia é puramen-
te cuantitativa, xa que mentres que Gardey merca unha decena de terreos edi-
ficables e un par de chacras, Alduncin compra 5 chacras e 5 terreos edifica-
bles; Vicondo adquire 7 terreos e unha quinta, pero Letamendi só un terreo e
unha quinta; Ayzaguer, unha chacra e un terreo; Goyarán, unha chacra e José
Alduncin, un terreo. Destaca tamén que a maioría o fai en datas moi próximas
ó punto de partida da nosa análise, ou sexa, nos primeiros anos da década de

8. Libro de entrega de tierras del ejido de Tandil, 1854/1880. Archivo Municipal de Tandil.
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1870. Isto permítenos imaxinar que o ritmo do progreso debeu ser vertixino-
so, polo menos nos inicios da formación daquela vila. Malia que daquela as
oportunidades deberon ser inigualables, todo fai supor que a medida que pro-
gresaron nas súas actividades (isto é entre 1880 e 1895) os sete inmigrantes
adquiriron outros bens, así como tamén o fixeron os outros emigrantes da
mostra. Efectivamente, cando foron visitados polo axente do censo en 1895,
vinteún daqueles vascos dixeron que eran propietarios. Soamente os
Olaechea, un quintero e un traballador, non o eran, preferindo –ou non– a
condición de inquilinos.

Pero xa dixeramos que á vida daqueles inmigrantes, estratexias de por
medio ou non, incorporábanse, tarde ou cedo, outros membros para formar
unha familia. Tendo en conta estes elementos, de doce casos masculinos da
mostra preséntanse ó inicio do noso exercicio como solteiros (once) ou casa-
dos e sen fillos (un). O resto, formado por homes ou mulleres casados e con
fillos, repártese do seguinte xeito: tres casos cun só fillo; dous casos con dous
fillos; o mesmo número con tres fillos; un caso con catro fillos e tamén un
caso con cinco pequenos.

Cando personalizámo-la mostra resulta difícil, aínda que non imposible,
imaxinar certa lóxica avanzando sobre a irracionalidade de Cupido. En 1869,
o carpinteiro Letamendi podía levar ó seu fogar comida para os seus catro
fillos e ó mesmo tempo aforrar para adquirir propiedades. Graciano Ayzaguer,
o zapateiro, tamén podía mante-los tres fillos e unha esposa e capitalizarse
adquirindo algún ben; o comerciante Alduncin, xunto coa súa esposa, Josefa
Lavayen, podía manter sen sobresaltos os seus dous fillos; o mesmo acontece
con Juan Gardey respecto dos seus dous nenos, quen ademais mantiña unha
cuñada e (como veremos logo) vía medrar sen descanso as súas empresas. O
caso de María Salaverri é un exemplo de esforzo, onde a familia e os traballos
do matrimonio non estaban a favor dun progreso desmedido. Ela como
lavandeira e o seu marido como albanel debían esforzarse para manter tres
fillos e un cuñado que vivía con eles. Cara a 1895, viúva, María traballa como
doméstica. María Hegoburo, pasadora do ferro, xunto co seu marido, Juan,
peón, tiña menos problemas para manter un só fillo. Sen embargo, na segun-
da data non viven xuntos e ela atópase sen ocupación (e aínda non tentou,
ou xa é tarde para facelo, un solteirón ou viúvo da vila).

Hai tres casos que merecen unha atención especial. O primeiro é o de
Olaechea, dependente, unido a unha muller e cun fillo, e que na segunda
data (evidentemente con máis fillos) se presenta declarando un traballo fami-
liar. Despois, os casos de José e Miguel Aldunsin que, traballando no campo,
teñen un e cinco fillos respectivamente. A razón disto, dado que son peóns,
é que, malia que resultase difícil capitalizarse (aínda que non imposible)
como peóns, a maioría dos traballadores do campo tiñan acceso á comida
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dentro dos seus contratos de traballo. Lembremos que ambos remataron
como autónomos, un como facendado9 e outro como quintero. O que non
deixa ningún lugar a dúbidas, fóra de que a maioría son novos (aínda que en
idades de poder estar casados), é que a condición de solteiro sen fillos é case
equivalente á de dependente ou á de traballadores ós que non lles era posi-
ble unha manutención desafogada dun grupo.

OS GARDEY. UN CASO

Achica-lo lente da nosa óptica e ollar con máis atención un dos casos da
mostra total (de Tandil) depende tanto da nosa capacidade como historiado-
res como da posesión de fontes de información que o permitan. Unha pri-
meira ollada polas distintas fontes de información que se preservan nos
arquivos de Tandil alentábanos a tomar varios daqueles casos individuais.
Xunto ás cédulas censuais, que nos permitían reconstruír (aínda que con
dúbidas) o medio familiar e mesmo o barrio daqueles, revisámo-los Libros de
entrega de terras e os Libros de casamentos, que completaban outros datos
non menos importantes. Pero as nosas posibilidades non ían máis alá do
ámbito de Tandil. A fortuna de coñecer unha descendente dun deses pionei-
ros rematou por animarnos a completa-la experiencia de Juan Gardey10.

Jean Pierre Gardey naceu no Bearn. Era zapateiro e o seu taller estaba
situado no medio dunha aldea pequena; casou tres veces e, de dúas daquelas
unións, nacen, entre outros fillos, primeiro Noel (1828) e logo Juan (1833),
que son os dous representantes da familia que tentamos recuperar. Resulta
interesante sinalar que Juan é fillo de Susana Sarlangue, a terceira esposa do
seu pai, dado que ese apelido volverá relacionarse cos Gardey en terras rio-
pratenses. Precisamente o protagonista principal da nosa reconstrucción,
Juan, casará cunha prima chamada Josefa Sarlangue.

A zapatería era modesta e, aínda que debeu te-los seus momentos de cre-
cemento e estabilidade como para manter unha familia numerosa, os efectos
da revolución industrial chegaron a aquela aldea dos Pireneos tan implaca-
bles como se fosen os arredores de París. En 1863 deciden pasar a América.
Marcha case todo o grupo familiar, quedando só os pais e un filla. Dous anos
despois liquidan todo o que queda do vello taller. É altamente probable,

9. Non é necesario aclarar que a declaración de facendado non remite automaticamente a un
terratenente, senón que pode se referir tamén a un pastor, a un arrendatario que ten un cen-
tenar de animais, etcétera.
10. Agradezo enormemente a xentileza da Lic. María Delia Vacarezza, descendente da familia
Gardey, que dende hai tempo traballa incansablemente no intento de recupera-los pasos dos
seus antepasados.
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aínda que a descendente entrevistada non o poida asegurar, que decidisen
vender parte das ferramentas e do capital reunido en mercadorías e materias
primas para resolve-lo traslado e mesmo emprender algún negocio ó pisa-la
pampa húmida. Esta posibilidade ampárase no feito de que a mediados desa
mesma década os Gardey tiñan unha fonda e un almacén en pleno centro da
vila de Tandil.

Xa vimos como en 1869, só seis anos despois de toma-la decisión de
marchar de Francia, Juan Gardey declara ser comerciante. Aínda que sabemos
dos límites e das confusións que esa declaración provoca, o certo é que tóda-
las fontes consultadas sitúan o nacemento do famoso almacén dos Gardey a
mediados dos sesenta. En 1869 Juan ten 35 anos, está casado con Susana
Sarlangue e teñen dous fillos nacidos en Arxentina, Margarita, de catro anos,
e Juan, dun ano. A idade da súa filla maior permítenos imaxina-la velocida-
de dos acontecementos socioeconómicos cos que se podía enfrontar unha
familia inmigrante. Partiron en 1863 e en 1869 xa están instalados á fronte
dun comercio no medio da pampa arxentina e cunha filla que deberon xes-
tar case ó baixar do barco. Vive con eles Magdalena Sarlangue, de 18 anos,
cuñada de Juan e aínda solteira. Noel ten 41 anos e está casado con María;
ambos declaran ser propietarios de fondas. Acompáñanos 3 fillos franceses e
un arxentino, Silvano, de só dous anos. Preto dos seus domicilios tamén están
censados Luciano Gardey, vasco-francés, de 14 anos, que aparece como
dependente do comercio de Dufaur, así como tamén o dependente de comer-
cio Remigio Sarlangue, vasco, de 29 anos de idade11.

Xa vimos noutro traballo anterior12, no que reconstruïamos grupos fami-
liares a partir das cédulas censuais, que na casa dos Gardey había persoas
(polo menos apelidos) alleos a eles: ¿subalugaban pezas e isto foi o que posi-
bilitou que comezasen a construí-lo que logo sería a fonda de Noel? Unha
posibilidade non menos certa, infinidade de veces comprobada para outros
inmigrantes de calquera nacionalidade, era que varios familiares, primos ou
cuñados, xuntasen os seus aforros e enerxías para iniciar unha empresa. Isto
posibilitaba que varios aforros individualmente escasos se transformasen en
significativos e así comezar un negocio sen contratar persoal. O comerciante
Silvano Dufaur era cuñado dos Gardey dende o momento en que casa coa súa
irmá Marie. Un fillo de Noel, como xa vimos, será o primeiro empregado
daquel almacén.

Como case tódolos comerciantes que progresaron notablemente naquela
época, os Gardey non emprenderon unha actividade única, senón varias com-

11. Cédulas censuais, Primer Censo Nacional, 1869. AGN.
12. Iriani (2000, inédito).
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plementarias. No mesmo momento que Dufaur, Gardey y Cía. se conforma-
ba como almacén, que logo pasaría a chamarse “Almacén Gardey”, Juan
tamén comprendía, dende ese primeiro momento, as posibilidades que brin-
daba a posesión dunha carreta. “No sólo era acopiador de la zona, sino que
viajaba periódicamente hasta la zona del Pilar, Vela, López y quizá más allá.
Hasta donde hubiera poblaciones algo numerosas a las que pudiera atender
desde su casa rodante”13. Posteriormente Juan chegaría coas súas carretas a
Bos Aires, facendo parada en Plaza Miserere14.

Os Libros de solicitude de terras de Tandil, revisados entre 1850 e 1880,
tamén ofrecen algunhas pistas sobre os pasos dos Gardey. Juan compra en
poxa pública, en 1870, o terreo nº. 2 a $5300 e escritúrao dous anos máis
tarde. En 1871 adquire, para dividila en terreos, unha quinta en $1000 a
outro vasco, Pedro Etcharte. En 1876 ofrece e compra a chacra 170 a $400
por cuadra, o que sumaba un total de $6400. Ese mesmo ano ofrece $400 por
cuadra pola chacra 156 e compra os terreos 23 e 29 bis. Un ano máis tarde
adquire tamén os terreos 14 e 38 e a chacra 249 a $450 a cuadra. Noel ten
outras estratexias económicas na súa mente: merca o terreo 14, que por certo
debeu ser moi cobizado ou con moitas melloras, en 1873, a $60.000. Na fin
do século ambos comprarán novas terras.

Unha vez no novo lugar, as cousas non serían como no apertado recan-
to do Bearn onde todo era familiar. Anos despois de chegar, con problemas
polo medio ou con estratexias para amplia-lo abano de servicios a unha veci-
ñanza en crecemento, Noel abre unha carnicería, a poucos metros do alma-
cén, asociado cun cuñado do seu irmán Juan. Cara á fin do século, máis con-
cretamente en 1895, Noel xa morrera e (como vimos no cadro 4) Juan decla-
ra ser gandeiro. Precisamente, catro anos antes daquela declaración, Juan
Gardey adquire a estancia Las Horquetas (4500 hectáreas), ata daquela en
mans de Armindo Valdivieso15.

Juan Gardey, sempre visionario e con enerxía para novos proxectos,
inaugura en 1896 unha sucursal do almacén da vila nese contorno rural que
logo se coñecería como Gardey. “En el rincón formado por la confluencia de
los arroyos estaba la estación de ferrocarril Pilar, inaugurada en 1885. A prin-
cipios cambió esa denominación y pasó a llamarse Gardey, posiblemente por-
que en 1906 los Gardey vendieron 296 hectáreas inmediatas a la estación al

13. Del Giorgio, Horacio: “El pueblo de Gardey y los Gardey”, El Eco del Tandil, abril de 1972.
Estes datos xorden dunha entrevista realizada por Del Giorgio a D. Juan Gardey, fillo do Juan
Gardey do noso relato.
14. Arquivo Familia Vacarezza.
15. Guzmán (1997, p. 141).
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Ferrocarril Sur”16. No comezo, o almacén estaría atendido e a cargo dun sobri-
ño de don Juan Gardey que levaba o mesmo nome.

Como pode observarse claramente, achica-la óptica permítenos non só
coñece-lo punto de partida (que moldea de certa maneira o resto da vida
dunha persoa), senón tamén recupera-las redes familiares nas que se apoia-
ban os inmigrantes para afronta-los novos escenarios onde se instalaban.

CONCLUSIÓNS

Se empregámo-los mesmos termos da metáfora do título, podemos ima-
xinar como foi a experiencia de boa parte dos vascos que chegaron a
Arxentina a mediados do século pasado e que quedaron nela ata fins da
mesma centuria. Se observámo-los dous puntos entre os que se moveron
como se fosen barcos, podemos presupor varias cousas. Primeiro, que nave-
garon prontamente mar a fóra, o que os poñía en situacións de potencial ines-
tabilidade pero brindáballe-los beneficios das oportunidades que aquela pre-
cariedade ofrecía. Facendo unha lixeira e ordinaria comparación, a mellor
pesca adoita estar mar a fóra. Tamén podemos pensar que se moveron por
augas medianamente tranquilas aínda que non por iso deixaron de facelo de
xeito rápido e constante aproveitando as distintas conxunturas. Pero quizais
o máis notable estea nos cambios de direccións; como buques que se desvían
ante a sospeita dun cardume inesperado. Sen dúbida as redes e a chamada
dun compatriota situado noutra vila eran condición sólida e unha especie de
faro para trasladarse con seguridade cara a eles.

A imaxe que se desprende da experiencia dos vascos da mostra presen-
tada non é a dun avermellado solpor, cos buques ancorados movéndose
imperceptiblemente preto do porto á espera de carga ou descarga. Aquel
cadro ten moito máis que ver con trazos de mobilidade; grandes nubes e ban-
dadas de gaivotas; augas axitadas por ventos favorables, mais non pola tor-
menta. Pero os barcos son dirixidos polas persoas e, en calquera caso, pode-
mos concluír, sen temor a equivocarnos, que a maioría daqueles pescadores
rematou a xornada coa bodega bastante chea ou, polo menos, o suficiente
para dicir que o esforzo pagou a pena.

16. Guzmán (1997, p. 142).
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Resumo

COMO BARCOS NO HORIZONTE. MOMENTOS NA VIDA DALGÚNS 
TRABALLADORES VASCOS EN ARXENTINA DURANTE A SEGUNDA 
METADE DO SÉCULO XIX

Marcelino Iriani Zalakain

Os posibles camiños que se lle abrían a un inmigrante ó toca-la terra americana durante o
século XIX eran innumerables. Neste artigo tentaremos recupera-la experiencia de persoas de orixe
vasca instaladas en tres puntos do interior da provincia de Bos Aires, Arxentina, en dous momentos
distintos (1869 e 1895). As Cédulas censuais correspondentes ós dous primeiros Censos Nacionais
realizados preséntanse como unha fonte tan limitada como imprescindible para isto. En aparencia
só nos permiten visualiza-los momentos de partida e de chegada. Pero, a partir deles, podemos ima-
xinar, con precaución, algúns dos logros acadados e os camiños percorridos.

Palabras clave:
Cédulas censuais, mobilidade (xeográfica/ocupacional), oportunismo, redes, diversificación.

Resumen

COMO BARCOS EN EL HORIZONTE. MOMENTOS EN LA VIDA 
DE ALGUNOS TRABAJADORES VASCOS EN ARGENTINA DURANTE 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Marcelino Iriani Zalakain

Los posibles caminos que se abrían a un inmigrante al tocar la tierra americana durante el
siglo XIX eran innumerables. En esta oportunidad intentaremos recuperar la experiencia de perso-
nas de origen vasco instalados en tres puntos del interior de la provincia de Buenos Aires,
Argentina, en dos momentos distintos (1869 y 1895). Las Cédulas censales correspondientes a los
dos primeros Censos Nacionales realizados se presentan como una fuente tan limitada como
imprescindible para ello. En apariencia solo nos permiten visualizar los momentos de partida y de
llegada. Pero a partir de ellos podemos imaginar, con precaución, algunos de los logros alcanzados
y los caminos recorridos.

Palabras clave:
Cédulas censales, movilidad (geográfica/ocupacional), oportunismo, redes, diversificación.

Résumé

COMME BARQUES À L’HORIZON. DES MOMENTS DE LA VIE DE 
CERTAINS TRAVAILLEURS BASQUES EN ARGENTINE AU COURS 
DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE

Marcelino Iriani Zalakain

Lorsqu’un immigrant abordait la terre américaine au XIXe siècle, les chemins qui s’ouvraient à
lui étaient innombrables. Dans cet article, nous tenterons de récupérer l’expérience de personnes
d’origine basque installées en trois endroits distincts à l’intérieur de la province de Buenos Aires,
Argentine, à deux moments divers (1869 et 1895). Pour ce faire, les Attestations de Recensement
correspondant aux deux premiers Recensements Nationaux réalisés sont une source aussi limitée



Marcelino Iriani Zalakain

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 189

qu’indispensable. En apparence, elles ne nous permettent que de connaître le moment de leur
départ et de leur arrivée. Mais à partir de là, nous pouvons imaginer, avec précaution, certains des
buts atteints et des chemins parcourus.

Mots clés:
Attestations de recensement, mobilité (géographique /sociale) opportunisme, réseaux, diversi-

fication.

Summary

LIKE SHIPS ON THE HORIZON. MOMENTS IN THE LIVES OF SOME 
BASQUE WORKERS IN ARGENTINA DURING THE SECOND HALF 
OF THE 19TH CENTURY

Marcelino Iriani Zalakain

The horizons that opened up before the immigrant on reaching American soil during the 19th

century were apparently limitless. In this opportunity we will attempt to recall the experience of
people of Basque origin who settled in three spots in the interior of the province of Buenos Aires,
Argentina, at two different points in time (1869 and 1895). The census documents corresponding
to the first two national censuses taken present source material that is limited but essential for this
task. Apparently they only allow us to fix the moments of departure and arrival. But through them
we can imagine, though with a certain amount of caution, some of the achievements accomplished
and the different roads the immigrants travelled.

Keywords:
Census documents, mobility (geographical/ occupational) opportunism, networks, diversifi-

cation. 
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A MULLER GALEGA EN CUBA: 
DA EXCLUSIÓN Á TUTELAXE, 1898-1968

José Antonio Vidal

SOBRE O PROTAGONISMO FEMININO 
NO PROCESO MIGRATORIO GALEGO A CUBA

No imaxinario popular galego, como no español en xeral, a presencia da
muller como protagonista, xunto co home, no proceso migratorio cara a
América queda reducida a mera anécdota. Pero, moi ó contrario, tal como mos-
tran os datos estatísticos oficiais de 1915 a 1931, o continxente feminino vai ir
adquirindo dende principios de século unha maior importancia de ano en ano
e pasará de representa-lo 19% da emigración galega en 1915 a case a metade
do total en 1931 (47%)1. A partir desta última data os movementos migrato-
rios entre Galicia e América quedarán detidos momentaneamente debido á
crise económica mundial, que afectará dunha maneira importante ás repúbli-
cas americanas. No caso cubano, estes movementos migratorios cambiarán de
dirección e serán substituídos  polas repatriacións, cara ó seu país de orixe, de
decenas de miles de traballadores galegos que a Lei de Nacionalización do
Traballo de 1933 botou dos seus postos de traballo asalariado. Estas repatria-
cións afectáronlles sobre todo ós homes, xa que a lei non contemplaba a nacio-
nalización do servicio doméstico, aínda que é certo que numerosas galegas,
casadas con paisanos ou con españois doutras rexións empregados por conta
allea, víronse obrigadas a embarcar xunto cos seus esposos2; con todo, a maio-
ría das casadas con propietarios de comercios ou pequenas industrias e as sol-

1. Vid. Boletíns do Consejo Superior de Emigración, Dirección General de Migración e
Inspección General de Emigración, de 1909 a 1933; Borregón Ribes, 1950; Cagiao, 1992 e
1996; Eiras, 1991; Gándara, 1981; García López, 1992; Losada, 1992; Maluquer de Motes,
1992; Naranjo, 1988 e 1992; Rodríguez Galdo, 1993; Sánchez-Albornoz, 1988; Sánchez
López, 1967; Sánchez Alonso, 1995; Villares, 1996; Yáñez Gallardo, 1994.
2. “Mi hermana tuvo que volver a Galicia de aquella. Botaron a su esposo del trabajo para dár-
selo a un cubano y se tuvieron que marchar de aquí con tres hijos y mucha miseria. ¡Qué va!
Aquel hombre [Grau San Martín] fue para nosotros el mismo diablo ¿Cuántas familias destro-
zó? ¡Los pobres, tantos años trabajando aquí, luchando por su familia y al final a la calle como
perros!”. (E # 23, M, 1914 Palas de Rei-LU, chegou: 1925, A Habana, 1998).
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teiras que aínda exercían no servicio doméstico optaron por permanecer no
país. Por outra banda este proceso de repatriación dos inmigrantes indixentes
galegos quedou paralizado polo estalido da Guerra Civil española e pola pos-
terior Guerra Mundial, polo que haberá que esperar ó ano 1949 para que se
inicie de novo un tímido proceso emigratorio dende Galicia á maior das
Antillas. As protagonistas deste último fluxo migratorio serán as mulleres, que
na súa maioría se dirixían a Cuba, ben para reagruparse con algún familiar de
máis idade, co fin de coidalo3, ben para casar con algún paisano acomodado de
maior idade4 ou simplemente na procura dunha mellor vida que a que ata
entón lles tocara sufrir no seu país, sumido daquela na precariedade xeral da
posguerra e na autarquía económica:

Porque la vida era muy difícil y mi papá no tenía casi nunca trabajo y mi
mamá era tecelera, tejía con un telar casero, hacía unas colchas preciosas, con
estambre, con lana, con lino y con muchísimas cosas, pero se enfermó y ya dejó
de trabajar. Parece que el algodón y eso le estaba tupiendo los pulmones y los
bronquios... Yo tenía aquí una tía de mi mamá y unas primas hermanas de mi
mamá, una de ellas fue en el cincuenta a Galicia, y oyendo yo sus cuentos ya
comencé a idear venir a Cuba cuando fuese mayor... En el 54 fue la tía abuela y
empezó a decirle a todas las sobrinas que porqué no iban con ella a Cuba, pero
a mí nunca me dijo nada y a mí aquello me dolió. Pero bueno, ya de regreso a
Cuba, le escribí una carta diciéndole mi deseo de ir allá porque yo no me enten-
día muy bien con mi padrastro... tuve que batallar de los 16 a los 19 años para
poder preparar los papeles y embarcarme a Cuba... Como ya le dije, yo salí de
allí huyéndole a la miseria, a la falta de futuro y al menosprecio de mi padras-
tro. (E # 24, M, 1939 Cesuras-CO, chegou: 1959, Santiago de las Vegas, 1999).

3. “Bueno, llegué a la Habana y ya me estaban esperando en el aeropuerto, me recibieron como
una reina, porque mi papá no era rico, pero vivía desahogado, ganaba por entonces 400 pesos
que de aquella eran 400 dólares. Ellos no tenían hijos y me trataron como una reina... En el
60 murió mi madrastra y yo tuve que quedarme en la casa cuidando de mi papá”. (E # 25, M,
1930 A Mezquita-OU, chegou: 1949, Santa Clara, 1998).
4. “Yo ya vine en avión, de Madrid a Nueva York y de allí a La Habana. Bueno aquí me espe-
raba un amigo de mi padre que fue el que me reclamó y me pagó el viaje, me esperó en el aero-
puerto, me trajo a La Habana... y a trabajar... Este señor estaba ya instalado aquí, tenía una
bodega, era del mismo pueblo que soy yo... Él ya era una persona de edad, él viniera aquí antes
de yo nacer y cuando volvió al pueblo, ya de mayor, vino a ver a mi padre y le animó a que
me mandara a Cuba a trabajar como criada. Yo hice los trámites, él me reclamó y ya. Él tenía
intención de casarse conmigo, era ya viejo, y se había quedado soltero, había trabajado toda la
vida en la bodega, no saliendo de allí para ahorrar y volver a Galicia y casarse. Pero se le echó
el tiempo encima”. (E # 30, M, 1931 O Incio-LU, chegou: 1952, A Habana, 1997).
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Actualmente, nos comezos do novo século XXI, as mulleres nacidas en
Galicia representan máis da metade dos socios das asociacións galegas en
Cuba e o 53% dos galegos residentes na illa controlados pola oficina delega-
da da Xunta de Galicia5.

A chegada masiva de inmigrantes galegas a Cuba iniciouse nada máis
ocupa-la illa o exército norteamericano e incrementouse sobre todo a partir
da proclamación da República de Cuba en 1902, cando, como consecuencia
da reconstrucción da economía cubana e do acelerado crecemento económi-
co, comeza a desenvolverse neste país, e especialmente na súa capital, unha
ostentosa burguesía que demandaba un numeroso servicio doméstico de raza
branca que a clase traballadora crioula non lle brindaba6. Ante esta alarman-
te “avalancha” feminina, a primeira reacción do moi masculinizado colectivo
galego foi de estupor e rexeitamento. Pero esa inicial oposición á emigración
feminina procedente da súa rexión non impediu que, colectiva e institucio-
nalmente, os homes da colonia galega en Cuba se erixiran nos defensores da
honra das súas paisanas cando esta era posta en dúbida por membros dou-
tros colectivos. Deste modo, a reivindicación na defensa da honorabilidade
das súas paisanas actuou como un dos máis destacados vehículos de identi-
dade étnica deste colectivo e sen dúbida foi o que máis individualidades,
colectivos e institucións galegas na illa logrou mover no seu proceso de rea-
firmación étnica7. Pero, a pesar desta “viril” defensa das súas mulleres, os emi-
grados galegos dificultaron, e en moitos casos impediron, a admisión destas
nas súas institucións étnicas. E mentres que nas asociacións de referencia
microterritorial as galegas foron admitidas como socias, aínda que sen os
mesmos dereitos que os seus paisanos, na gran sociedade macroterritorial, o
Centro Gallego, foron sempre rexeitadas como socias de feito e de dereito e
excluídas, polo tanto, dos seus servicios sanitarios, os máis valorados pola
colonia rexional. A discriminación que sufriron as inmigrantes galegas por
parte dos seus paisanos, a exclusión dos servicios sanitarios do seu propio

5. Arquivos da Oficina da Xunta de Galicia na Habana: Ficheiros dos nacidos en Galicia que
reciben axuda do goberno galego.
6. “De aquella preferían a las españolas en los empleos, la cubana no quería trabajar”. (E # 14,
M, 1907 Viveiro-LU, chegou: 1924, A Habana, 1998).
“A las españolas ya las esperaban en el barco. Venía un barco de allá e iban a Triscornia a por

ellas. Nos apeábamos y ya nos contrataban. Pero los que teníamos un familiar que nos espe-
raba nos íbamos con él a descansar antes de trabajar”. (E # 12, M, 1904, A Estrada-PO, che-
gou: 1929, A Habana, 1997).
7. Vid. prensa galega e cubana a propósito dos escándalos do Teatro Albisu en xaneiro de 1907,
a causa da pretendida vida licenciosa das galegas reflectida na opereta Aires Nacionales, e do
caso das serventas parricidas lucenses durante o verán de 1920.
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grupo étnico e a explotación á que foron sometidas polos seus patróns leva-
ron a moitas mozas galegas a segui-las redes da prostitución que os seus mes-
mos paisanos urdiran entre as aldeas galegas e a cidade da Habana. Ante este
feito o colectivo galego en Cuba reaccionou visceralmente e adoptou postu-
ras excesivamente puritanas e paternalistas que trataron de acabar coas tradi-
cionais romarías que dende principios de século viñan organizando as socie-
dades de beneficencia e instrucción galegas da capital cubana, acusándoas de
se-la causa da perdición das súas inxenuas paisanas. Pero nin o estrépito
deste colosal escándalo mediático foi capaz de convence-los conservadores
directivos do Centro para admitir nas súas filas sociais ás súas desamparadas
coterráneas.

Este traxecto reivindicativo na procura da igualdade cos seus paisanos
tiveron que realizalo as propias mulleres baixo a dirección e o apoio das indi-
vidualidades e das institucións masculinas máis progresistas da súa propia
colonia. Esta loita pola igualdade dentro do seu propio colectivo étnico será,
pois, dende principios do século, o factor máis significativo no longo proce-
so de inserción da muller galega na súa propia microsociedade rexional. As
grandes conquistas desta campaña feminista foron a creación, en 1917, de
Hijas de Galicia –primeira sociedade mutua exclusivamente feminina–, o
dereito a voz e voto nas súas asociacións microterritoriais –debido ás dispo-
sicións igualitarias do goberno revolucionario de 1933 e da progresista
Constitución cubana de 1940– e o dereito a asociarse, por fin, ó Muy Ilustre
Centro Gallego, gracias ó triunfo da Revolución de 1959. A partir desta data
as inmigrantes galegas obterán os mesmos dereitos que as súas compañeiras
cubanas. As máis desprotexidas, as serventas, foron, a partir de entón, ree-
ducadas e promovidas laboral e socialmente8, aínda que a Revolución non lles
recoñeceu, como actividade laboral con dereito á xubilación, os numerosos
anos exercidos como serventas, cociñeiras ou manexadoras de nenos ó servi-
cio da burguesía contrarrevolucionaria. Pola súa parte, as esposas dos grandes
e medianos comerciantes e industriais saíron precipitadamente da illa en
1960, ó seren intervidas as súas propiedades familiares, mentres que as
mulleres dos pequenos comerciantes e artesáns –bodegueiros, timbiricheros e

8. “Y desde ahí he planificado mi vida en este país, que me ha dado todo lo que hoy tengo, mi
familia, mi formación y educación, todo. Un buen día me puse a pensar: -Bueno voy a volver
a España para continuar siendo lo que fui, una mujer simple, sin apenas educación, para tra-
bajar en la tierra o de criada, si me quedo aquí, por lo menos formo mi familia y gracias a la
Revolución tengo posibilidad de formarme, de estudiar y tener una profesión digna-. Y así fue.
En fin, que yo no veía otra posibilidad como la veían los que estaban allá y me lo mandaban
decir, que si las cosas iban mejorando, que si ahora lo mejor era emigrar a Europa, pero me
casé y aquí me quedé, siguiendo la suerte de los cubanos, y hasta hoy”. (E # 24, M, 1939
Cesuras-CO, chegou: 1959, Santiago de las Vegas, 1999).
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chinchaleiros– foron chamadas pola Revolución para participar no proceso de
construcción da nova economía socialista; a maioría acudiu á convocatoria
revolucionaria, pero algunhas, as menos, resistíronse a integrarse nun proce-
so socializador e continuaron exercendo en pequenos negocios por conta
propia ou traballos domésticos nas casas de residentes estranxeiros ou en
delegacións diplomáticas9, a pesar da férrea vixilancia dos Comités de
Defensa Revolucionaria da súa veciñanza. Finalmente a chegada do Período
Especial, trala desintegración da URSS, beneficiou sorprendentemente a eco-
nomía e a consideración social destas cuentapropistas e obrigou a centos de
anciás do colectivo galego, empobrecidas pola depreciación das súas xubila-
cións10, a dedicarse a pequenos negocios de venda de comida e refrescos, de
preparación e distribución de almorzos nos centros de traballo –non garanti-
dos en moitos centros laborais a partir da crise económica de principios da
década dos noventa– ou á venda de tabaco e café nos seus propios fogares: 

Y ahora ya estoy retirada, aquí nos retiramos a los 55 años, ahora estoy
hecha una gastronómica, por la libre, por cuenta propia como decimos aquí.
Hago algunas merienditas en mi casa y las llevo a unos centros de trabajo donde
me las compran, es decir, como ahora la comida no es muy allá, y en muchos ni

9. Ás mulleres que traballaron “por la libre” despois da Revolución tampouco lles recoñeceron
as súas actividades laborais nas súas futuras pensións. Porén o Ministerio de Traballo conce-
deulles unha pequena pensión de subsistencia -de entre 40 e 80 pesos, de 2 a 4 dólares men-
suais- á que ten dereito todo cidadán cubano ou residente estranxeiro que traballase no país:
“Yo llegué a los 17 años y al otro día de llegar empecé a trabajar, a limpiar y a servir la mesa
de un magistrado... Ahí trabajé hasta que me casé en el año 35... Luego comencé a trabajar en
Miramar con una chiquita que era hija de millonarios que tenían ingenios... Con ellos estuve
22 años interna... Cuando la Revolución triunfó yo salí con ellos... Nos fuimos a Nueva York,
siete años estuve allá con ellos... Regresé en el 67 y seguí trabajando... Aquí nada más llegar
empecé a trabajar en la embajada de Suecia, como cocinera, yo cocinaba muy bueno... Trabajé
más de 20 años, y no me querían soltar... Yo cocinaba también para los invitados. A veces para
300 o 400 personas, pero yo tenía mucha comodidad y abundancia... Me jubilé a los 82 años.
Pero me quedó muy poca pensión... Así que me quedé con 80 pesos nada más. Después de
regresar trabajé tres años por la libre en la embajada, pero luego prohibieron trabajar por la
libre y aunque yo seguí trabajando allí, esos años ya no me contaron para el retiro”. (E # 14,
1907 Viveiro-LU, chegou: 1924, A Habana, 1998).
10. “La Seguridad Social cubana me pasa una pensión por las casas que me intervinieron,
cuando me quedé sin ellas no me quedó ni un medio. Me dejaron 60 pesos de pensión que
entonces eran como 60 dólares, pero ahora no da para nada, son menos de 3 dólares y la vida
está muy cara, todo lo que necesita tiene usted que comprarlo en dólares; el aceite a 2 dólares
y 20 centavos, el jabón y todo lo demás. Lo mismo pasa con los salarios, que son los mismos
que puso la Revolución. Hoy con lo que le dan no llega más que para pagar la bodega. De com-
prar en las chopis ni hablar, todo es en dólares”. (E # 20, 1905 Rubiá-OU, chegou: 1921,
Santiago de Cuba, 1998).
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hay, les llevo la merienda y la vendo. Hago unos bocaditos con fiambre metidos
en una planchita, los llamamos disquitos, les llevo también papas rellenas, flan,
torrijas y eso. Ellos me esperan y no le compran a más nadie, esperan a que lle-
gue la gallega. Y así gano para mi diario. Yo tengo mucho empeño en ganar para
arreglar mi casa, pero ¡qué difícil! No, claro, también tengo mi pensión que me
da para la libreta y los gastos de luz y agua y poco más, y crío cerdos y gallinas.
Mato un cerdo y lo meto en el frigo y los huevos los vendo por la libre. Y apro-
vecho la carne del cerdo que mato para llevarles pan con bistec, que les gusta
mucho a los trabajadores. (E # 24, M, 1939 Cesuras-CO, chegou: 1959,
Santiago de las Vegas, 1999).

Cómpre destacar, pois, que o crecente protagonismo feminino no longo
proceso da inmigración galega en Cuba e as súas estratexias de inserción na
sociedade cubana é o obxectivo principal deste artigo.

OS INICIOS DA EMIGRACIÓN FEMININA GALEGA: 
MULLERES SOAS E TUTELADAS

Aínda que nos primeiros tempos da emigración galega a Cuba –segunda
metade do século XIX– a porcentaxe de participación feminina era baixísima
–o 7% no 1855 e 13% no 1870–, antes de finaliza-lo século, concretamente
en 1885, as mulleres xa representaban a cuarta parte do movemento migra-
torio galego cara á illa. Pero vai ser a partir da independencia cubana, coin-
cidindo coa emigración masiva de galegos cara a ese país, cando se inicie un
crecente fluxo migratorio feminino11, ata o punto de que, xa na temperá data
de xullo de 1903, este súbito crecemento da emigración feminina proceden-
te de Galicia alarmaba a un cronista da revista habaneira Galicia: “…la inmi-
gración de la mujer cuyo desarrollo va adquiriendo proporciones alarman-
tes…”. Pola súa parte, a finais de 1909, un colaborador desta mesma revista,
dende Cádiz, nun artigo sobre o inquietante despoboamento que se estaba
producindo nos campos galegos, sorprendíase, tamén, pola gran cantidade de
mulleres galegas que embarcaban cara a América:

11. Martínez Ortiz, ex-ministro e vicepresidente do goberno do presidente Gómez (1909-
1913), falando do primeiro período presidencial cubano, o de Estrada Palma (1902-1906),
di o seguinte sobre o aumento dos continxentes de inmigrantes españois: “...ya no les ame-
drentaban, como antaño, el espectro de la fiebre amarilla; por eso venían también a miles las
mujeres. Se dedicaban principalmente a los menesteres de las casa; desempeñaban el papel
de criadas y ganaban salarios que no soñaban seguramente en su patria”. (Martínez Ortiz,
1929, p. 89).
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… el mal de la despoblación de los campos de Galicia, lejos de aminorarse,
adquiere cada año mayores proporciones de gravedad, por el vértigo que incli-
na a la emigración a la juventud femenina... según yo mismo he podido com-
probar en mis últimos viajes a nuestro país y en la clase de emigrantes que men-
sualmente conduce a este puerto de Cádiz el buque de la compañía Trasatlántica
procedente de los del Norte y Noroeste, con pasaje para la América del Sur.
(Galicia, 22/1/1910).

Algunhas destas mulleres iniciaron o seu traxecto migratorio soas, sen
embargo foron moitas máis as que emprenderon a viaxe acompañando a
parentes ou amigos, aproveitando as redes migratorias tecidas con anteriori-
dade por outros parentes ou veciños. Algunhas viaxaron acompañando os
seus maridos, pais ou irmáns12; outras ían reunirse con algún familiar xa ins-
talado no país13; moitas outras viaxaron na compañía de amigas ou veciñas co
obxectivo de buscar un traballo co que poder axuda-la súa familia e poder,
tamén, construír un futuro máis prometedor. Frecuentemente foron apoia-
das, no seu traxecto migratorio, por outros parentes ou veciños residentes
nalgún lugar da illa e as máis novas cunha persoa adulta como titor que as
acompañaba na viaxe, por imperativo das leis e disposicións migratorias14.
Como mostra disto vexámo-los seguintes testemuños orais dalgunhas destas
emigradas:

12. “Yo vine con un hermano, con Claudio. Él, al pobre le cogían las quintas, de aquella pá la
guerra. Y entonces me embulló: -¡Vamos pa Cuba! Entonces vine con él”. (E # 37, M, 1903 O
Incio-LU, chegou: 1919, Santiago de Cuba, 1998). 
13. “Yo llegué en el año 26, los viejos míos ya estaban acá y me trajo un hombre de allá, un
vecino que venía a Cuba. A mí me reclamaron mis padres y como yo no podía venir solita no
pude embarcarme hasta que encontraron un mayor que se hiciese responsable de mí en el
viaje”. (E # 18, M, 1912 A Pobra de Trives-OU, chegou: 1926, Ciego de Ávila, 1997). 
“Recorda a sua nenez en Taboada, orfa de nai, con pai emigrado e unha aboa santiloira decin-
dolle que as mulleres non precisan ler nin escriber… e logo aquela aventura imposta de coller
un barco en Vigo para se xuntar con seu pai na Habana… Recorda as longas xeiras laborais…
traballando de aprendiz obreira… e a escola de polas noites, e os aldraxes (gallega de mierda)
que en veces lle chovían porque o seu acento orixinario rolaba por embaixo da maldeprendi-
da fala de cada día…” (Neira Vilas, 1987, pp. 85 e 87).
14. Segundo tódalas disposicións legais españolas sobre emigración dende 1853, a muller era
considerada unha persoa menor, suxeita á protección do familiar masculino máis achegado ou
do marido en caso de estar casada. A muller solteira non era considerada maior de idade,
segundo o Código Civil de 1889, vixente durante todo o proceso da emigración masiva tran-
satlántica e europea, ata cumprir os 23 anos e aínda despois con certas limitacións. Vid. BOE,
lexislación española sobre emigración no século XX: Real Orde do 7/10/1902, Leis de
Emigración de 1907 e 1924 e Real Decreto de 9/12/1927 sobre tráfico de brancas na emigra-
ción; Inspección General de Emigración, 1933, Bayón Mariné, 1975; Pérez-Prendes, 1993. 
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Yo vine con mi papá y mis hermanos chiquitos. Ya tenía a los hermanos
mayores aquí. Vinimos porque mi mamá había muerto y yo no tenía edad para
llevar una casa. (E # 14, 1907 Viveiro-LU, chegou: 1924, A Habana, 1998).

Vine con mi mamá porque mi papá había venido acá unos años antes, pero
como no hizo el dinero que esperaba reunir, en vez de regresar, nos mandó venir
a nosotras. (E # 15, 1918 Coles-OU, chegou: 1927, Camagüey, 1997).

Mi mamá trabajaba mucho allá para poder mantenernos, pues nos tuvo de
soltera, y el embullo de otras personas de la aldea que estaban en Cuba y que
volvían y conversaban sobre lo que se ganaba acá... y ya usted sabe, se embulló
a venir para acá para darnos una vida mejor. (E # 17, 1901 Celanova-OU, che-
gou: 1911, Camagüey, 1997).

Mi mamá se había quedado viuda y el tío nos reclamó, era hermano de mi
mamá y tenía un café en La Maya. (E # 20, 1905 Rubiá-OU, chegou: 1921,
Santiago de Cuba).

Vine con un hermano de mi cuñado, porque yo era menor de edad y de
aquella no dejaban salir a los menores sin un tutor que respondiera por él. Así
que yo llegué a la Habana me estaba esperando mi hermana en el puerto, que
ella ya estaba aquí trabajando de criada, y no tuve que ir a Triscornia. (E # 26,
M, 1907 Samos-LU, chegou: 1927, A Habana, 1997).

Tenía mi novio, estaba aquí en Cuba, y nos queríamos casar. Yo no vine
aquí a trabajar como otras, vine ya con compromiso de boda, aunque a lo
mejor también hubiese venido como otras muchachas de por allí. Yo tenía
unos parientes en La Habana y quién sabe si me hubiese animado también a
venir o no. (E # 27, 1908 Sobrado dos Monxes-CO, chegou: 1925,
Cienfuegos, 1998).

Salí de Barcelona, porque venía con unos primos que vivían allí... en reali-
dad no eran familiares directos, eran primos políticos. Como yo de aquella era
menor de edad, salí con 19 y llegué con 20 a Cuba, tenía que venir acompaña-
da a Cuba, vaya tutorada, y ellos eran personas adultas. (E # 32, 1933 Parada
do Sil-OU, chegou: 1953, A Habana 1997).

Yo vine porque tenía un hermano y una hermana por parte de padre y mi
cuñado fue en el 57 y me embulló para venir a Cuba, yo trabajaba por entonces
de criada en Barcelona. (E # 35, 1927 Muíños-OU, chegou: 1959, A Habana,
1999).
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A INSERCIÓN NO MERCADO LABORAL CUBANO; 
SERVENTAS, MANEXADORAS E CRIANDEIRAS

Os principais traballos ós que se dedicaron as emigrantes galegas en
Cuba, e para os que eran moi solicitadas15 e mesmo preferidas ás propias
cubanas, foron os de tabaqueiras16, serventas, cociñeiras, amas de cría e coi-
dadoras de nenos. Temos como mostra os testemuños dalgunhas anciás gale-
gas residentes actualmente en Cuba:

Ellas no trabajaban tan bien como nosotras. Como tenían familia aquí, hoy
tenían un familiar enfermo y mañana tenían un problema en la casa, y claro así
no las querían. Aquí antes los ricos te querían todo el día en la casa y las espa-
ñolas no teníamos a nadie, ni donde ir, y nos quedábamos en la casa día y
noche. Éramos más de confianza y no traíamos a nadie a la casa. Nos dejaban
solitas al cuidado de la casa porque éramos honradas. (E # 23, M, 1914 Palas de
Rei-LU, chegou: 1925, A Habana, 1997).

Primero me colocaron de sirvienta con sólo 11 añitos en el Central
Guipúzcoa en Matanzas y luego me puse a trabajar en el tabaco en La Habana,
despalillando, sacando la vena del tabaco... y trabajé también haciendo tabaco
pero en máquina. Mayormente éramos mujeres españolas y luego estaban los
empleados que cargaban los materiales. (E # 17, M, 1901 Celanova-OU, che-
gou: 1911, Camagüey, 1997).

Yo venía con la intención de ser niñera, vamos, de dar leche, porque como
era recién parida me habían dicho que me contrataban en la Benéfica Gallega
como criandera, que decían de aquella, para amamantar a los hijos de los otros,
y pagaban muy bien. Pero lo que es la vida, del disgusto de haber dejado mi niña
allá con mis hermanas, me disgusté y se me fue la leche y ya no serví para crian-
dera y aquí me quedé y mi hija pequeña allá con mis hermanas; ella nunca quiso
venir a Cuba. (E # 28, M, 1902 Baleira-LU, chegou: 1925, A Habana, 1997).

15. “Con estas normas y con otras parecidas que existían en otros países, no es extraño que la
mayoría de las mujeres españolas que emigraron lo hicieran siguiendo a familiares… que mar-
charon primero y que luego las vinieron a buscar o las reclamaron. Esta forma de emigrar hizo
que las mujeres mantuviesen en los países de destino los mismos roles que desempeñaban en
España: realización de labores domésticas… y si se daba el caso de realizar un trabajo fuera del
hogar, predominasen aquellas profesiones típicamente femeninas tales como el servicio domés-
tico o labores de costura, planchado, etc.” (Hernández Borge, 1998, pp. 229-230).
16. “En las fábricas de tabaco también fueron incorporadas, a fines de siglo, las mujeres como
anilladoras, pero esta posición fue reservada a españolas o hijas de españoles y sus nexos eran
con la administración”. (Cabrera, 1996, p. 167).
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Na liña destes testemuños orais, a novelista cubana Renée Méndez
Capote, nacida co século, describe así o desembarco de mulleres peninsulares,
na súa maioría campesiñas galegas e asturianas, nos peiraos da aduana da
Habana nunha mañá outonal da súa infancia:

Las mujeres con sus largas trenzas y sus alpargatas, alientan la misma
ambición de hacer fortuna. Alguna moza que viene preñada o recién parida,
alimentará hijos ajenos mientras el hijo propio ha quedado en la aldea o irá
para allá a criarse sin la leche que aquí en América la madre está convirtiendo
en un poco de oro. Otras, se pasaran la juventud sirviendo en casa de los ricos,
esclavizadas en increíblemente largas jornadas de trabajo, sin gastar un centa-
vo de sus sueldos para tener al fin reunidos unos cuantos pesos con que volver
al terruño a seguir siendo aldeanas. Algunas se casarán, casi siempre con pai-
sanos, y compartirán con el marido los sacrificios y las ansias. Y las habrá más
atrevidas, más impacientes, más desesperadas y más bellas, que escogerán el
peor de los caminos17.

Estas inmigrantes peninsulares, que eran preferidas como man de obra
doméstica ás propias cubanas, atopaban con facilidade traballo no servicio
doméstico ós poucos días de chegaren ó porto da Habana gracias ás follas de
anuncios dos diarios locais, sobre todo do portavoz da colonia española, o
Diario de la Marina, no que, por exemplo, o 11 de xuño de 1920, en plena
Danza de los Millones, nas súas follas de anuncios, aparecían numerosas soli-
citudes de traballo de españolas acabadas de chegar, como estas:

Desea colocarse una joven recién llegada de España, de criada de mano o
manejadora, tiene personas que la garanticen. Hotel Oriente.

Criandera de dos meses de parida, peninsular, con buena leche, reconoci-
da; desea colocarse; puede verse su niño; tiene referencias y certificado de sani-
dad, puede ir al campo.

Redundando na maioritaria inserción feminina no servicio doméstico,
dúas anciás ex-serventas fálannos da súa experiencia en relación á preferen-
cia polas españolas nesa actividade laboral na Habana cando elas chegaron na
década dos anos vinte e do papel dos anuncios de prensa no sistema de con-
tratación de inmigrantes nos servicios persoais:

17. Méndez Capote, Renée: “Peninsulares en la República”, en Por el ojo de la cerradura, A
Habana, Editorial Letras Cubanas, 1981, p. 26.
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Porque trabajábamos como mulas. De aquella no trabajaban las negras, no
las querían tampoco. A las españolas nos querían porque éramos más honradas
y el negro siempre tuvo tendencia a ser un poco amante de lo ajeno. Las cuba-
nas blancas no salían a trabajar fuera de su casa. (E # 13, M, 1898, Vilalba-LU,
chegou: 1926, A Habana, 1997).

Y entonces, nada más pasar la aduana, vino esa señora a buscar sirvienta.
De aquella salía en el periódico la llegada de los barcos de España y en ese
mismo periódico salían las personas que se querían emplear en el servicio
doméstico y que acababan de llegar. Y como mi prima me había anunciado en
el periódico unos días antes esa señora vino a buscarme a la salida del mismo
barco. (E # 8, M, 1902 Outeiro de Rei-LU, chegou: 1922, A Habana, 1998).

A OPINIÓN PÚBLICA DA COLONIA GALEGA 
CONTRA A EMIGRACIÓN DAS SÚAS PAISANAS

Estas correntes de mozas campesiñas galegas, ou caravanas da dor, como
lles chamaría a publicista galego-cubana Mercedes Vieito18, continuarán arri-
bando á Habana, en maior número aínda, durante o transcurso da Iª Guerra
Mundial e nos dous anos seguintes, cando brillou con máis intensidade o
espellismo do doce Dourado cubano. O seu número chegará a ser tan gran-
de, e o desamparo tan escandaloso, que unha parte importante da colonia
galega, e sobre todo da súa prensa, iniciará entón unha campaña contra a
emigración feminina, debido ós resultados perversos que esta supostamente
producía: o desarraigamento familiar, o despoboamento do medio rural e a
prostitución. Así, na revista Galicia, de clara tendencia autonomista e reden-
cionista, Herminio Buján, nunha carta á publicista Mercedes Vieito, arreme-
te en 1911, cun certo matiz paternalista e discriminatorio, contra desta riada
de emigración feminina cara a Cuba:

Es de imperiosa necesidad, y sería de gran importancia, retener a la mujer
en nuestros hogares y, por nuestros esfuerzos, impedir que se lancen al azar en

18. “Cada vez en mayor número, esa emigración constituye un espectáculo sangrante, una
página sombría en nuestra historia, y por tanto es preciso que todas las sociedades gallegas que
aquí radican... hicieran lo que humanamente fuese posible a fin de evitar o cuando menos ate-
nuar esas verdaderas caravanas del dolor que en pos de sueños y esperanzas encuentran, cami-
no adelante, las espinas del desengaño o el infortunio... es preciso que los próceres de la
Colonia piensen que, a pesar de los pesares, es un signo de verdadera decadencia el construir
suntuosidades de mármol y permitir en cambio, sin protesta, esa inmigración del niño y de la
mujer, que vienen los unos a perder su salud y las otras, en algunos casos, hasta el pudor”.
(Galicia, 1/2/1920).
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busca de trabajo en países desconocidos... Ya que los hombres no conseguimos
quedarnos allí... detengamos a las mujeres, que aún estamos a tiempo. (Galicia,
25/11/1911).

Pero foi durante o período de 1916 a 1921, coincidindo coa chegada
masiva de inmigrantes galegos a Cuba –entre os que as mulleres comezaban
a ser numerosas–, cando a campaña contra a emigración feminina, dentro do
colectivo galego, foi máis intensa, sobre todo durante os anos das vacas gor-
das –1919 e 1920–; daquela a opinión pública cubana, e particularmente a
colonia española, escandalizárase ante o crecente fenómeno da prostitución
de numerosas serventas españolas, na súa maioría galegas. Contra esta situa-
ción deshonrosa do seu propio colectivo reaccionará virulentamente a pren-
sa galega na Habana, defendendo a idea paternalista de que o Estado español
debería poñerlle fin á emigración das súas paisanas:

¿Cómo ha de ser conveniente que las mozas de mejillas de rosa, de anchas
caderas prometedoras de prole abundante, de pechos proficuos que serán
manantial deleitoso para el hijo futuro, vayan a hacer de esclavas por un jornal
que allá parece cuantioso, pero que dada la carestía de América, apenas llega
para comprar zapatos? ¿Cómo ha de ser conveniente que las humildes aldeanas
se conviertan en doncellas y tengan que hacer esfuerzos heroicos para no per-
der la honradez? Buena es la emigración que va y vuelve..., los jornaleros que la
componen vuelven... con la faldriquera llena... En cambio las mozas, las mucha-
chas, suelen quedarse por aquí, donde contraen lazos y afectos que si no les
hacen olvidar la patria, las tendrán alejadas de ella para siempre. (Galicia,
17/6/1916).

Basta y sobra con que los labriegos y los artesanos se expatríen y salgan por
el mundo a sufrir injurias y desdenes... Pero las infelices mujeres abandonadas
de todo, sin poder fiarse de nadie, vense obligadas a hacer esfuerzos inauditos
y heroicos para conservar sus hogares y no sucumbir a la lucha. Con rubor en
las mejillas leemos los dramas truculentos, las historias de dolor y de ignominia
que refieren los periódicos con frecuencia y en los cuales suelen ser protagonis-
tas y víctimas propiciatorias desdichadas mujeres de nuestra raza. Que no emi-
gren las mujeres es lo que todos debemos procurar. (Galicia, 7/10/1916).

Puede la emigración masculina disculparse y fundarse en asuntos de orden
económico... Pero ¿podemos aplicar estas razones tratándose de la mujer? No.
La mujer ha nacido para algo más elevado, más espiritual, la misión de ésta no
ha de ser el de fomentar capitales ni el de crear industrias... La misión de la
mujer es la de hallarse en el hogar. (Galicia, 19/7/1919).
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A MULLER GALEGA COMO PARADIGMA 
DA HONRA E DAS IDENTIDADES ÉTNICAS

A pesar do prexuizoso discurso da prensa e dos seus propios paisanos
en relación á emigración das súas mulleres, estas continuaron arribando, e
cada vez con máis intensidade, ós portos cubanos. E sen embargo a inmi-
grante galega, excluída polo Centro, vetada para as directivas das sociedades
locais de instrucción e recreo e discriminada polos seus propios paisanos,
será defendida por eles mesmos con santa ira tribal cando membros esóxe-
nos á súa comunidade ataquen a súa honra –bandeira da súa terra e deten-
tadora da súa identidade étnica–, como cando ocorreu o altercado da ope-
reta Aires Nacionales do mestre Caballero, representada no Teatro Albisu da
Habana a principios do ano 1907. Nesta opereta satirizábase os naturais das
diferentes rexións españolas e parece que as galegas levaron o papel máis
denigrante no que á súa honradez se refire, cousa que exasperou ós galegos
asistentes que, cos seus berros, improperios e, incluso, golpes, obrigaron a
fuxir do escenario ós actores-cantantes e ós que os secundaban. Este escán-
dalo estendeuse con moitísima rapidez por tódalas colectividades galegas da
illa que, en santa indignación patria, se solidarizaron cos seus paisanos deti-
dos nos altercados do Albisu, considerados por todos como vingadores da
honra rexional. A prensa non só se fixo eco do asunto senón que se erixiu,
mesmo, no paladín da campaña de reparación da honra da muller galiciana.
A revista Galicia, a de maior tirada na colonia galega en Cuba e o seu porta-
voz máis rexionalista e progresista, recollía así o altercado no seu editorial
do 17 de febreiro dese ano:

A los españoles mercachifles que constituyen la empresa teatral de Albisu,
se les había advertido que la colonia gallega de La Habana, había visto con dis-
gusto la exagerada representación de la zarzuela Aires Nacionales en cuanto se
refería a la parte que interesaba a nuestra Región, y en vez de ceñirse a la letra
del maestro Caballero, exageraron y falsearon los cuadros y diálogos, satirizán-
dolos de sensualismo y de relajito criollo, hasta que en la noche del 8 de los
corrientes, agotada la paciencia y prudencia de nuestros paisanos, estalló la tem-
pestad en plena escena, viéndose los inmorales artistas y estultos coristas, obli-
gados a salir huyendo del escenario, ante la unánime, enérgica y levantada pro-
testa que nuestros hermanos formularon de obra y palabra desde los pisos, palco
y lunetas del corrompido teatro… Como resultado de aquella viril y solemne
protesta que tanto honra a la Región Galiciana, fueron detenidos por la policía
varios de nuestros comprovincianos… Al tener noticia del acto viril y de la
detención de nuestros hermanos, los hombres más connotados de nuestra
Colonia se pusieron en movimiento, prestando los auxilios y la defensa de nues-
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tros paisanos… El acto de solidaridad galiciana realizado por nuestros hermanos
con motivo de los sucesos del Albisu, es el precedente, es el punto de partida
para aprestarnos a la defensa y para la formación de hecho, de la solidaridad
galiciana, para que andando el tiempo, desterremos y extirpemos esa fraseolo-
gía estúpida de epítetos, dicterios y apóstrofes, con que nos quieren ofender,
denigrar e insultar no sólo por los castellanistas, sino también por algunos dege-
nerados vesanios americolatinos que, en sentido despectivo, nos llaman a diario
¡Gallego! (Galicia, 17/2/1907).

As cartas de apoio a esta pretendida solidariedade galiciana, que perseguía
vinga-la honra das súas femias e a da mesma Galicia, non se deixou esperar.
De tódalas localidades onde existía a mínima colectividade galega foron cho-
vendo as cartas de indignación ante o atropelo dos castelanistas e americolati-
nos contra a honra de Galicia e das súas mulleres. Así o reflicte a revista
Galicia –a máis activa daquela na campaña de solidariedade galeguista– nos
seus números de febreiro e marzo dese ano19:

Hijos del Valle de Monterrey, Verín (Orense): Hemos recibido una enérgica
y viril protesta contra las escandalosas representaciones teatrales puestas en
escenas en el inmoral teatro de Albisu en la que se difundía el pudor de nues-
tras honradas mujeres y se escarnecía el nombre de nuestra dulce Galicia.

Santa Clara: Los gallegos residentes en Santa Clara, adhiérense a sus paisa-
nos de La Habana, protestan con toda energía contra la zarzuela… sintiendo el
dolor de no haber tenido la ocasión de hacerlo personalmente en el acto, como
lo hicimos algunos en la jornada liberal contra idénticos fines en el teatro
Cervantes de esa capital, contra la zarzuela De Lavapiés a Galicia.

Ingenio azucarero de Cháparra: En nombre trabajadores ingenio compañía
Cháparra, protesto contra la inculta representación Teatro Albisu.

A estas manifestacións de repulsa contra a deshonra da muller galega, a
deshonra dos galegos e o bo nome de Galicia, uniránselles ó longo das sema-

19. Hai que destaca-lo feito de que esta campaña en prol da honradez da muller galega, e da
honra de Galicia e do galego, utilice xa a frase solidaridad galiciana cando en Galicia se está xes-
tando -seguindo os pasos da Lliga e de Solidaridat Catalana- a Solidaridad Gallega, que queda-
rá constituída en agosto dese mesmo ano. A partir desta data, en prol da solidariedade rexio-
nal, xurdiu nos campos e nas rúas de cidades e vilas de Galicia, así como nas colectividades
galegas en América, o movemento rexionalista e agrarista galego. Vid. Durán, 1977; Núñez
Seixas, 1997 e Cabo Villaverde, 1998. 
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nas seguintes as de innumerables colectivos e colonias de galegos esparexidos
por toda a illa20. A piques estivo este ataque á honra da muller galega de
desencadea-lo movemento rexionalista galego que anos máis tarde terá lugar
na colonia galega de Cuba, fomentado polo potente movemento agrarista e
autonomista iniciado en Galicia a partir de finais da primeira década do sécu-
lo. Este movemento de solidariedade rexional xa tiña o seu precedente na
campaña que se realizou durante os primeiros anos da Cuba republicana na
colonia galega da illa para a constitución da Academia Galega –iniciada no
Centro Gallego da Habana no 1906–, pero sen dúbida o movemento galeguis-
ta contra a opereta do Albisu foi máis visceral e espontáneo que aquel, logran-
do unir a tódolos galegos residentes en Cuba, sen distinción de clase ou de
ideoloxía, nunha causa común baseada na defensa dos seus sinais de identi-
dade e do seu orgullo étnico, ferido polos crioulos e polos propios españois
castelanistas.

A MULLER EXCLUÍDA: O CENTRO GALLEGO 
E A REIVINDICACIÓN FEMININA

Pero, a pesar da furiosa defensa tribal das súas mulleres cando a súa honra
era atacada polos crioulos ou castelanistas, os homes de prol das directivas do
orgulloso Centro Gallego nunca permitiron a entrada das súas paisanas nas súas
listas sociais. Haberá que esperar ata o triunfo da Revolución de 1959 para que
a muller figure como asociada ó Centro, aínda que por pouco tempo xa que o
16 de maio de 1961 o goberno revolucionario dictará a Lei de Intervención de
tódolos centros sociais privados e dos clubs exclusivos21.

Sen embargo, algúns socios do Centro loitaron illadamente pola inclusión
da muller na asociación, tal como o reivindicaba en maio de 1913, en La
Antorcha Gallega, o vicepresidente da Sección de Instrucción desta institu-
ción, que se queixaba  da situación de desprotección da muller galega, aínda
que resignadamente admitía que puidesen ser excluídas do dereito de voto:

20. Galicia, 17/2/1907.
21. “Fue cumplimentada la medida dictada por el gobierno revolucionario, interviniendo los
clubs aristocráticos; Habana Yacht Club, Miramar, Casino Español, Club Náutico, Casino
Deportivo, Club Bancario, Hijas de Galicia, etc. De acuerdo con los postulados de la
Revolución Socialista contraria a toda discriminación racial, se convertirán estos clubs en
Círculos Sociales Obreros”. (Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 17/5/1961). Pero, aínda que o
decreto de intervención ía destinado ós clubs exclusivos e aristocráticos, foron intervidas tódalas
grandes asociacións e clubs sociais non clasistas, incluídos os grandes centros rexionais espa-
ñois que tiñan sanatorios, palacios sociais e mesmo balnearios para o uso dos seus socios,
como o de Hijas de Galicia, que estaban abertos a tódalas clases sociais e dos cales os socios
eran preferentemente traballadores, artesáns e pequenos e medianos comerciantes.
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Tenemos en la Habana algunos miles de gallegas, jóvenes y robustas, sin
familiares ni hogar propio, dedicadas al servicio de manos y niñeras en casas
pudientes. Si esas gallegas caen enfermas tienen que acogerse a la caridad públi-
ca, a la del gobierno cubano. Admitamos a la inmigrante gallega en nuestra
sociedad, con todos los derechos del varón excepto, si se quiere, los del sufra-
gio. (La Antorcha Gallega, 17/5/1913).

O motivo que aducían os directivos do Centro para non admitilas era que
a inclusión da muller nas súas listas sociais levaría á ruína a esta institución
debido ós gastos que suporían os partos destas. Contra este argumento arre-
meterá a revista Galicia en 1914:

No se puede aducir que las mujeres, compartiendo con nosotros sus cuitas
y pesares en las horas tristes, grava los intereses sociales... Dígalo el Centro
Balear, el Castellano y otros, que desde hace tiempo prestan servicios por la
misma cuota que satisfacen los socios (Galicia, 2/2/1914).

Nese mesmo ano, a candidatura para presidi-lo Centro encabezada polo
manipulador avogado coruñés Eugenio Mañach incluía a reivindicación da
inclusión da muller nesta sociedade, pero cando acadou a presidencia procu-
rou esquecerse deste compromiso embarazoso e deixou de novo a polémica
na base social e nos órganos de prensa máis solidarios coas súas paisanas.

Por outro lado, en xullo de 1914 apareceu na revista Galicia o proxecto
de redención da muller galega –que comprendía a creación dunha mutuali-
dade sanitaria e dunha escola laboral feminina– auspiciado pola sociedade
Solidaridad Pontevedresa22.

Pero, a pesar destas campañas en apoio da entrada da muller nas filas
sociais do Centro, os seus directivos sempre se opuxeron a admitilas no seu
seo e a concedérlle-la mesma protección sanitaria que ós homes. A este res-
pecto, xa no 1903, un ano despois da proclamación de Cuba como país inde-
pendente, Juan Ramón Somoza preguntábase na revista Galicia por qué o
Centro non admitía as mulleres, daquela xa numerosas nas casas de saúde de
beneficencia da Habana:

Tenemos aquí los gallegos una hermosa casa de salud... ¿Hay algún incon-
veniente en que la mujer goce de sus beneficios como goza el hombre? ¿O es
acaso que la mujer, por el hecho de serlo, no puede figurar en las grandes y cul-

22. “La creación de un sanatorio y una escuela de corte y labores para la mujer, a fin de que
nuestras paisanas puedan servir para algo más que criadas”.  (Galicia, 4/7/1914).
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tas agrupaciones que nosotros sus hermanos, hemos instituido? (Galicia,
22/8/1903).

A partir de 1912 iniciábase na prensa e no movemento obreiro23 cubanos
unha tímida corrente de vindicación feminista que se facía eco do nacente
movemento feminista europeo e norteamericano. Este movemento reivindi-
cativo dos dereitos da muller quedará daquela reflectido tamén na prensa
galega de Cuba, en especial na revista rexeneracionista Galicia, gracias ó
incansable labor de Mercedes Vieito e dalgúns progresistas publicistas como
Frei Roblanto (Roberto Blanco). A inicial postura feminista desta revista soli-
daria será atacada corrosivamente por algúns homes de prol da colonia gale-
ga, que vían así periga-la súa prepotencia no seo das asociacións étnicas:

La mujeres, al compás de los socialistas furibundos y de los intransigentes
acratas, han iniciado una campaña horrible y descomunal contra el absoluto y
despiadado hombre... Ahora sí, ¡Armouse! Como decimos los gallegos ¡Adiós idi-
lios amorosos! ¡Adiós inmaculada poesía!... No parece sino, que éstas hastiadas
de tantos cantos a su loor, han declarado la guerra sin cuartel a nuestros sempi-
ternos poetas... ¡Fuera poetas, dicen!... ¡Cómo se morderá los labios... nuestro
querido Fray Roblanto, defensor de la tea sufragista. (M. Carrillo Cortizas, La
Patria Gallega, 13/7/1913).

Sen embargo estas posturas recalcitrantes en relación ós dereitos femini-
nos non van impedir que, a partir da campaña electoral para a dirección do
Centro Gallego de 1914, se poña en marcha, como xa temos apuntado, un
amplo movemento reivindicativo en favor do dereito de admisión da muller
galega con tódolos dereitos dos asociados, campaña reivindicativa que arre-
meterá contra os conservadores apoderados e dirixentes do Centro. Este
movemento de reivindicación feminista –contemporáneo do nacente move-
mento feminista europeo– será conducido polos membros máis progresistas
da colonia galega e polo seu portavoz, a revista Galicia, que na primavera de
1914 iniciaba a súa campaña de denuncias co seguinte artigo de Roberto
Blanco (Frei Roblanto):

La mujer gallega se halla en Cuba en situación cada vez más penosa y difí-
cil. Por todas partes le asedia el peligro y el desamparo y aunque esto no lo igno-
ra la inmensa mayoría de los gallegos, nada práctico se hace para salvarla de

23. As primeiras reivindicacións sobre a igualdade de dereitos da muller traballadora escoitá-
ronse en 1912 no Congreso Obreiro de Cruces organizado polos gremios anarcosindicalistas e
presidido pola española Emilia Rodríguez. Vid. Cabrera, 1989.
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posibles eventualidades tristes… Nuestro Centro Gallego no ha hecho nada a
este respecto. (Galicia, 23/5/1914).

As denuncias contra o Centro continuaron na prensa rexionalista galega
de Cuba, sendo a publicista Mercedes Vieito24 a súa principal valedora dende
a súa tribuna pública na revista galeguista Galicia: 

El Centro Gallego, sociedad altruista… bien pudiera ejercer la protección a
la mujer, pero no sólo no la ejerce, sino que lo más necesario que ofrece a sus
socios, la asistencia sanitaria, le es negado a esa pobre mujer… menos egoísmo
masculino y un poco de piedad para esa numerosa hueste femenina olvidada
con manifiesta injusticia, es lo que se pide. (Galicia, 28/8/1915).

Debiera formarse un nuevo partido... que no tuviera más ideal que servir
con fidelidad a Galicia y al Centro, un partido... que hiciera cuestión perento-
ria, y por lo tanto de pronta solución, el problema de proteger a la mujer galle-
ga emigrada y proporcionarle asistencia sanitaria. (Galicia 1/12/1918).

Ese partido formouse no seo do propio Centro, presidido por Manuel
Posada, para apoia-la candidatura da oposición nas eleccións de fin de ano,
“siempre y cuando los que la forman acuerden hacer cumplir el artículo 9 del
Reglamento General del Centro, que dice que: podrán ser socias las mujeres
en general y disfrutar de los mismos derechos que el socio, con la excepción
de que no podrán ser electoras ni elegibles”25. A candidatura número 2 foi
derrotada e o artigo 9, pola súa parte, nunca se puxo en práctica.

A partir do 1920 a nova revista Eco de Galicia substituirá a Galicia na súa
campaña de admisión da muller no Centro e Mercedes Vieito continuará
sendo a principal defensora da causa feminina na colonia galega26. Para esta
publicista feminista o problema, di, “quedaría solucionado satisfactoriamente

24. A pesar do seu importante labor galeguista na prensa galega de Cuba, o Centro matriz da
Habana freou o seu nomeamento como presidenta honorífica do Centro Gallego de Santiago de
Cuba, a pesar de se-la súa primeira animadora. Finalmente foi nomeada con este título hono-
rífico -único cargo concedido a unha muller na historia do Centro- en 1910. (Galicia,
5/2/1910). 
25. Eco de Galicia, 1/12/1918.
26. Esta campaña de vindicación feminista coincide co nacemento do movemento feminista en
Cuba; en 1919 é fundado, por un grupo de mulleres burguesas progresistas, o Club Femenino
“que preside Pilar Jorge de Tella. Tiene 200 socias y se propone educar a la mujer, especial-
mente a la obrera... Amalia Malleu de Ostolaza hace alguna propaganda en los periódicos a
favor del sufragio femenino. Esta reforma figura en el programa del Partido Liberal, aprobado
en octubre”. (Primelles, 1957, p. 59).
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con la implantación en el reglamento del Centro Gallego de unos cuantos artí-
culos que regularan la admisión de la mujer gallega como socio, reconocién-
dole iguales –o análogos derechos– a los que nuestras leyes orgánicas conce-
den a los hombres”. (Eco de Galicia, 17/10/1920). Un ano despois un colabo-
rador desa mesma publicación sostiña cun certo ton interesado:

El Centro Gallego tiene que construir un nuevo sanatorio, es de necesidad.
Dinero para ello tiene… dese cabida en él a nuestras hermanas… nuestras muje-
res no pueden dejarse para mañana, porque hoy, se están muriendo en los hospita-
les… Cuando nuestras mujeres suban al Palacio de los Mármoles con el derecho
de ser asociadas, van a cambiar cierto orden de cosas… no sólo harán ellas que
la biblioteca se mejore, los hombres que allí acuden se educarán y serán más civi-
les… muchos que pensarían quedarse célibes, encontrarían allí su media naran-
ja o la manzana de la discordia, muchos que hoy somos solteros no lo seríamos
si tuviéramos el chance del contacto. Harán ellas que muchas cosas de que hoy
se carece se implanten, tal como exhibiciones, muestrarios, exposiciones de flo-
res, de costuras, bordados etc. (Eco de Galicia, 12/6/1921).

A finais dese ano, as condicións dos inmigrantes galegos, como a do resto
dos habitantes da illa, empeorarán dunha maneira alarmante a causa da terri-
ble bancarrota da economía cubana producida en 1920, provocada pola bai-
xada espectacular dos prezos do azucre no mercado mundial; e serán as
mulleres inmigrantes, serventas e obreiras que realizaran o seu traxecto
migratorio en solitario, as que levarán a peor parte xa que moitas delas pasa-
rán a depender da caridade pública, do amparo solidario dos seus paisanos
ou, no peor dos casos, do coidado de hospitais benéficos, coma o caso dunha
traballadora galega, internada nun hospital de desvalidos da Habana, quen
daquela se queixaba así do desamparo feminino por parte do Centro Gallego
e dos seus asociados na revista Eco de Galicia:

La juventud gallega es una juventud sin ideales, sin alma, sin corazón…
Que los viejos estén pegados al pasado, que es lo que conocen… porque temen
a lo desconocido; que no sientan por la mujer los anhelos y desazones del varón
que se enardece y cela por rendirle pleitesía y homenaje se explica, porque ya
pasó su época… pero vosotros que pertenecéis al hoy y al mañana, del que
depende el futuro ¿Qué habéis de hacer para que se os conozca? Por lo menos
darnos los derechos, que no tenemos, a ser miembros de la institución que for-
máis, para no vernos explotadas, sin encontrar un alma que se apiade de noso-
tras. (Eco de Galicia, 5/12/1921).
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Tamén a Igrexa católica se comprometeu na campaña de denuncias contra
a situación de desamparo das inmigrantes galegas –aínda que dende criterios
máis conservadores e moralistas– a través dalgúns membros galegos da igrexa
habaneira, como os padres Andrés Lago e Rufino Beristain, que no ano 1918
puxeron en marcha unha asociación de protección que tiña como fin o coida-
do da muller inmigrante, preferentemente galega, xa que estaba constituída: “en
su mayoría de miembros de nuestra colonia” (Eco de Galicia, 1/12/1918). Este
afán de ampliar ata a muller galega os dereitos de protección e solidariedade
étnica estenderase despois por tódalas colectividades galegas de Cuba, tal como
amosa o exemplo dos compoñentes da Juventud Gallega de Ciego de Ávila –un
importante centro de concentración de inmigrantes galegos por aqueles anos–,
que en 1922 tomaron a iniciativa de darlles entrada na súa asociación ás mulle-
res en igualdade de condicións e dereitos, e de dedicarlle parte das súas ener-
xías e capital social á protección da muller galega emigrada na súa zona, aínda
que dende presupostos paternalistas e moralistas, influídos, quizais, polos
escándalos producidos daquela na colonia española, debidos á existencia dun
gran número de galegas prostituídas por redes de proxenetas da súa mesma
rexión. Esta iniciativa solidaria, que propoñía a redención das mulleres galegas
por medio da creación dunha granxa-escola para as acabadas de chegar, é reco-
llida en 1922 pola prensa galega da Habana desta forma:

Esa protección que no debe escatimarse a esas compatriotas que llegan a las
playas cubanas, sin preparación para la vida, sin que las instruyan y las guíen
por el verdadero camino del bien y las libren de los tentáculos del vicio… –debe
conseguirse– estableciendo en la capital de la Nación una granja, con el con-
curso de todas las sociedades, donde han de ser instruidas para la lucha por la
vida, y de donde han de salir para sus acomodos, con la garantía de dicha gran-
ja y bajo la más estricta responsabilidad de los solicitantes. (Eco de Galicia,
7/5/1922).

Pero a pesar dos proxectos altruístas dalgúns socios, e de contados diri-
xentes, os conservadores directivos do Centro continuaron na súa teimuda
posición de non admiti-las súas paisanas como socias. A muller entraba no
seu Palacio Social os días de baile de Carnaval, na Fin de Ano ou nas nume-
rosas festas sociais celebradas nos suntuosos salóns. Incluso o papel das con-
sortes e das fillas dos ricos protectores das distintas sociedades, e o das dos
seus directivos e apoderados, viuse reducido ó de meros adornos dos actos
sociais: a raíñas da beleza, ó máis digno de membros do Comité de Damas
–que se ocupaba das colectas sociais para fins benéficos dentro da colonia
galega– ou a mera man de obra cando se necesitaba botar man de agulla e fío
para borda-lo estandarte social:
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El baile efectuado en los regios salones de nuestro Palacio de Galicia… fue
un éxito gallardo para la Vanguardia Gentil… Dicho baile se efectuó en honor
de las bellas señoritas que integraron el Comité de Damitas, en las fiestas últi-
mamente celebradas en beneficio de la niñez desvalida. (Eco de Galicia,
5/5/1918).

Baile de la Unión Villalvesa: “Allí hemos visto un nutrido grupo de señoras
y señoritas, que cual fragantes flores adornaban el salón y hacían a uno admi-
rarlas y adormirse en plácidos sueños… ¡Oh divino encanto de la mujer, que
hace que por ella lloremos y que batallemos en la vida!” (Eco de Galicia,
19/12/1920).

Paradoxalmente o Centro Gallego de Santiago de Cuba xa incluíra as súas
mulleres na súa mutualidade sanitaria en 190927, a pesar de seren estas mino-
ritarias na colonia galega da capital oriental, xa que a demanda de serventas e
obreiras era moito menor que na Habana. O 11 de agosto de 1921 membros
destacados deste colectivo galego, apoiados polos directivos do seu centro
rexional, fundaron a sociedade de recreo e axuda social bautizada co nome
martiano de “Os Pinos Novos”, que, ademais dos seus obxectivos prioritarios,
inicialmente culturais e de rexeneración rexional, “también tendrá objeto la
potenciación mutua entre los asociados y a la mujer gallega que ya por enfer-
medad u otra desgracia pudiera necesitar de los fondos sociales”28. Pero des-
graciadamente estas boas disposicións sociais con relación á muller durarán
pouco máis de dous anos, pois o 4 de outubro de 1923, na reforma dos seus
estatutos, desaparecerá o artigo 4º, no que se comprometían co socorro da
muller galega. A longa sombra do irmán maior da Habana debeu pesar pro-
bablemente na nova redacción dos estatutos sociais do Centro santiagueiro.

A MULLER TUTELADA: HIJAS DE GALICIA
E O MUTUALISMO FEMININO

Pero aínda que os ecos destas campañas reivindicativas non foron escoi-
tados polos recalcitrantes directivos do Muy Ilustre Centro, non caeron en saco
roto e fructificaron nalgúns proxectos e asociacións solidarias na defensa da
muller inmigrante.

27. O 14 de maio de 1909 inaugurábase o hospital Concepción Arenal, que incluía un pavi-
llón para mulleres bautizado co máis que representativo nome da muller galega, “Rosalía de
Castro”. 
28. Regulamento da sociedade Os Pinos Novos, Rexistro de Asociacións, Sociedades
Estranxeiras, atado 2565, exp. 7, Archivo Provincial de Santiago de Cuba. 
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Anos antes de que se despregase esta campaña en prol da admisión da
muller no Centro Gallego, os progresistas asociados da Solidaridad Pontevedresa
xa foran os primeiros en amplia-la súa actividade mutualista ata as súas des-
protexidas paisanas. Deste xeito, en 1912 idearon unha sociedade que velase
pola saúde da muller galega, a futura Hijas de Galicia. A sociedade solidaria
pontevedresa foi a primeira das galegas que se asociou a unha clínica para dar-
lles servicio sanitario ás súas socias a partir de 191529. Esta medida redentora
da muller inmigrante vai ser secundada por algunhas iniciativas privadas de
damas caritativas ou solidarias da propia colonia galega, que fundaron aso-
ciacións de apoio á muller inmigrante a partir da chegada masiva de galegas
durante o transcurso da I Guerra Mundial30.

E, aínda que gozasen dunha relativa facilidade para atopar traballo e da
seguridade que lles proporcionaba o feito de teren un cuarto propio, comida e
roupa lavada e co ferro pasado, as galegas atopáronse en Cuba, durante os pri-
meiros anos do século, totalmente discriminadas polos seus paisanos ó non
poder gozar, ata 1917, dos servicios médicos nin dos sanatorios das sociedades
mutualistas. Estes servicios estaban restrinxidos ós homes, os cales, por só 50
centavos mensuais –por seren socios do Centro Gallego–, tiñan dereito a con-
sulta médica, medicinas e cama no sanatorio da Benéfica Gallega, unha das
mellores instalacións hospitalarias da Habana. Os seus paisanos excluíron as
mulleres galegas dos dereitos sanitarios do seu gran centro rexional aducindo,
temerosos e insolidarios, que os gastos de maternidade podían levar á banca-
rrota esa ilustre e modélica sociedade, polo que tiveron que esperar a que un
grupo de progresistas galegos asociados en Solidariedad Pontevedresa31 fundase
en 1917 a primeira sociedade mutualista, Hijas de Galicia32, destinada en exclu-

29. “La Solidaridad Pontevedresa, atendiendo a menesteres importantísimos, descuidados por
el Centro Gallego, acaba de establecer la asistencia sanitaria para sus asociadas con una buena
clínica y un cuerpo médico excelente”. (Galicia, 4/9/1915).
30. En 1916 existía unha sociedade de axuda á muller inmigrante galega denominada
Asociación Benefactora de la Mujer, tal como consta no Libro de Actas da Xunta Directiva do
Progreso de Coles: “La presidencia da cuenta de un oficio que recibió de las protectoras de la
sociedad Asociación Benefactora de la Mujer... donde se solicita un donativo para Doña Manuela
Pérez que se encuentra enferma e impedida en un estado lamentable”. (Federación de
Sociedades Españolas, A Habana).
31. “Hoy, gracias a La Solidaridad, ya nuestras paisanas tienen casa patrocinada por gallegos;
pues hace tiempo que tienen contratado con un sanatorio las dietas que ocasionan sus asocia-
das -pasan de 1.500-, y allí se las atiende solícitamente. Ya no se verán en la triste situación de
tener que refugiarse en una miserable buhardilla en espera que el vecino compasivo le procu-
re los alimentos de limosna; ya tienen por derecho propio hogar donde curar las fatigas del
cuerpo…”. (Luis E. Rey, Alma Gallega, 27/1/1917).
32. Hijas de Galicia, Rexistro de Asociacións, Archivo Nacional de Cuba, atado 454. Vid.
Naranjo, 1988. 
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siva á desprotexida e sufrida inmigrante galega, que conseguirá anos despois
levanta-lo sanatorio máis moderno e dotado de Cuba e o balneario máis con-
corrido da Habana en Miramar. Finalmente esta modélica asociación feminina
logrará converterse, en vésperas da Revolución de 1959, na sociedade mutua
con maior número de socios do país; en 1960, ano da súa intervención polo
novo Ministerio de Salud revolucionario, contaba con 101.057 asociadas de
número, 79 asociados protectores e 672 numerarios33. 

Antes da creación de Hijas de Galicia as mulleres galegas acudían ós sana-
torios de sociedades máis humanitarias e democráticas como La Balear34 e La
Castellana:

Éramos de La Balear porque la Benéfica Gallega sólo era para hombres y ésta
tenía sanatorio de mujeres, sobre todo maternidad. Y después que apareció Hijas
de Galicia fue que nos cambiamos. (E # 38, M, 1900 Castroverde-LU, chegou:
1915, A Habana, 1997).

Yo empecé a trabajar en casa de unos españoles, pero de aquella yo estaba
enferma por la muerte de mi hermana; yo devolvía el almuerzo y todo lo que
tomaba. Pronto tuve que ingresarme, estaba muy enferma. Ingresé en La Balear,
que era de mujeres, porque la quinta gallega no admitía mujeres. Había Hijas de
Galicia, pero me recomendaron La Balear. Pero luego más tarde, cuando tuve a
mi hijo en el año 35, me metí en Hijas de Galicia. (E # 11, M, 1905 Cedeira, che-
gou: 1919, A Habana, 1998).

Sen embargo esta sociedade mutua destinada exclusivamente a mulleres
e nenos foi dirixida polos mesmos directivos e caciques –socios protectores– do
Centro Gallego, o mesmo que as excluía dos seus beneficios, impoñendo a súa
ideoloxía retrógrada nos estatutos fundacionais que, no apartado “a” do seu
artigo 11, excluían dos dereitos de hospitalización e asistencia sanitaria, co fin
de garda-la orde e os bos costumes entre as súas asociadas, ás mulleres con
enfermidades psíquicas e venéreas:

33. Hijas de Galicia, Rexistro de Asociacións, A.N.C., atado 454, exp. 14.870.
34. La Balear: foi fundada en 1886 e dende un principio acolleu as mulleres nas súas filas. Un
importante número de inmigrantes galegas apuntouse a esta sociedade para asegurar así a asis-
tencia sanitaria que lles negaban os seus paisanos do Centro Gallego. Ata 1905 tiña, parado-
xalmente, un convenio con este centro rexional co fin de que as súas asociadas puidesen ser
asistidas na Casa de saúde da Benéfica Gallega, asistencia que o propio Centro lles negaba ás
súas paisanas. Nese ano inaugurou o seu primeiro sanatorio, onde darían a luz a maior parte
das galegas da Habana ata a apertura do sanatorio Concepción Arenal de Hijas de Galicia. 
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... ser asistidas en el sanatorio Concepción Arenal... excluidos los casos de locu-
ra y sus derivados, alcoholismo, narcomanía, epilepsia congénita y enfermeda-
des venéreas de origen vicioso. (Rexistro de Asociacións, Archivo Nacional de
Cuba, atado 454, exp. 14.870).

En 1926 a xunta directiva desta asociación feminina, na que o presiden-
te e os principais directivos –excepto a vicepresidenta– sempre foron homes
triunfadores da colonia galega35, expulsaba das súas filas a unha socia, natural
do Saviñao, por detectárselle unha sífilis e, ademais, “por armar escándalo en
el sanatorio”, encirrando outras enfermas contra a directiva36.

Por suposto, non toda a comunidade galega en Cuba participaba desta
actitude discriminatoria en relación á muller e ás súas asociacións mutuas.
Dentro deste colectivo tamén xurdiron voces que denunciaban a intromisión
dos homes de prol da colonia galega na dirección de Hijas de Galicia. Unha
das que máis alto denunciaron este caciquismo masculino foi a do radical J.
Liste Moureza, quen, na revista Galicia, no mesmo ano da fundación desta
sociedade feminina, se queixaba da falta de apoio a esta por parte do Centro
Gallego e da intromisión masculina na súa dirección:

… y puedo decirle (que la protección de la mujer) que eso ya existe, aunque no
regido por mujeres, tenemos esa benemérita institución de Hijas de Galicia que
es el orgullo de nuestra tierra, pero como todas las cosas que nacen necesitan
apoyo y calor de una madre, yo entiendo que quien debía hacerse cargo de apo-
yar a esa institución, es el Centro Gallego y ésta que fuese dirigida por mujeres.
(J. Liste Moureza, Galicia, 16/2/1918).

Pero Hijas de Galicia non nacera para competir coa asociación étnica que
representaba a toda a colectividade galega de Cuba, senón para enche-lo
baleiro da asistencia sanitaria ás mulleres galegas. Así, dende a súa fundación
polos solidarios pontevedreses, o seu obxectivo foi integrarse no Centro de
tódolos galegos cando este “admita a la mujer y la conceda derechos iguales
a los del hombre, incluidos los sanitarios”37. Concretamente en 1920 o Eco de
Galicia recollía a noticia da petición dirixida ó Centro por parte da xunta
directiva de Hijas de Galicia na que se solicitaba a admisión das súas asocia-
das na súa quinta de saúde La Benéfica:

35. Nos Estatutos de 1930 consta que “las candidaturas de las mujeres deben de ir detrás de
los hombres”. Hijas de Galicia, Rexistro de Asociacións, A.N.C., atado 454, exp. 14.869.
36. Hijas de Galicia, Rexistro de Asociacións, A.N.C., atado 454, exp. 14.870.
37. Estatutos de 1930. Hijas de Galicia, Rexistro de Asociacións, A.N.C., atado 454, exp.
14.869. 
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Miembros de la sociedad Hijas de Galicia, que concurrieron a la última
junta directiva, en la cual acordaron solicitar del Centro Gallego la admisión
como pensionistas en la Benéfica de los miembros que la integran. (Eco de
Galicia, 7/3/1920).

Ante a constante negativa por parte do Centro de incluílas no seu seo, un
sector crítico das asociadas, apoiadas por algúns directivos progresistas, ou
oportunistas, do Centro, iniciou un movemento de oposición contra a directi-
va masculina da súa propia sociedade a partir do triunfo revolucionario de
1933 –que lle concedeu o voto e a igualdade xurídica á muller cubana–. Este
grupo opositor intentou, na década dos anos trinta, facerse coas rendas da
xunta directiva. Nas eleccións desta sociedade do 16 de decembro de 1934, a
candidatura número 1, encabezada por José Bargueiras –director de Antorcha
Gallega– e outros directivos progresistas do Centro, propoñía, como principal
punto do seu programa electoral, entregarlles ás socias a dirección social, pero
finalmente retirarán a súa candidatura e os gañadores continuarán mantendo
a tradicional discriminación feminina na directiva. Paradoxalmente, ó ano
seguinte, a primeira candidatura gañaba as eleccións pero, unha vez no poder,
esqueceu a súa previa reivindicación de feminiza-la xunta directiva38. Ante a
frustración das súas esperanzas, o movemento feminista da colonia galega,
dirixido coma sempre pola infatigable Mercedes Vieito, volverá, a partir de
1935, pórse en marcha contra a discriminación das mulleres na directiva desta
sociedade mutua feminina39. Tamén a partir desta data, as socias progresistas
de Hijas de Galicia, apoiadas polos galeguistas e republicanos do Centro, inte-
graranse dentro da sociedade feminina no partido NOS, de marcada tenden-
cia esquerdista e feminista40, e oporanse decididamente, aínda que sen acada-
lo, ó control social por parte dos caciques do Centro e da Beneficencia.

38. Íbid.
39. “Nosotros empezaríamos por modificar la ley social, y, por tanto, desautorizar a todo ele-
mento masculino, ya que tratándose de una sociedad exclusivamente para mujeres... nos pare-
ce fuera de toda razón que sean hombres los dirigentes de ella... La sociedad Hijas de Galicia
es por su índole, eminentemente feminista en sus principios, en su ideología, y no vemos, no
alcanzamos la razón de ese tutelaje hombruno... Es preciso que las socias de Hijas de Galicia
vuelvan a por los fueros de su derecho menoscabado, y, demuestren firmemente que no nece-
sitan tutores.” (Mercedes Vieito, Eco de Galicia, 15/2/1935).
40. A Nova Organización Social (NOS) estaba dirixida polas feministas de esquerda, Alicia
Menes de Villasuso e Blanca  Secades. (Hijas de Galicia, Rexistro de Asociacións, A.N.C., atado
454, exp. 14870).



A muller galega en Cuba…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 216

Paradoxalmente Hijas de Galicia –que tivera como meta dende a súa fun-
dación a súa inclusión no gran centro rexional para que así este aglutinase
todo o colectivo galego en Cuba– logrará converterse a partir de 1939, coa
inauguración do seu balneario en Miramar, no punto de encontro de tódolos
galegos da Habana sen diferencia de sexo ou idade, obxectivo que o Centro
nunca lograra acadar nos seus sesenta anos de existencia debido á súa tei-
muda oposición de non admiti-las súas paisanas. Pero a repatriación de miles
de traballadores galegos, expulsados dos seus postos laborais pola Lei de
Nacionalización do Traballo de 1933, unida ó estalido da Guerra Civil espa-
ñola levou a moitos inmigrantes solteiros –e mesmo a moitos casados en
Galicia, tras perde-las esperanzas de regresar un día ó seu país– a formar
familias no país de acollida, ó que, ós poucos, irán considerando como pro-
pio. Foi, pois, este crecemento de grupos familiares dentro da colonia galega
o factor que logrou erradicar en parte a endémica solteiría masculina que ata
daquela caracterizara ó colectivo galego na illa, o que, como consecuencia,
fixo xurdi-la necesidade de crear un lugar de encontro social aberto á uni-
versalidade do colectivo étnico. Así recolle esta nova aspiración social Ramón
del Campo na revista de Hijas de Galicia:

Era sentida la necesidad, no sólo de un balneario para las socias y socios de
Hijas de Galicia entre los que abundaban los niños de corta edad, sino también
un lugar apropiado donde reunirse la colonia gallega en La Habana, ya que al
Centro Gallego, por ser una sociedad de hombres solos, no concurre la mujer
más que en los días de grandes fiestas y éstas por lo general tienen lugar de
noche por lo que, a no ser en las un tanto desacreditadas romerías, careceríamos
de un lugar cuyo ambiente propiciara el trato frecuente entre familias de nues-
tra numerosa colonia; y así se daba el caso de ser grandes amigos los hombres,
por razón de la convivencia en las sociedades, y sus respectivas familias pasar
años y años sin tener oportunidad de conocerse, razón por la que el futuro el
edificio [balneario]... ha de ser lugar obligatorio de reunión de la buena colonia
gallega en La Habana. (Cenit, xuño 1939).

Deste xeito, a partir de 1938, gracias ó reclamo do balneario, miles de
galegas e os seus familiares, ata daquela reticentes ó movemento mutualista41,
decidiron inscribirse nesta dinámica sociedade feminina, tal como nolo rela-
ta a revista da Beneficencia Gallega:

41. “Hasta ahora sólo el hombre era privilegiado en esas extensas organizaciones; para él los
suntuosos palacios, las magnificencias sociales, los pródigos beneficios y ventajas para hacer-
se fácil y grato el vivir. La mujer asiste silenciosa y humilde, como deslumbrada, al aureola-
miento de ese pequeño dios... Si es casada, en el mejor de los casos lleva su sacrificio a favor
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Habiéndose anunciado que el próximo 15 de enero de 1939 fue la fecha
escogida por la Junta de Gobierno de la Sociedad Hijas de Galicia para comen-
zar las inscripciones de los socios de la playa A y B, ya las oficinas de la pujan-
te colectividad de amparo y protección a la mujer y al niño se han visto invadi-
das por infinidad de asociadas solicitando la inscripción de familiares de primer
grado. (Cenit, xaneiro 1938).

O Balneario social de Miramar non soamente se converteu na praia pre-
dilecta das familias do colectivo galego senón tamén na mellor alternativa de
recreo de praia das clases medias brancas, cubanas e estranxeiras, que esta-
ban excluídas dos selectivos clubs da alta sociedade habaneira e que, por
outro lado, rexeitaban mesturarse coa xente de cor nas praias máis populares:

Cuando volví a ser socia parece que había 36.000 socias. Fue cuando ya
tenía el balneario de Miramar. Ese sanatorio era el más moderno de Cuba y el
balneario lo mejor de La Habana. Iba gente bien, hasta iban los hebreos, los
polacos les decían. (E # 23, 1914 Palas de Rei-LU, 1925, A Habana, 1998).

A sociedade Hijas de Galicia, pioneira en garanti-la seguridade social das
mulleres galegas en Cuba e principal defensora dos dereitos destas, foi disol-
ta e as súas propiedades –clínica, balneario e outros inmobles– foron intervi-
das polas autoridades revolucionarias en 1960. A partir de entón as galegas
residentes en Cuba pasaron a estar aseguradas sanitariamente polo sistema
xeral de sanidade popular, sen lles ter en conta os dereitos adquiridos polos
anos cotizados a esa benemérita sociedade feminina:

A mi la Revolución no me afectó tanto como a otros, yo era una simple sir-
vienta, lo que me quitó fue la quinta en Hijas de Galicia, que me afectó mucho
¡Después de tantos años pagando! Casi 40 años, mi prima me había apuntado
antes de llegar yo aquí. ¿Dónde fue todo ese dinero que pagamos durante tan-
tos años? ¡Ahora al hospital con todo el mundo, con los que habían pagado
mutuas y los que no! (E # 26, M, 1907 Samos-LU, 1927, A Habana, 1997).

de la economía de su casa y ahorra la cuota que le corresponde por ser asociada de Hijas de
Galicia; cuando enferma cualquier remedio casero cura su mal, o lo irá soportando en silen-
cio... Cuando su esposo falte, si fue de dicha Sociedad, ella y su prole gozarán de los derechos
de previsión que dicha sociedad establece; si no quedará sumida en la mayor orfandad... Si
está sola cuando enferme, se desemplee o envejezca se verá abandonada; sus familiares y ami-
gos la ignorarán completamente... Las mujeres suelen no interesarse por las sociedades sanita-
rias y previsoras porque no las comprenden... Hoy comienzan a asociarse en gran número”.
(Vida Gallega, setembro 1938).
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A discriminación da muller galega non foi, por outro lado, feudo exclusi-
vo do Centro, pois tamén a practicaron as demais sociedades creadas polos
seus paisanos en Cuba, incluídas as Sociedades de Instrucción e Recreo, que
xurdiran a comezos de século impulsadas polo espírito reformista e rexenera-
dor que se desenvolveu na colonia galega de Cuba durante o primeiro cuarto
de século XX, fomentadas polo movemento redencionista e agrarista42. Da
inxusta exclusión da muller dos órganos de dirección destas sociedades
mutuas, e da súa discriminación nas prestacións pedagóxicas e filantrópicas
que ofrecían, queixábase na revista Galicia, en outubro de 1916, a única des-
tacada intelectual, nacionalista e feminista galega en Cuba, Mercedes Vieito:

Nada se hace para mejorar ese estado y hasta nuestras sociedades de
Instrucción parecen en su esfuerzo altruista, ocuparse mucho menos de la mujer
que del hombre, pues algunas de ellas tienen solamente escuelas para varones.

Os estatutos destas asociacións benéfico-culturais, redactados exclusiva-
mente por homes, vetábanlles ás mulleres o dereito de seren elixidas para os
postos directivos e mesmo para as vocalías, ademais de financiar case en exclu-
siva escolas para varóns43. As mulleres, para logra-lo recoñecemento dos mes-
mos dereitos dos que gozaban os seus paisanos asociados, tiveron que esperar
a que as súas compañeiras cubanas o conseguisen gracias á Revolución do 33,
que acabou coa dictadura de Machado44. A partir desta data tódalas sociedades
galegas, por imperativo legal, foron plasmando nos seus estatutos a igualdade

42. Vid. Cabo Villaverde, 1998; Costa, 1989; Durán, 1977; Núñez Seixas, 1992 e 1997; Peña
Saavedra, 1991.
43. Sen embargo a pioneira de tódalas sociedades de instrucción galegas en Cuba, La Alianza
Aresana, aínda que sufragou primeiramente unha escola para varóns no municipio de Ares, inme-
diatamente construíu outra para nenas. Dende a súa fundación tivo como obxectivo a creación
dunha escola para nenas unha vez construída a de varóns. (Alianza Aresana de Instrucción,
Rexistro de Asociacións, A.N.C., atado 385, exp. 11584).
44. As cubanas adquiriron o dereito de sufraxio pola lei do Goberno Provisional revoluciona-
rio de Grau San Martín do 1 de xaneiro de 1934. Sen embrago, anticipándose a esta disposi-
ción legal, xa na segunda metade dos anos vinte, algunhas sociedades mutualistas de ámbito
parroquial ou comarcal, como a de Calo e Biduído, recoñecían nos seus estatutos a igualdade
nos dereitos e deberes entre os asociados sen distinción de sexo. Pero pasarán varios anos
aínda ata que sexan elixidas as primeiras mulleres directivas, ou mesmo vocais sociais. No caso
desta sociedade de recreo e protección dos naturais dos municipios de Teo e Ames a primeira
vocal feminina foi elixida en 1942. (Libro de Actas da Xunta Xeral da Sociedade de Calo e
Biduído, Federación de Sociedades Españolas). Pola súa parte a sociedade Hijos del
Ayuntamiento de Cedeira admitiu o 16 de decembro de 1930 a entrada de “socios femeninos
con iguales derechos y obligaciones que los socios masculinos”; o 25 de xuño de 1933 elixi-
ron 3 vocais femininas, aínda que suplentes, e nas eleccións do 6 de xuño de 1938 dúas socias
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de dereitos entre os sexos. Sen embargo aínda así foron poucas as mulleres eli-
xidas para as xuntas directivas destas sociedades e delas só algunhas se atreve-
rán a eleva-la súa voz nas asembleas xerais e nas xuntas; ademais, cando rara-
mente expoñían a súa opinión sobre un asunto era un home o que facía súa a
consideración e lla elevaba á xunta como proposición propia, como nos mos-
tra o Libro de actas das xuntas directivas da sociedade de Cedeira no ano 1937:

... Hacen uso de la palabra varios concurrentes, y entre ellos, la señorita Virginia
Pego, la que expone, a este respecto, unas acertadas sugerencias que hace suyas
el compañero Hermenegildo Bustabad, y el que presenta a la consideración de
esta junta la siguiente proposición...45.

Sen embargo tanto Hijas de Galicia como La Beneficencia ou as sociedades
mutualistas, de ámbito local, ocupáronse das súas desamparadas paisanas a
través das súas Comisións ou Comités de Sanidade ou Inmigración. Así, den-
tro de Hijas de Galicia, funcionaba un Departamento de Inmigración que se
ocupaba de guia-las socias acabadas de chegar, evitando que as conducisen á
estación de corentena de Triscornia, por falta de cobertura legal46. Pola súa
parte a Beneficencia galega non deixou no abandono as pobres inmigrantes
enfermas que, sen recursos nin apoio familiar, quedaban na indixencia:

Una comisión integrada por el secretario de Unión Orensana, por la
Beneficencia de Naturales de Galicia... se personaron en el campamento de
Triscornia para sacar a la joven orensana, señorita María Herminia Rodríguez
Barros, que desde el día 7 de mayo último, se encuentra recluida en la clínica de

foron elixidas secretaria e vicesecretaria da sociedade respectivamente. (Libro de Actas da
Xunta Directiva de Hijos del Ayuntamiento de Cedeira, Federación de Sociedades Españolas, A
Habana). Paradoxalmente, pola súa vez, a Caixa de Aforros e o Banco de Galicia, estreitamen-
te ligados ó Centro Gallego, elixiron para a súa xunta directiva en 1935 unha vicesecretaria e
dúas interventoras. (Eco de Galicia, 25/7/1935). 
A lentitude do proceso de participación real da muller galega nas institucións da súa colectivi-
dade foi semellante á das súas conxéneres cubanas dentro das institucións representativas do seu
país xa que, a pesar de consegui-lo dereito a voto en 1934 e a igualdade total na Constitución
de 1940, ata a Revolución de 1959 só dúas mulleres conseguiron chegar ó Senado e 17 á Cámara
de Representantes e só unha logrou converterse en alcaldesa: “nunca antes de la Revolución de
1933 ocupó la mujer en Cuba cargos ejecutivos y son escasísimos las que las han ocupado des-
pués”. (Catalá, 1954, p. 76).
45. Libro de Actas da Xunta Directiva de Hijos del Ayuntamiento de Cedeira, 28/12/1937,
Federación de Sociedades Españolas, A Habana.
46. “Toda inmigrante inscrita en el momento de arribo ha disfrutado de todos esos derechos.
Esta importante dependencia social ha resuelto todos los asuntos que se le presentan en casos
de inmigración”. (Cultura Gallega, xaneiro 1937).
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dicho campamento, para ingresarla en la Casa de Salud del Centro Gallego La
Benéfica, bajo la protección y amparo hasta su total curación de la Beneficencia
de Naturales de Galicia. (Eco de Galicia, 12/6/1921).

Tampouco as sociedades de ámbito local ou comarcal se esqueceron das
súas paisanas sen familia ante a indixencia ou a enfermidade e encargáron-
lles ás comisións de sanidade a visita solidaria e o socorro económico ás
convalecentes:

Ha sido visitada la señorita Sabina Rodríguez, y que al parecer está bien
atendida en aquel establecimiento (Hijas de Galicia) y que necesita unos tenis y
un suéter y cuatro refajos, que le fueron entregados seis vestidos según acuerdo
de Juntas anteriores. Para la compra de los mencionados objetos se nombrará
una comisión47.

A EXPLOTACIÓN LABORAL DA INMIGRANTE GALEGA;
PATRÓNS, COMPAÑEIROS DE TRABALLO, 
FAMILIARES E PAISANOS

A gran maioría das galegas da Habana non gozou da situación de privi-
lexio das esposas e das fillas dos grandes comerciantes e industriais que diri-
xían o Muy Ilustre Centro Gallego e a súa Asemblea de Apoderados; foron, polo
contrario, humildes serventas explotadas polas ricas familias habaneiras ou
mesmo polos seus propios paisanos triunfadores, que as someteron a duras e
interminables tarefas domésticas durante xornadas laborais de máis de 16
horas. Nas casas onde servían, vivían encerradas sen a penas saír durante
dúas semanas enteiras xa que ata a época de Batista o servicio doméstico só
libraba dúas tardes dominicais ó mes:

No me dejaban ni un día libre, nada más que las tardes de los domingos, a
las 3 de la tarde tenía que volver otra vez a darle la comidita. Ni a pasear me
dejaban, ¡Una esclavitura muy grande mi hijo! Alguna vez que salía a casa de mi
prima, yo no hacía más que mirar el reloj, y me decía mi prima: ¡Ay hija qué
esclavitud! ¡Qué le vamos a hacer mi hija! ¡Gracias a Dios que aún yo tengo tra-
bajito! Ahí están esas muchachas sin trabajo, no saben cocinar y nadie las coge.
(E # 93, M, 1904 Samos-LU, chegou: 1925, A Habana, 1998).

47. Libro de Actas da Xunta Directiva de Hijos del Ayuntamiento de Cedeira, 29/10/1941,
Federación de Sociedades Españolas, A Habana.
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De aquella comenzábamos muy temprano, como a las seis de la mañana.
Se trabajaba todo el día y una se acostaba como a las diez de la noche. No des-
cansábamos sino cada 15 días, los domingos. Yo venía para casa de mis padres
y la que no tenía familia salía a visitar amigos o vecinos de allá. Pero no aguan-
té mucho, ganaba sólo 11 pesos, era cuando lo de Machado. Te daban los 11
pesos limpios, más la comida y ropa limpia. (E # 117, M, 1903 Toén-OU, che-
gou: 1926, A Habana, 1998).

Os donos das casas onde servían aproveitábanse da súa xuventude, igno-
rancia e atordamento e obrigábanas a realizar tarefas extras, a satisface-los
seus máis mínimos caprichos e a pagar todo aquilo que rompían nas súas
tarefas domésticas:

Pero la señora era un poquito fresca, porque yo era para el comedor, y si me
manchaba un poquitín el uniforme tenía que lavarlo inmediatamente. Ella tenía
una sirvienta sólo para bañarla, y yo recuerdo un día que me llamó al baño a que
ayudara a la otra y a mi me daba vergüenza de verla desnuda. Otro día estando
limpiando una saleta rompí un bordecito de un búcaro, pues vino y peleó con-
migo y me lo cobró. Me cobró tres pesos por el cristal. Entonces fui a un tencén a
la calle Galiano que se llamaba el Bazar Inglés y compré un búcaro igual que me
costó seis pesos, y me puse a esperar el tranvía y a preguntar el que iba al Vedado
y como me veían despistada, recién llegada y con acento gallego, algunos me
decían horrores. (E # 10, M, 1907 Lugo, chegou: 1927, A Habana, 1997).

E aínda que son numerosos os testemuños de boa adaptación ó traballo,
moitas delas víronse obrigadas a cambiar de casa con frecuencia debido ó
acoso sexual dos homes da familia ou dalgún servente da casa, como o caso
dunha entrevistada que chegou a Cuba en 1920 con 18 anos:

Pero a los cinco o seis meses me tuve que ir de aquella casa porque se me
enamoró un negrito, limpiaba la consulta del marido de la señora, sólo por la
comida, no ganaba nada. Totó, se llamaba. Me veía peinar y se volvía loco y me
tocaba el pelo... no paraba de ir detrás mía y de enamorarse y enamorarse y
tocarme el pelo. E dixen: ¡Qué va!, aquí non podo quedar, vou ter que buscar outra
casa. Yo cogía un cuchillo y le decía: ¡Tócame! Y él cogía otro y me decía: Si tú
me das con ese yo te doy con éste. Y cuando llegó la señora le dije que no tenía
más remedio que irme de allí. (E # 29, M, 1902, Chantada-LU, chegou: 1920,
A Habana, 1997).

Empecé a trabajar en la isla de Tuariguanó, allá por Morón... El señor era
norteamericano casado con una cubana. Era un matrimonio nada más pero



A muller galega en Cuba…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 222

daban más guerra que dos diablos. Me hacían trabajar mucho, como si fueran
ocho o nueve personas. Están ahora fuera, también, porque los botaron de la isla
cuando triunfó la Revolución. Él era el que negociaba la isla, el administrador de
los dueños de la isla, allí había mucha vaca, mucho ganado. Pero ahí estuve poco,
porque me encabroné con un muchacho, que me enamoraba y yo no quería que
me enamorara, yo nunca me enamorara antes. Así que estuve 19 meses sola-
mente y no porque me botaran, ellos vinieron varias veces a casa de mi madrina
pero yo no volví, ni nunca le conté a mi madrina el porqué me había ido de la
isla. (E # 1914, 1925 O Incio-LU, chegou: 1952, Ciego de Ávila, 1997). 

A EXPLOTACIÓN SEXUAL DAS SERVENTAS GALEGAS: 
ROMARÍAS, BAILES DE SALÓN, PROSTITUCIÓN 
E SOLIDARIEDADE FEMININA

A soidade, o illamento e o desamparo social destas serventas e coidado-
ras galegas, a pesar dos estreitos lazos solidarios que as unían con outras pai-
sanas coa mesma actividade laboral, conduciunas a frecuenta-las romarías
dominicais48 que as sociedades galegas celebraban nos xardíns das cervexe-
rías La Tropical e La Polar e nas que se recreaban as enxebres romarías locais
e se satisfacía a morriña gastronómica dos expatriados. Alí, baixo os frondo-
sos mamoncillos e ceibas tropicais que rememoraban as saudosas carballeiras
galegas, atopábanse cos seus paisanos e veciños parroquiais que, en fre-
cuentes ocasións, segundo a prensa española da Habana, e aproveitándose
da súa soidade e incultura, as explotaron sexualmente despois de cortexalas
con promesas de matrimonio49. Estes personaxes de opereta foron coñecidos

48. Organizadas a partir de 1906 nos xardíns das grandes cervexerías da Polar e da Tropical
da Habana, seguindo a moda imposta polas sociedades galegas de Bos Aires con anteriorida-
de. Xa en 1904, J. R. Somoza propúñalles ós galegos de Cuba emula-los seus paisanos de Bos
Aires na organización de romarías galaicas. (Galicia, 17/4/1904); sen embargo ata 1906 non
localizamos ningunha noticia de prensa local sobre a celebración de romarías galegas na
Habana. 
49. Algunhas destas rapazas chegaban a Cuba sendo nais solteiras para empregarse como amas
de cría das ricas familias habaneiras e para fuxir do desamparo e a crítica social. Méndez
Capote conta así no seu libro de memorias, Memorias de una cubanita que nació con el siglo, o
aborto brutal da ama de cría galega do seu irmán:
“Pues después que destetaron a mi hermano, la gallega se quedó en casa con su muchachito
manejando a Eugenio. Pasaron unos pocos años y a Herminia empezó a redondeársele la flaca
figura. Cada vez que mamá le preguntaba si estaba embarazada lo negaba vigorosamente. Y
mamá le dijo a mi tía Amelia: -hay que vigilar esa gallega, porque es capaz de hacer una bar-
baridad. Una mañana muy temprano vino una de las otras criadas y le avisó a tía Amelia que
Herminia se había levantado muy temprano y que acababa de salir llevando unas tijeras. Tía
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popularmente como os primos50, que máis que parentes reais desempeñaron
a función de proxenetas das súas paisanas.

Estes primos non soamente actuaban nas romarías e bailes de salón fre-
cuentados polas serventas galegas. Dende principios de século viñan esten-
dendo as súas redes polo campo galego, captando rapazas novas cegadas polo
Dourado cubano. Así El Heraldo de Cuba describía en 1920 as tácticas mafio-
sas destas redes de proxenetas:

Estos individuos al llegar allí con algunos billetes... bien trajeados y con
buenos habanos se convierten en personas y en el punto de mira del pueblo.
Pronto sus relatos maravillosos, la visión de oro a montones fácil de obtener, de
la abundancia de trabajo... incuban en la mente de los aldeanos el deseo de venir
a América, del cual participan también las mujeres que ven un medio de poder
lucir trajes y prendas y de mejorar la situación de los suyos... Los amigos que
gestionan los trámites de inmigración y que son los mismos que se constituyen
en primos o tíos, operan con verdadero cinismo. Empiezan por hacer el amor a
las recién llegadas... Una vez que ya los lazos afectivos van desapareciendo,
plantean los explotadores, valiéndose del afecto inspirado, de amenazas, enga-
ños, los medios para determinar la caída de la víctima. Primero son los sueldos
que les arrebatan, luego las seducen y más tarde las obligan a ingresar en la
carrera del vicio. Una vez que la víctima ha delinquido, ya entonces la amena-
zan de transmitir la noticia a los padres ancianos o a sus familiares verdaderos.
(El Heraldo de Cuba, 28/8/1920).

Neste senso, unha entrevistada de 90 anos, natural da cidade de Lugo,
que chegou moi nova a Cuba en 1927, tendo como titora unha amiga da súa
nai que xa residía alí, narrábano-la explotación á que esta protectora e o seu
querido a someteron durante os primeiros anos da súa chegada á illa:

Esta señora, amiga de mi mamá, tenía un querido más joven que ella que
era también de Lugo, que era el que me mandaba ella para que le entregara la
paga de sirvienta para poderle liquidar la deuda del viaje que ella me había pres-
tado. Pero se lo pagué con creces, ya lo creo, me cobró más de la cuenta. La tuve

Amelia la siguió a la carrera y se metió detrás de Herminia en la furnia... Allí en la furnia pateó
a la mujer y volvieron a casa con un galleguito gordito envuelto en el delantal de Herminia. Mi
madre se encerró con ella y la sermoneó de lo lindo. Herminia lloró y se colocó en casa de los
Hevia para criar a Gustavo, que acababa de nacer”. (Méndez Capote, 1990, p. 23).
50. “Bien es cierto que a esas jiras acuden muchas personas decentes y hasta de elevación, pero
no son éstas las que ofrecen dificultad. Son otras los primos, los souteners, los gigolós, los nego-
ciantes de baja estofa, los señoritos de cierta índole”. (Padre Andrés Lago, Diario de la Marina,
8/1920). 
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que dar durante mucho tiempo el salario que me pagaban como sirvienta en
casa de Secundino Baños, que era presidente del Centro Gallego. Hasta que un
día el señor lo llamó un día que venía a cobrarme y le dijo que allí no volviera
más o lo iba a mandar prender. Y no volvió más. Era un enamorado de ella que
me estaba explotando y que también me enamoró a mí. Era casado allá y tenía
dos hijos grandes, la familia eran vecinos de mi mamá. Mire, mi vida desde que
nací, desde que tengo uso de razón, es muy triste. Se la voy a contar.

Cuando yo me fui de la primera casa en la que serví, que era de un chino,
esta amiga de mi mamá me invitó a que viviera con ella y su amigo en el cuar-
tico que tenían alquilado en la calle Gervasio hasta que encontrara otro empleo.
Así que me acostaba en el suelo, sobre una frazada a los pies de la cama de ellos
dos. Y para qué hablar... Oí lo que no había oído nunca. ¡Una muchacha de 20
años! Por las mañanas se iba ella la primera al trabajo y luego él, que al pasar
cerca de mí me miraba como Vd. no se puede imaginar... Pasé, pasé trabajos
aquí. Si yo le pudiera contar... (E # 10, M, 1907 Lugo, chegou: 1927, A
Habana, 1997).

Sen embargo esta situación de explotación non logrou illar estas serven-
tas novas senón que, moi polo contrario, as levou a organizarse mutuamente
para ter un fogar onde deposita-los seus efectos persoais máis íntimos, onde
pasa-los domingos e tamén onde poder acollerse nos períodos de paro labo-
ral ou de baixa por enfermidade que, por suposto, non era sufragada polos
patróns nin pola inexistente Seguridade Social cubana:

Nos juntábamos siete u ocho compañeras y alquilábamos un cuarto con
una colombina cada una, con su baúl con llave para meter su ropa y sus cosas
y ahí vivíamos... –a dormir y comer y todo– las que no nos quedábamos a dor-
mir en las casas en que servíamos, y así podíamos ganar un poco más. Y los
domingos venían a pasar el día libre las que vivían con los dueños, que ganaban
un poco más que nosotras. Y nos ayudábamos unas a las otras si alguna lo pasa-
ba mal y si botaban a alguna del empleo tenía donde estar, porque así no está-
bamos en la calle. (E # 37, M, 1904 O Barco de Valdeorras-OU, chegou: 1929,
A Habana, 1998).

O apoio mutuo entre as serventas galegas conviviu con institucións soli-
darias privadas que xurdiron nos anos vinte para protexe-las numerosas e
desorientadas mozas acabadas de desembarcar na Habana, como a Sociedad
Protectora de la Mujer Laboriosa, creada pola familia do residente galego
Cesáreo Sánchez en 1922 cos obxectivos de acoller, protexer, orientar e colo-
ca-las serventas galegas. Para eses fins abriron un hotel de inmigrantes, a
modo de residencia de señoritas, no que:
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Por la cuota de un peso al mes, las sirvientas tienen derecho a que en dicho
hotel se las reciba y atienda como si se hallaran en su propia casa y que por la
cantidad de 50 centavos diarios extra se les ofrezca comida bien condimentada
y abundante y dormitorio higiénico, además de procurárseles ocupación. (El
Ideal Gallego, 28/9/1929).

Entre 1916 e 1920 a economía cubana era tan boiante e os novos ricos
tan numerosos que a demanda de servicio doméstico e de prostitutas bran-
cas51 medrou ata niveis anteriormente descoñecidos. Neste período de vacas
gordas chegaron á illa miles de mozas aldeás galegas na procura dos nume-
rosos postos de traballo ofertados no servicio doméstico da capital. A maio-
ría das criadas –crianderas e manejadoras–, segundo a prensa, a literatura e os
testemuños orais, procedía de Galicia e na súa maior parte da provincia de
Lugo. Durante este mesmo período a prensa española e galega da capital
cubana ocupáronse obsesivamente do escándalo crecente na cidade de certas
criadas españolas, e en especial galegas, e dunha pretendida rede étnica de
tráfico de brancas no seo deste colectivo rexional52. Este asunto traspasou o
Atlántico, chegou ás terras galegas e preocupou á súa opinión pública, ás súas
autoridades políticas e relixiosas e mesmo ós dirixentes dos movementos
políticos rexionalistas, tal como o demostra o discurso do delegado Otero
Abeleira no Congreso Agrario da Estrada, o 15 de xullo de 1916:

Muchas, muchísimas de las mujeres que marchan a tierras de fuera, van allí
a llenar los lupanares, y no porque ellas sean inclinadas a la prostitución, sino
porque o se ven obligadas a prostituirse por necesidad, o son engañadas por
miserables alcahuetes de ambos sexos que abusan de la inocencia y sencillez de
aquellas infelices hasta dar con ellas en una casa de lenocinio. (Galicia,
7/10/1916).

51. Durante os anos da subida dos prezos do azucre, debido á Gran Guerra europea, chegaron
a Cuba, atraídos polos altos soldos, miles de traballadores sen muller, o que fixo que aumen-
tase espectacularmente a demanda de prostitutas brancas. Deste modo a actividade das tradi-
cionais zonas de tolerancia das cidades aumentou extraordinariamente, ata o punto de que as
autoridades municipais tiveron, en numerosas ocasións, que enviar batidas contra os souteners
que controlaban o negocio: “El jefe de la policía Sanguily inició el 9 de julio (1917) una bati-
da contra los souteners, acusados de vagos: Más de cien fueron detenidos y conducidos a la
Cabaña”. (El Imparcial, 11/7/1917).
52. “A relación entre prostitución e inmigración foi bastante directa. A falta de mulleres inmi-
grantes desde os comezos do fenómeno inmigratorio masivo acentuou os problemas sexuais da
gran maioría dos homes... impuxéronse os costumes da inmigración masculina dando lugar á
importación de prostitutas europeas a través de redes organizadas. As conexións para a recruta
establecíanse mesmo antes da chegada ó país das inmigrantes...” (Cagiao, 1997, pp. 134-135).
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Tamén no seo da colonia galega en Cuba foron xurdindo denuncias sobre
o desvío destas caravanas de mozas campesiñas galegas cara ós prostíbulos
habaneiros a través de redes de proxenetas, coterráneos das súas víctimas:

Un amigo nuestro, cubano, nos decía el otro día: –“¡Compadre! ¿Cómo el
gobierno español deja embarcar a esas mujeres, así, solas. Acabo de ver entrar
en la casa tal, a una recién llegada. Detrás de ella entraba un mozo del muelle
conduciendo su baúl... ¿No deberían las sociedades regionales con las fuerzas
que disponen, evitar en lo posible esa desgracia que a todos alcanza?” (Luis Rey,
Alma Gallega, 20/1/1917).

Por outra banda, a Igrexa católica tamén se sumou a esta campaña de
denuncia sobre a explotación sexual das inmigrantes galegas e fíxoo a través
dos curas galegos da illa, utilizando os púlpitos das asociacións benéficas e da
prensa. Así o padre Roberes, capelán da Beneficencia galega, durante a entre-
ga anual de aguinaldos desta institución en 1919, chamáballe-la a atención ós
concorrentes sobre a escandalosa corrupción das mozas serventas galegas, da
que responsabilizaba os seus propios paisanos e o relaxamento liberal da
sociedade cubana da época:

… a esas hijas de Galicia que a Cuba vienen en busca de trabajo para poder sub-
sistir a los embates de la vida y en esa lucha al fango se ven arrastradas por la
perversidad de muchos hombres y por la influencia corruptora del medio en
que vivimos53.

Redundando no mesmo discurso moralista, o padre Lago, cóengo galego
da catedral da Habana, denunciaba daquela no conservador e católico Diario
de la Marina o alarmante tráfico de brancas que, segundo el, unía as aldeas
galegas cos prostíbulos da zona de tolerancia da Habana a través das redes dos
pretendidos parentes e titores das mozas campesiñas que nesa época enchían
os barcos de inmigrantes:

Al amparo de parientes y de tutores (parientes y seudo tutores desalmados)
vienen ahora muchas a tierra cubana, para ser pasto inmediato de la satiricosis
más degradante. Los primos saben burlarse de todas esas perversiones y de las
leyes de emigración que aquí rigen. Y es preciso poner fin a esa infame trata de
blancas que día tras día lleva más cuerpos al lenocinio y más almas a la desgra-
cia. (Diario de la Marina, agosto 1920).

53. Memoria de la Beneficencia de Naturales de Galicia, A Habana, 1919.
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Estes foron, tamén, os anos dourados das xiras ou romarías das socieda-
des de instrucción e recreo organizadas para financia-las escolas laicas das
súas comarcas; era nesas festas campestres onde, segundo a prensa galega de
Cuba, algunhas destas criadas eran desencarreiradas, burladas e captadas por
paisanos complicados en redes de prostitución. A este respecto, a revista
Galicia critica estas romarías en maio de 1919 con estas palabras:

El Club Estradense, no se halla en decadencia, porque aún viene dando
jiras que, en si, están declaradas como no muy morales, porque a ellas, en casi
todas, solamente se va a pervertir a infinidad de nuestras paisanas que se ven
precisadas a abandonar el patrio lar en busca de una soñada fortuna; solas,
abandonadas, sin amparo y con la sola protección que nosotros los jiristas le
damos en esas culturales jiras de bastante dudosa moralidad.

Este escandaloso asunto da prostitución dalgunhas criadas galegas na
Habana54 chegou a converterse no tema que máis preocupará á colonia espa-
ñola da cidade durante o verán de 1920, debido ó espectacular proceso con-
tra dúas serventas lucenses acusadas de mata-las súas filliñas acabadas de
nacer. O escabroso asunto foi aproveitado polos sectores máis conservadores
e reaccionarios da colonia española e pola propia Igrexa católica, a través do
seu portavoz, o Diario de la Marina, para emprender unha campaña contra a
crecente inmigración feminina peninsular e en especial contra as humildes
criadas galegas, atacando de paso as romarías, bailes e festas sociais das socie-
dades españolas, acusándoos de tódolos males que sufría a muller española
en Cuba. O seu editorial do 26 de xuño de 1920 condenaba así ás presuntas
parricidas e ós seus paisanos burladores:

Entre el sacrificio, la miseria, los trabajos mil en santo deber de madres y
en santo amor a sus hijas, y la pérdida del negocio que representa vivir en casas
ricas… al fin se decidieron por el crimen. Y la ley hará mil veces bien en casti-
garlas como madres gatas, como felinas viles… de estas niñas, la de la criada de
Calafat y la de María Ayra ¿quiénes son los padres?, pues dos paisanos, dos fal-
sos primos de las parricidas… que las llevaron a rumbas y bailes, las hicieron
madres y no les ofrecieron matrimonio. (Diario de la Marina, 26/8/1920).

54. Vid. Rey, 1920. Nesta novela retrátase a penosa vida das serventas galegas na Habana,
explotadas e mesmo prostituídas moitas delas polos seus propios paisanos, os primos. O seu
autor inspírase no caso das dúas serventas lucenses xulgadas por parricidio ese mesmo ano
na capital cubana e que causou un grande axitación social na colonia española e especial-
mente na galega. 
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Máis dura e implacable se amosaba no mesmo diario conservador a escri-
tora asturiana Eva Canel, a periodista máis prestixiosa da colonia española:

No sé si mi alma de mujer o de patriota, se subleva contra el espectáculo
que vienen dando mujeres que pertenecen en su mayoría a España, y más en
mayoría si aquilatamos a la provincia de Lugo… lo que pasa en La Habana con
un rebaño innoble de mujeres procedentes de esa provincia no tiene preceden-
te… Hay mujeres casadas que han dejado a sus maridos en sus pueblos y ellas
están en casas de lenocinio, a título de sirvientas, hay otras en la cárcel por
ladronas, hay menores de edad dejadas por sus madres en poder de tenorios
repulsivos, casados, con hijos… hay excepciones, pocas, muy pocas, desgracia-
damente… una docena de gallegas impuras bastan para acarrear el desprestigio
sobre todas las criadas españolas que vienen a Cuba. (Diario de la Marina,
25/6/1920).

Por suposto que había excepcións, e estas eran a maioría, pero os enfron-
tamentos interrexionais entre galegos e asturianos eran lugar común no seo
da colonia española en Cuba. Este artigo cheo de prexuízos contra as galegas
foi considerado polos seus paisanos como unha afronta da escritora asturia-
na, e por extensión de tódolos asturianos de Cuba, contra Galicia e as súas
mulleres; comezou entón na prensa galega da Habana unha belixerante e
ácida campaña de reafirmación rexionalista contra a autora do artigo xorna-
lístico e en xeral contra a percibida prepotencia asturiana nas súas relacións
cos galegos55. Esta “prepotencia” do asturiano fronte ó galego e a súa contra-
riedade ó seren cualificados de galegos polos cubanos é, aínda hoxe, un lugar
común nos testemuños dos galegos de Cuba:

55. “¿Por qué en ese diario tan leído se procura poner vivo interés en señalar la región a que
pertenecen esos monstruos cuando de gallegas se trata, y en cambio cuando pertenece a otra
región o país, apenas se hace constar el origen? No parece sino que existe verdadero empeño
en que todo el mundo sepa que los delincuentes son de Galicia”. (Galicia, 3/7/1920).
“La señora Eva Canel, irrespetuosa con su sexo, irrespetuosa con la mujer nacida en la pro-
vincia de Lugo... habla de prostíbulos con obscenidad propia de gente de baja calaña y res-
ponsabiliza de delincuentes a todas las mujeres en la provincia de Lugo nacidas. Estas muje-
res, tenemos la seguridad absoluta, si tuvieran asegurada su existencia económica, si la moral
social no las condenara y persiguiera por cumplir con una Ley de la Naturaleza, procrear..., ni
matarían a sus hijas, ni realizarían estos actos delictivos condenables y perseguidos por la
sociedad... La colonia gallega y particularmente la lucense, ha sido injuriada por la señora
Canel por mediación del Diario de la Marina”. (Eco de Galicia, 4/7/1920).
“É verdá que no coro das once mil virxens non haberá muitas galegas, nin teño noticia de nin-
guna asturiana”. (Baña Pose, José: Vida e milagros de Pepe de Xan Baña en trinta anos de Cuba, A
Habana, Beneficencia Gallega, 1921). 
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Los asturianos querían ser más que uno, se creían mejor que nosotros... La
verdad es que el asturiano y el gallego no se llevaron nunca bien en Cuba. (E #
26, M, 1907 Samos-LU, chegou: 1927, A Habana, 1997).

Los asturianos pensaban que eran superiores a los gallegos, no sé en qué
sentido... Si Asturias valía más que Galicia, que los gallegos éramos más bru-
tos, más ignorantes. Luego estaban los asturianos que se enfadaban cuando les
decían gallegos, que si ellos eran españoles pero no gallegos. (E # 93, M, 1931
Viana do Bolo-OU, chegou: 1951, A Habana, 1998).

E mentres a prensa conservadora cubana e a da propia colonia española
se asañaban con morbosidade con estas serventas lucenses56, e coas inmi-
grantes galegas en xeral, a prensa galega da cidade púxose, sen distinción de
ideoloxía, de parte das serventas infanticidas e culpou do seu mal á situación
de desamparo na que as mantiñan os seus paisanos, e mesmo as súas institu-
cións mutuas étnicas, e á explotación á que eran sometidas polos propios
patróns e polos chamados primos.

¿Qué pocos son los que dotados de sentimientos nobles y cristianos velan
por el honor y la dignidad de sus infelices fámulas!... ¿Cuántas infelices sucum-
ben a las exigencias y diabólicas acechanzas de los infames señoritos!... Es nece-
sario que se eviten a toda costa esas salidas, esos escapes a rumbas, giras, bailes
etc., entre cuyas zarzas queda prendido el honor de esas pobres huérfanas.
(Galicia, 3/7/1920).

Finalmente, debido á intensa campaña de solidariedade da prensa gale-
ga con estas serventas acusadas de parricidio, os tribunais acabaron por
absolvelas, sentencia que foi interpretada pola prensa galega local como
proba da honradez das súas mulleres: 

… henchida el alma de alegría, batimos palmas por su libertad... porque nos ale-
gramos del triunfo periodístico obtenido con nuestra cívica campaña defen-
diendo el honor y la virtud mancillados de nuestras hermanas gallegas. (Eco de
Galicia, 19/12/1920).

56. “Otras muchachas coterráneas la recogieron y María Ayra, convenía con un grupo de ellas
en tomar una habitación en un solar en la calle Primelles número 1, que fuera refugio en las
noches de orgía, aun cuando aparentemente era nido donde por las noches se recogían las aves
sin nido, después de volar constantemente durante el día”. (El Mundo, 27/7/1920).
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Sen embargo esta victoria da prensa galega en defensa da honra das súas
paisanas non logrou oculta-la existencia das amplas redes de prostitución que
viñan funcionando entre Galicia e Cuba dende principios de século. Un edi-
torial de El Heraldo de Cuba, despois de defende-la honorabilidade das ser-
ventas galegas tralo escándalo do caso citado anteriormente, afirmaba que
polo menos unha cuarta parte destas eran víctimas da explotación destas
redes de souteners coterráneos:

Nosotros igualmente pensamos que hay un 75 % de las emigradas que
honorablemente se ganan la vida de una manera laboriosa, pero eso no quita el
que haya un 25% víctima de la explotación. (El Heraldo de Cuba, 28/8/1920).

Este escándalo e os numerosos casos de corrupción e de proxenetismo
que se deron naqueles anos entre o numeroso colectivo de serventas galegas
da Habana foron xerando posturas contrarias ás romarías e ós bailes organi-
zados polas numerosas sociedades de instrucción e recreo e polas grandes
sociedades galegas da cidade. En xeral estas posturas en contra serán defen-
didas pola Igrexa católica, e o seu portavoz Diario de la Marina, e pola publi-
cación rexionalista El Ideal Gallego que, en novembro de 1929, ó facer unha
crónica dunha destas romarías, queixábase da perda de identidade étnica e do
aumento da inmoralidade que se viñan producindo neste tipo de festas
sociais da colonia galega:

Dentro dos xardins cando a festa estava más animada, non vin nada malo…
más vin con pena que os nosos eran mais partidarios do son e do Fox que da nosa
riveirana, jota ou muñeira. Alguns que viñeron onte, qu´inda cheira a barco a roupa
que levan posta, xa se lles esqueceu a muñeira… À saida, aproveita uns deses
homes de facer propaganda da sua casa, oferecendolles òs paisanos uns cuartos
donde poden pasar unhas horas coas compañeiras. Con iso xa quedei fora do peca-
do confesado, que é ir onde fun. E que non debe ir ningún galego que queira às
suas costumes, e que non comercie coas cousas mais sagradas que se perden às vol-
tas desas festas e non se recuperan mais. (El Ideal Gallego, 28/9/1929).

Esta publicación seguía co seu ataque a estas romarías inmorais o 27 de
abril de 1930, cando criticaba mordazmente a festa que a Beneficencia gale-
ga realizou para recadar fondos para o seu Panteón social:

Aumentarase à volta da festa o traballo en certas casas, nas Quintas de
Saude, as comadronas, ou o apellido Valdés, mais non se aumentarán os casa-
mentos, isto sabeo ben a Beneficencia, e sábeno òs paisanos pero cala-no por
vergonza. (El Ideal Gallego, 27/4/1930).
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Por suposto que non tódolos galegos de Cuba mantiñan estas posturas
puritanas contrarias ás romarías. A maioría eran partidarios de que seguisen
celebrándose pois, ademais de se-lo elemento de unión e de identidade étni-
ca, contribuían no financiamento das obras benéficas e na construcción de
escolas laicas nas parroquias de orixe que carecían delas. Neste sentido expré-
sase o Eco de Galicia: “Las giras tienen el objeto de sostener las escuelas y al
suprimirlas, se suprimen éstas” (5/9/1920). Á vez, outros defensores destas
xiras rexionais opinaban que a campaña contra as romarías organizadas polas
pequenas sociedades de ámbito local ou comarcal, emprendida polas conser-
vadoras directivas dos grandes centros rexionais, non era máis ca unha argu-
cia mercantil destas últimas para evita-la competencia e apropiarse así de
todo o mercado de ocio da colectividade rexional. Así argumentaba esta tese
El Heraldo de Cuba o 8 de marzo de 1920:

Es sabido que la mayoría de los pequeños grupos regionales viven por
amor a la aldea, es decir que pagar la cuota de los asociados por aquello es favo-
recer al grupo del terruño, estar representados en la aldea transplantada, pues
esos pequeños grupos no pueden ofrecer al asociado beneficencia, casas de
salud, escuelas, bibliotecas etc., y por lo regular todos sus asociados son a la vez
socios de uno de los tres grandes centros. Suspendiéndoles las jiras, entonces los
grandes centros prodigarán sus bailes de pensión, aumentarán en socios y lle-
narán los salones y en caso que uno de esos pequeños grupos quiera dar un
baile, tiene que recurrir a los salones de uno de esos centros a los que pagará el
alquiler. (El Heraldo de Cuba, 8/3/1920).

E aínda había quen, máis incisivamente, se atrevía a engadir que eses
honestos bailes que organizaban os grandes centros rexionais nos seus bri-
llantes salóns palacianos tiñan tanta culpa do descarreirado moral das desam-
paradas serventas galegas na Habana como as tan criticadas romarías castizas.
Así o facía Eco de Galicia en novembro de 1922: 

Donde entre el enervamiento producido por las luces, gentío, suntuosidad
maravillosa del edificio, las sencillas y poco avisadas aldeanas creen vivir un
cuento de hadas que el inevitable primo se encarga de interpretar y modelar a su
favor en un ambiente propicio a sus aspiraciones y propósitos. (Eco de Galicia,
19/11/1922).

Pero, a pesar de todas estas campañas contra as romarías, estas conti-
nuaron celebrándose sen interrupción ata os primeiros meses da Revolución
de 1959.
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DE SERVENTAS A AMAS DE CASA

A partir de 1930, e debido á crise do 29 e á inestabilidade política e
social da década seguinte, deixaron de chegar inmigrantes galegos a Cuba;
ademais moitos dos que xa estaban establecidos foron repatriados debido á
catastrófica Lei do Traballo de Grau San Martín –promulgada en novembro
do 1933–. Poucos anos despois estalaban a Guerra Civil española e a II
Guerra Mundial; a partir de entón a colonia galega, como tódalas demais,
vaise estabilizando e integrando no país, abandona as súas pretensións ini-
ciais de volver ás súas localidades de orixe e vai, ós poucos, creando familias
na súa nova patria de adopción. A maior parte das serventas galegas, despois
de varios anos de traballo duro, privacións e aforro, casaron con paisanos que
coñeceran nas romarías, nos bailes do Centro Gallego ou na bodega da esqui-
na durante as compras dos pedidos da casa onde servían. Unha vez casadas,
e cando a situación económica do esposo llelo permitía, a maioría deixou o
seu traballo e dedicouse ás tarefas do fogar57. Sen embargo, cando o marido
era un traballador a soldo, víanse obrigadas a incrementa-los recursos do
fogar “trabajando para fuera”, lavando, pasando o ferro ou cociñando:

Cuando me casé dejé de trabajar de sirvienta y me puse a lavar para fuera
porque necesitábamos el dinero, porque a mi marido lo habían botado de los
tranvías cuando la Ley del 50% de Grau y se puso a trabajar de jardinero en el
cementerio Colón donde trabajaba su padre y sus tíos. Luego mi esposo se
enfermó y tuve que poner un tren de cantina por el día para los jardineros y
marmolistas del cementerio, que eran todos paisanos y vecinos de allá, y por las
noches seguía lavando la ropa para fuera. (E # 12, M, 1904 A Estrada-PO, che-
gou: 1929, A Habana).

Con frecuencia emparellábanse con paisanos comerciantes dos que foran
clientes e os que coñeceran desempeñando os seus deberes de serventas.
Nestes casos estas mulleres seguían traballando pero no negocio familiar,
sobre todo en cantinas, hoteis, pensións, lavanderías, tinturerías, comercios
de teas e zapaterías ou outros traballos por conta propia.

57. “...o cambio de traballo, ou o abandono da actividade laboral fóra da casa, pareceu ser
unha constante entre as galegas ó contraer matrimonio. Frecuentemente mantiveron, ademais
da doméstica, algunha actividade complementaria para contribuír á economía familiar ou par-
ticiparon directamente, se era o caso, no negocio familiar, xeralmente no ramo do comercio”.
(Cagiao, 1997, p. 149).
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SERVENTAS, TRABALLADORAS, PEQUENAS 
COMERCIANTES E A REVOLUCIÓN: EXILIO, RETORNO, 
REEDUCACIÓN, PROMOCIÓN LABORAL E RESISTENCIA

Nas vésperas da Revolución aínda quedaban algunhas serventas galegas
en Cuba; as máis novas marcharon a finais dos anos 40 ou na década seguin-
te, cando se iniciou de novo o éxodo dos galegos cara a América; algunhas,
mesmo ós poucos meses do triunfo revolucionario. A maioría delas eran sol-
teiras, polo que a fuxida precipitada dos seus patróns a Miami ou a España58

deixounas na indixencia e sen que a Revolución  as considerase como traba-
lladoras e lles recoñecese os anos de traballo ó servicio dos “parasitos contra-
rrevolucionarios”:

Toda la vida trabajé en lo mismo, hasta el triunfo de la Revolución. En el
62, cuando empezaron los tiros y las intervenciones generales la señora se puso
brava y se quiso ir. Se fueron al Norte y se acabó el trabajo y a mí ni siquiera me
dejaron la casa. Yo les pedí que me la dejaran y yo la seguía pagando, pero me
dijo que no podía pagarla y se la quedó el gobierno y yo quedé en la calle. (E #
106, M, 1905, Negreira-C, chegou: 1927, A Habana).

As que estaban en idade de xubilación non recibiron ningunha pensión
e as que eran aínda novas foron reeducadas, alfabetizadas e recicladas labo-
ralmente59:

Veníamos casi analfabetas, de aquella en las aldeas de Galicia ni escuelas
había, los ricos a los que servíamos abusaban de nosotras, nos hacían trabajar
como mulas todo el día y nosotras qué íbamos a hacer, mujeres ignorantes y
solas. Aquí todo el mundo era a abusar de nosotras, hasta los propios paisanos

58. “¿Tenían miedo acaso los contrarrevolucionarios que prohibiéramos salir de Cuba? Pues
que no tengan ningún miedo, que aquí no se le prohibirá a nadie que quiera marcharse a dis-
frutar de las maravillas del imperialismo yanqui. Nosotros sabemos que hay personas que no
se pueden adaptar a una Revolución... ¿A dónde van los mosquitos? ¡A donde hay pantanos!
¿A dónde van las larvas y los gusanos? ¡A donde hay pudrición!”. (“Discurso de Fidel Castro,
26/7/1971”, Revolución, 27/7/1961).
59. “Él (Fidel Castro) dijo que le preocupaba que estábamos en el año sesenta, que íbamos a
cumplir un año de Revolución, año y pico, y que no se había hecho nada por el servicio
doméstico, y que ese grupo de cien lo quería para eliminar el servicio doméstico... que nues-
tro país tenía que hacer algo para eliminar el servicio doméstico, que pusiéramos mucho inte-
rés que teníamos que ser verdaderas instructoras revolucionarias para poder captar a ese sec-
tor y poder humanizarlo, que esas gentes eran de las más explotadas”. Testemuño da mestra
instructora de serventas Nieves Vidal. (Sejourné, 1980, p. 139).



A muller galega en Cuba…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 234

y los familiares. Y al final llegó la Revolución, perdimos el trabajo y la casa, y la
Revolución no se acordó de nosotras a la hora de conceder las pensiones por el
trabajo realizado durante toda una vida. (E # 123, M, 1909 Viveiro-LU, chegou:
1928, A Habana, 1998).

Cuando los dueños de la casa se fueron a España, porque les habían inter-
venido las propiedades, me enviaron a trabajar a un taller de cerámica y con el
tiempo me puse a estudiar un ciclo superior de dibujante mecánico, que luego
no ejercí, pues fui diseñadora mecánica, de piezas, es un nivel medio-superior
de técnico. Pero aquello no me bastaba, yo quería llegar a la Universidad y aun-
que no tenía mucho tiempo pude iniciar unos estudios universitarios. Hubo
unos cursos de postgrado, los luché y los gané y pude matricularme en la uni-
versidad, en la CUJAI, ya tenía de aquella 46 años y mi hijo ya estaba casado. (E
# 24, M, 1939 Cesuras-C, chegou: 1959, Santiago de las Vegas, 1998).

Con todo, algunhas serventas continuaron ó servicio dos seus antigos
patróns, os cales por idade ou por falta de apoios familiares no estranxeiro
tiveron que permanecer na Cuba revolucionaria. En moitos casos, ó morre-
ren, deixáronlle-las súas decadentes mansións ás súas serventas, que a partir
de entón se inseriron no mercado laboral estatal e lograron así que se lles con-
cedese unha pensión de xubilación e nalgúns casos que mesmo se lles reco-
ñecesen algúns dos anos traballados no servicio doméstico:

Ellas eran mayores y vivían solas aquí, así que me puse a cuidarlas. Al poco
tiempo se fue una de ellas a Méjico, porque la Revolución se estaba poniendo
muy dura con la gente de dinero y entonces me vine con la otra a esta casa que
era de ella. Era una mujer de familia rica, su esposo había sido abogado de gente
rica y del gobierno, eran amigos de Orestes Ferrara, un político muy importan-
te en Cuba. Muchos muebles y cuadros que usted ve, se los dejó la familia de él
a la señora antes de irse de Cuba. Y aquí vivimos mi hijo y ella hasta que murió
en el 84... En el 84 me coloqué en el Cardiovascular de limpiadora, y ahí sigo
todavía a mi edad y además desde que empezó el Período especial vendo
meriendas a los médicos y enfermeros. Y ahí trabajo todos los días menos los
domingos que franqueo. Gracias a Dios, creo que el próximo año me jubilo por-
que me reconocieron diez años de empleada doméstica, de manera que entre los
25 años de trabajo en el hospital y los 10 que me han reconocido de servicio
doméstico, cumplo los 35 años de trabajo para cobrar la jubilación completa. (E
# 35, M, 1927 Muíños-OU, chegou: 1959, A Habana, 1999).

A maioría das galegas residentes en Cuba mantivo a cidadanía española
ata a actualidade a pesar da famosa Lei de Nacionalización do Traballo de
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1933, da forte presión que lles impuxo ós estranxeiros o goberno de Grau San
Martín a mediados dos anos 40 e, sobre todo, das insistentes e patrióticas
campañas de nacionalización dos traballadores inmigrantes emprendidas
polo goberno revolucionario xurdido en 1959 e gracias ás cales algúns inmi-
grantes españois se acolleron revolucionariamente á nacionalidade da súa
patria de adopción60:

Yo no me hice cubana, pero mi esposo sí. A él le obligaron para poder tra-
bajar, porque por entonces botaban a muchos españoles que trabajaban en los
muelles por no ser cubanos. Primas mías se tuvieron que ir a España con hijos
recién nacidos, y la vecina mía, que su esposo trabajaba en los muelles se tuvo
que ir también, porque echaron esa Ley del 50% que decía que por cada tra-
bajador español tenía que haber un cubano. Y tuvieron que irse a España en
el 35, después de pasar tanto trabajo en Cuba. Y al final allá les pillo otra rum-
baramba todavía peor. (E # 58, M, 1902 A Fonsagrada-LU, chegou: 1922, A
Habana, 1998).

Cuando aquello de la Ley del 50% yo no necesité hacerme ciudadana cuba-
na, porque en mi trabajo de sirvienta daba igual de dónde usted fuera. De ahí
no la botaban, no. Para eso si que nos querían a las gallegas... para sirvientas.
Las cubanas no querían, era mucho trabajo y poca libertad. (E # 73, 1914
Becerreá-LU, chegou: 1925, A Habana, 1998).

Gracias a que no me hice ciudadana cubana tengo tarjeta de extranjera, y
¡gracias a Dios!, pues así me llega la pensión de España, sino ¡qué sería de mi!
Estoy sola y enferma y no me puedo valer por mi misma. Gracias a las vecinas
que se preocupan de mi y sobre todo a la ayuda de España! (E # 79, 1904 A
Pobra de Brollón-LU, chegou: 1919, Santiago de Cuba, 1998).

Sen embargo, nas décadas dos trinta e dos corenta, as mulleres galegas
que traballaban de empregadas ou obreiras de fábrica víronse obrigadas,

60. Durante o verán de 1960 desenvolveuse unha intensa campaña a prol da nacionalización
dos estranxeiros residentes en Cuba. A revista Bohemia recollía daquela nas súas páxinas nume-
rosas fotografías de residentes estranxeiros recollendo das autoridades revolucionarias a súa
flamante carta de nacionalidade cubana. A maioría eran mulleres españolas das que a revista
facía unha descrición como a que aparece no número do 21 de agosto de 1960: “Carmen
Fernández García era española; tiene 84 años de edad. Firma trabajosamente su carta de ciu-
dadanía. Ahora moriré cubana -en sus ojos destella la emoción- y así cumplo con la deuda de gra-
titud que tengo con esta tierra. Todo lo que me ha hecho feliz e infeliz está aquí. Mis ratos de alegría,
mis horas de tristeza, de dolor. A mis años no puedo sino esperar en paz que Dios me llame, y para
entonces quería ser cubana. Ya lo soy. Ahora espero por Dios”.
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coma os homes, a acollerse á nacionalidade cubana para poder mante-lo seu
posto de traballo, aínda que algunhas se acolleron á nova nacionalidade para
aforraren os trámites burocráticos e as taxas que implicaba a renovación anual
da tarxeta de estranxeiría:

De aquella tuve que hacerme cubana porque no podía trabajar siendo espa-
ñola. Yo no podía dejar de trabajar y eso era lo primero que le decían, qué tenía
que hacerse cubana, porque si no la botaban, porque tenían preferencia los de
aquí. Y para quedarme en la fábrica de tabaco me hice cubana. (E # 17, 1901
Celanova-OU, chegou: 1911, Camagüey, 1997).

Sí, las dos nos hicimos cubanas, cuando lo de Grau San Martín. Tanta lata
nos daban de que nos hiciéramos cubanas, tantos problemas nos ponían para
renovar el carné de extranjeras, cada vez había que ir a renovarlo a un lugar más
retirado que al final acabamos por acogernos a la nacionalidad cubana... Lo
nuestro no fue por el trabajo, porque éramos criadas, fue por comodidad. (E #
26, 1907 Samos, chegou: 1928, A Habana).

Yo me hice cubana porque antes había que pagar una cédula de extranjero
cada año pero la Revolución lo quitó. (E # 54, 1908. Brión-C, chegou: 1927, A
Habana).

A Revolución cambiou radicalmente a actividade laboral das mulleres
cubanas e por conseguinte a das galegas residentes na illa: as que eran amas
de casa, serventas, lavandeiras ou costureiras por conta propia foron reeduca-
das e reconvertidas laboralmente como traballadoras do campo, obreiras de
fábrica, empregadas de comercios e bancos nacionalizados, taxistas, mestras,
oficinistas, encargadas (porteiras) en vivendas comunitarias, dependencias
estatais ou centrais azucreiras e, sobre todo, como administradoras de comer-
cios intervidos pola Revolución61; recoñecéuselles deste xeito a súa capacida-
de de traballo, a súa honradez probada e a súa galaica discreción, e moitas
delas foron condecoradas polo goberno revolucionario:

Después de que triunfó la Revolución trabajé en muchos lugares. Fui
voluntaria en el campo trabajé duro, que ahí está la presidenta del CDR que lo
puede decir. Pero nadie me obligó a ir para el campo. De aquella había que per-

61. Discurso do delegado do MINCIN -Comité Revolucionario de Intervención de Empresas e
Comercios Privados- ante a asemblea de novas administradoras de comercios da Habana:
“Ustedes van a ser capaces de ser mejores administradores de empresa que los hombres, uste-
des asimilan todo lo nuevo mucho mejor que muchos hombres”. (Revolución, 13/12/1962).
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tenecer a todos los lados, como se pertenece hoy. (E # 93, M, 1925 Triacastela-
LU, chegou: 1950, Santiago de Cuba, 1998).

Cuando a los dueños de la casa les intervinieron el comercio de telas que
tenían en la calle Muralla se fueron para los EE.UU. y yo me quedé sin trabajo.
Entonces me dieron un trabajo en un taller textil intervenido y allí me jubilé. De
los años que trabajé de criada nada. Ni hablé de ello ¿para qué? Eso aquí no se
reconocía, ni antes ni después de la Revolución. Y en España de aquella tampo-
co. (E # 30, 1931 O Incio-LU, chegou: 1952, A Habana, 1997).

Los señores de la casa se fueron a mediados de los 60, así que desde enton-
ces la casa la dirigió un administrador de ellos que se encargaba de pagarnos y
darnos las órdenes. En el 61, a primeros de año, intervinieron la casa, vinieron
los del comité y le pusieron un sello a la puerta principal pero nosotras nos que-
damos en nuestros cuartos de servicio, pero cuando fue la crisis de Playa Girón
todavía estábamos allí, y al acabar aquello el 31 de mayo, ellos fueron y nos dije-
ron que si queríamos nos daban trabajo y una habitación para vivir, pero que
teníamos que abandonar la casa. Así que yo me fui con mis tíos y luego me die-
ron un puesto de encargada, portera que dicen allá. La compañera asturiana se
quedó a trabajar con ellos. (E # 32, 1933 Parada de Sil-OU, chegou: 1953, A
Habana, 1997). 

... Xosefa Gallego, emigrante ourensán, da Limia, de 71 anos de idade. Ía
ser condecorada... coa Orde Nacional Jesús Suárez Gayol, importante galardón
que se confire òs cinquentenarios azucareiros, é decir òs que levan medio século
vencellados ò traballo da industria do azucre... a primeira -muller- que recibía
tal distinción. E tratábase de unha galega... Ela foi sempre cociñeira. Mais de
medio século cociñando... foi unha cociñeira ambulante... de linieros, ou sexa
dos que arranxaban as vías do tren daquel enorme central -Delicias-... Viaxaba
con eles na chispa, ese carretillo macánico que se move lixeiro sobre a parella de
raíles. (Neira Vilas, 1998, p. 233).

Pero, a pesar das constantes leis, decretos e campañas revolucionarias
contra a propiedade privada e contra os negocios por conta propia, moitas
residentes galegas, así que os negocios dos seus maridos foron intervidos,
seguiron exercendo ilegalmente de pequenas comerciantes e tentaron zafarse
da constante vixilancia dos Comités de Defensa da Revolución (CDR), como
é o caso dunha das nosas entrevistadas: 

Yo siempre he tenido algún negocio por mi cuenta. Yo nunca trabajé para
ellos. Cuando intervinieron a mi esposo las carnicerías y los apartamentos que
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había ido comprando con los ahorros de su trabajo, yo no me acobardé y me
puse en mi casa una quincallita, como una mercería, vaya; encajes, cintas de
seda, ganchitos para el pelo, betún, escobas, sábanas, ropa interior, bisutería,
perfumería y todo eso. (E # 34, M, 1930, Guitiriz-LU, chegou: 1958, A Habana,
1998).

Sen embargo as autoridades revolucionarias non estaban dispostas a per-
mitir que uns poucos cuentrapropistas contrarrevolucionarios freasen a marcha
imparable da Revolución Socialista cos seus negocios marxinais que aparta-
ban un importante volume de traballadores do proceso revolucionario e dos
traballos voluntarios no campo62. Deste xeito, o 13 de marzo de 1968, Fidel
Castro lanzoulle ó país un sorprendente discurso que, dende ese momento,
deixaba fóra da lei tódolos negocios privados:

Subsiste todavía una verdadera nata de privilegiados, que medra del traba-
jo de los demás y vive considerablemente mejor que los demás, viendo trabajar
a los demás. Holgazanes en perfectas condiciones físicas, que montan un timbi-
riche, un negocio cualquiera, para ganar 50 pesos todos los días... mientras ven
pasar los camiones de mujeres a trabajar en el Cordón de La Habana o a reco-
ger tomate a Güines o en cualquier parte. Si mucha gente se preguntara qué
clase de revolución es ésta que permite semejante clase de parásitos todavía a los
9 años, tendría la razón de preguntárselo. Y creemos que debemos ir propo-
niéndonos, firmemente, poner fin a toda actividad parasitaria que subsista en la
Revolución. (Bohemia, 15/3/1968, p. 69).

Esta medida fixo desaparecer tódolos negocios privados e tódalas activi-
dades económicas por conta propia ata que a derruba da URSS –que deses-
tabilizou radicalmente a economía cubana e o seu sistema político– obrigou
ó goberno socialista a facer por non ver algunhas actividades comerciais pri-

62. “Para los bodegueros contrarrevolucionarios, para los timbiricheros y cigarreros reciente-
mente nacionalizados el método era muy sencillo; nuestros trabajadores habituales y volunta-
rios trabajan una parte de su jornada para sí otra parte para el fondo común que el Estado apli-
ca al desarrollo gigantesco de nuestro país... de todo solo había que entregar una parte a los
bodegueros contrarrevolucionarios, chinchaleros y parásitos de toda laya, para que éstos se
dedicaran prósperamente a negar por principio a la Revolución, a minarla, a cambiarla, a des-
preciarla... la economía política del comerciante privado es tan simple como científica; el obre-
ro trabaja, yo vendo lo que el obrero produce y luego el obrero tiene que depender de mí para
alimentarse, vestirse, pelarse y retratarse... ¡Qué bueno es tener una bodega, un bar, un timbi-
riche, una quincalla! Eso es mejor que tumbar caña, sembrar café, ordeñar vacas...
Afortunadamente, como ha sucedido siempre, llegó el Comandante, llegó la Revolución, y
mandó parar...” (Gramma, 20/3/68).
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vadas antes condenadas. Moitas das persoas ás que se lles interviron os seus
timbiriches privados pola Ofensiva Revolucionaria do 13 marzo de 1968 reem-
prenderon entón unha actividade laboral por conta propia, necesaria para
fornece-los necesitados cubanos no mercado paralelo –bolsa negra– daqueles
productos que o Estado non podía entregarlles ós seus cidadáns pola libreta
de consumo popular. Algúns destes timbiricheiros ou pequenos comerciantes
eran mulleres galegas que, trala intervención dos negocios familiares e da
reconversión laboral ou da xubilación forzosa dos seus esposos, investiron os
seus pequenos aforros en pequenos comercios polo miúdo que finalmente
foron intervidos polas disposicións revolucionarias en 1968. Así nos relata a
súa experiencia a entrevistada anterior: 

Y ahí hasta que me intervinieron en el 68 en la intervención general, de
aquella no se salvó nadie... Acabaron con la propiedad privada y el trabajo por
cuenta propia pero conmigo no pudieron, yo seguí haciendo negocios, nunca
trabajé para ellos. Fidel decía entonces que había que acabar con el lumpen,
que éramos nosotros los cuentapropistas, los dueños de los timbiriches que
todavía quedaban. Lo peor fue que me obligaban a trabajar fuera de casa, pero
yo me encabroné y me negué a trabajar fuera de mi casa porque me obligaban
a llevar al niño a un semi-internado mientras yo trabajaba. Los del CDR me
vigilaban para que no hiciese negocios pero no pudieron conmigo. Todavía
tengo mis negocios; vendo cigarros y café y esta televisión con el hatari que
alquilo a los niños del barrio. (E # 34, M, 1930, Guitiriz-LU, chegou: 1958, A
Habana, 1998).
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As entrevistadas son naturais dos seguintes municipios e provincias:
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Provincia de Ourense (10): O Barco de Valdeorras, Celanova, Coles, A
Mezquita, Muíños, Parada de Sil, A Pobra de Trives, Rubiá, Toén e Viana
do Bolo.
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Ano de chegada: 6 entre 1911 e 1920, 20 entre 1921 e 1929 e 9 entre 1949
e 1959.
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Resumo

A MULLER GALEGA EN CUBA: DA EXCLUSIÓN Á TUTELAXE, 1898-1968

José Antonio Vidal

O obxectivo deste artigo é reconstruír, a partir de fontes orais e da prensa galega da Habana,
o proceso migratorio da muller galega en Cuba ó longo do século XX. Analízase a historia da muller
galega en Cuba dende os seguintes criterios: o inicio dos fluxos migratorios femininos masivos, a
súa inserción laboral, a oposición á emigración feminina na colectividade galega, a muller como
paradigma da identidade étnica, a súa exclusión e discriminación polo Centro Gallego e as socieda-
des mutuas de ámbito local, a súa loita polo dereito á asistencia médica ata a constitución de Hijas
de Galicia, a súa explotación laboral e sexual polos seus patróns e paisanos, a súa reconversión en
nais de familia e amas de casa a partir dos anos corenta e, finalmente, o seu exilio, retorno ou ree-
ducación e promoción laboral trala Revolución de 1959.

Palabras clave:
Inmigrantes galegas, exclusión social, explotación sexual, Centro Galego, Hijas de Galicia.

Resumen

LA MUJER GALLEGA EN CUBA: DE LA EXCLUSIÓN AL TUTELAJE, 1898-1968

José Antonio Vidal

El objetivo de este artículo es reconstruir, a partir de fuentes orales y de la prensa gallega de
La Habana, el proceso migratorio de la mujer gallega en Cuba durante el siglo XX. Se analiza la his-
toria de la mujer gallega en Cuba desde los seguintes criterios: el inicio de los flujos migratorios
femeninos masivos, su inserción laboral, la oposición a la emigración femenina dentro de la colec-
tividad gallega, la mujer como paradigma de la identidad étnica, su exclusión y discriminación por
parte del Centro Gallego y de las sociedades mutuas de ámbito local, su lucha por el derecho a la
asistencia médica hasta la constitución de Hijas de Galicia, su explotación laboral y sexual por
parte de sus patrones y paisanos, su reconversión en madres de familia y amas de casa a partir de
los años cuarenta y, finalmente, su exilio, retorno o reeducación y promoción laboral tras la
Revolución de 1959.

Palabras clave:
Inmigrantes gallegas, exclusión social, explotación sexual, Centro Gallego, Hijas de Galicia.

Résumé

LA FEMME GALICIENNE À CUBA: 
DE L’EXCLUSION À LA MISE SOUS TUTELLE, 1898-1968

José Antonio Vidal

Cet article veut reconstruire, à partir de sources orales et de la presse galicienne à la Havane,
le processus migratoire de la femme galicienne à Cuba au cours du XXe siècle. On y analyse l’his-
toire de la femme galicienne à Cuba à partir des critères suivants: le début des flux migratoires mas-
sifs de femmes, leur insertion dans le monde du travail, l’opposition à l’émigration féminine à l’in-
térieur de la communauté galicienne, la femme en tant que paradigme de l’identité ethnique, leur
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exclusion et leur discrimination dans le Centro Gallego et les sociétés mutuelles à portée locale, leur
lutte pour le droit à l’assistance médicale jusqu’à la constitution des Hijas de Galicia, leur exploita-
tion sociale et sexuelle par leurs patrons et leurs compatriotes, leur reconversion en mères de fami-
lle et maîtresses de maison à partir des années quarante et, finalement, leur exil, leur retour ou leur
rééducation et leur promotion sociale après la Révolution de 1959.

Mots clés:
Immigrantes galiciennes, exclusion sociale, exploitation sexuelle, Centro Gallego, Hijas de

Galicia.

Summary

THE GALICIAN WOMAN IN CUBA: 
FROM EXCLUSION TO PROTECTION, 1898-1968

José Antonio Vidal

The objective of this article is to reconstruct, on the basis of oral sources and the Galician press
in Havana, the migratory process of the Galician woman in Cuba during the 20th century. The his-
tory of the Galician woman in Cuba is analysed according to the following criteria: the beginning of
massive female migration, women’s integration in the labour market, opposition to female emigra-
tion in the Galician community, the woman as paradigm of ethnic identity, her exclusion and dis-
crimination by the Centro Gallego and the local mutual company, her struggle for the right to medi-
cal assistance up to the founding of the Hijas de Galicia, labour and sexual exploitation by emplo-
yers and fellow countrymen, conversion into mothers and homemakers from the forties and, finally,
exile, return, retraining and promotion in work following the Revolution of 1959.

Keywords:
Galician immigrants, social exclusion, sexual exploitation, Centro Gallego, Hijas de Galicia.
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ASPECTOS LINGÜÍSTICOS E SOCIOLINGÜÍSTICOS DO
CONTACTO ENTRE GALEGO E CASTELÁN EN BOS AIRES

Eva Gugenberger
Xosé Soto Andión

LIMIAR: LINGUA E EMIGRACIÓN

Ó analizármo-las relacións entre lingua e emigración atopámonos cunha
temática complexa na que hai que considerar infinidade de factores. Se temos
en conta unicamente os diferentes tipos de migracións (migración masiva,
colonización, expulsión, traslado de poboación, fluxos de refuxiados, exilio,
migración familiar, migración laboral –temporal ou permanente, ...) e as múl-
tiples condicións1 nas que grupos de persoas se desprazan dun lugar a outro
para empezar unha nova vida, decatarémonos de que non resultaría conve-
niente preguntar, de xeito global, polas consecuencias que a migración pro-
duce na lingua dos emigrados en sentido amplo. Amais dos factores referen-
tes ó proceso migratorio en si mesmo, débese tomar en consideración a situa-
ción lingüística dos emigrantes, tanto no seu lugar de procedencia coma no
país de destino, o status social destas persoas en ámbalas partes e o prestixio
social así como a función comunicativa das dúas linguas en contacto nas
sociedades orixinaria e receptora.

As seguintes páxinas vanse centrar na emigración galega á cidade de Bos
Aires, fundamentalmente a partir de 1948, ano en que comeza a segunda
corrente migratoria masiva. Neste ano, un contrato entre Arxentina e o gober-
no español franquista fomentaba de novo a emigración despois de case dúas
décadas de política emigratoria restrictiva. Xa a comezos dos anos sesenta, o

1. Cfr. Esser, H. (1980): Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und integration von wan-
derern, ethnischen gruppen und minderheiten, Darmstadt, Neuwied. Esser nomea diferentes con-
dicións iniciais que determinan o proceso de incorporación dos inmigrantes. Se resumimos
estas condicións, pódense establece-las seguintes dicotomías:

– Migración voluntaria versus migración forzada.
– Intención de superpoñerse versus subordinarse.
– Intención de innovación versus conservación.

– Migración de grupo versus individual.
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número de galegos que chega a Arxentina diminúe ostensiblemente, dado
que os países centroeuropeos (fundamentalmente Suíza, Francia e Alemaña)
e en menor medida algúns puntos de España de maior pulo industrial
(Madrid, Barcelona, Bilbao) convértense en destinos máis atractivos para os
galegos, que fuxían da penuria económica do país e que pretendían face-las
Américas.

Así pois, o propósito deste traballo vai se-lo de tentar darlles resposta ás
seguintes cuestións: ¿Cales son as funcións –reais ou simbólicas– que cum-
pre a lingua galega para os inmigrantes e en que contextos sociais se segue a
emprega-la lingua orixinaria?, ¿como manteñen os inmigrantes a fala do lugar
do que proceden e que tipo de contactos e interferencias se manifestan nela?,
¿que actitude e conciencia lingüística presenta o grupo estudiado nas súas
diferentes manifestacións?

Os datos presentados aquí están tirados de estudios empíricos2 realiza-
dos en Bos Aires nos anos 1995 e 19983 con inmigrantes e cos seus fillos naci-
dos en Arxentina.

ANTECEDENTES: SITUACIÓN SOCIAL 
E CONFLICTO LINGÜÍSTICO EN GALICIA

O contexto social no que se atopaban inmersos os emigrantes antes de
saíren de Galicia é un claro exemplo de conflicto lingüístico con diglosia. Os
anos da posguerra trouxeron para o país unha situación de represión cultu-
ral e lingüística. O goberno franquista impón o silencio para todo tipo de ins-
titucións, revistas e editoriais de signo galeguista. Deste xeito, a lingua galega
queda marxinada e restrinxida ós usos orais inmediatos (na casa, cos amigos,
no folclore) e recomendarase e valorarase o emprego do castelán como sinal
de ben falar. En palabras dalgúns autores (cfr. Alonso Montero4) a represión
non foi frontal nin por decreto, ningunha lei prohibía falar nin escribir en
galego para así evitar unha resposta internacional:

2. Para realizar este traballo partimos dunha mostra de 55 entrevistas realizadas a 30 inmi-
grantes e a 25 fillos de inmigrantes. Unha parte deles pertence á colectividade e adoita ir polos
centros galegos, outros non teñen demasiadas vinculacións coas asociacións galegas nin son
membros de ningún centro. Os datos propiamente lingüísticos ou gramaticais proceden de
entrevistas realizadas en galego a inmigrantes exclusivamente nacidos en Galicia.
3. O Arquivo Sonoro do Consello da Cultura Galega transcribiu algunhas das gravacións rea-
lizadas en Bos Aires, no ano 98, por Eva Gugenberger.
4. Alonso Montero, X. (1991): Informe(s) sobre a lingua galega (presente e pasado), Vilaboa,
Pontevedra, Edicións do Cumio, p. 105.
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Franco non reprimía frontalmente este flanco da expresión en galego. Non
houbo esa sorte (diriamos, se nos facemos entender). Para o franquismo é máis
importante (eficaz) crear unha atmósfera de medo, un clima de recelos, un mesto
tecido de sospeitas, de tal xeito que escribir en galego, que non está formalmen-
te prohibido, se sinta como un risco evidente. Tampouco estaba prohibido pro-
nunciar conferencias na nosa lingua, pero ninguén naquel entramado de caute-
las, medos e ameazas o fixo ata dez anos despois de rematada a Guerra Civil.

A situación de coacción e opresión lingüística crea nas xentes de Galicia
toda unha serie de prexuízos cara á súa propia fala e un desprezo visceral cara
ó seu país. Vexámo-lo que nos din verbo disto algúns informantes galegos
que emigraron:

Moitas veces os galegos que falan galego era ser atrasado e ser ignorante,
non saber nada e moita xente quedouse neso.

O gallego está ben así por entre nós, pero a lengua oficial debe se-lo caste-
llano.

A repulsa do propio viaxará a Bos Aires nas maletas dos galegos, agás nas
dos intelectuais exiliados que defendían a causa. A situación diglósica reflícte-
se ben ás claras nas palabras dun inmigrante concienciado que entrevistamos:

...foran amoldados a unha escola na que o galego era un dos problemas endé-
micos rexionais que había que acabar con el, había que rematar cunha cousa de
mal falar. Eu, no Centro Galego, facía o meu traballo médico e para falar galego
cos enfermos tiña que empezar falando castelán porque senón pensaban que te
burlabas deles, pensaban “quen é este que pensa que eu non sei falar castelán”.

Algúns emigrantes lembran a actitude de aversión cara á lingua, existen-
te na súa época, e revelan a situación que viviron de nenos na Galicia daque-
les anos: 

Meu irmau o máis pequeniño, xa che digo, veu pra acá sin saber unha pala-
bra en galego porque había que falarlle sempre en castelán, en castelán; galego
nese momento non, era palabra sagrada e nós que estudiábamos, estábamos
estudiando, aínda menos. Tíñamos que falar castelán sempre.

Así e todo, a intransixencia lingüística en Galicia parece que foi máis cati-
va cá de Euskadi e Cataluña, pois aquí a incompetencia para falar castelán
estaba máis estendida entre a poboación; ademais a significación nacionalista



Aspectos lingüísticos e…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 250

de Galicia era menor, de aí que as autoridades fosen algo máis permisivas co
uso do galego a nivel privado5.

Podemos concluír este apartado dicindo que os nosos emigrantes saíron
de Galicia cunha conciencia predeterminada para o uso do castelán; emigra-
ron máis como españois ca como galegos, o que significa que o proceso de
asimilación lingüística e cultural xa tiña comezado en Galicia antes de mar-
charen para Bos Aires:

Eles emigraron como españoles porque consideraban que tiñan esa desgra-
cia de ter nacido aí arriba á esquerda, nesa parte do mapa, unha desgracia coma
calquera outra.

FACTORES QUE FAVORECEN A ASIMILACIÓN 
Á NOVA SOCIEDADE HISPANOFALANTE

Antes de falarmos do proceso de asimilación lingüística e cultural que se
manifesta nos inmigrantes, é preciso aclara-los termos asimilación e integra-
ción aplicados ás estratexias de conducta asumidas por grupos ou individuos
ante a esixencia de se incorporar a unha sociedade allea.

O termo integración supón a incorporación a un estado co dereito de
mante-la autoafirmación así como a conservación da identidade e o seu reco-
ñecemento polos demais. En principio, este parece se-lo caso do Estado
arxentino, que lles abriu as portas a millóns de inmigrantes de procedencias
diversas para que se integrasen no que denominan crisol de razas, no que cada
grupo forma unha colectividade determinada con características específicas e
distintivas. Así perciben o fenómeno algúns dos entrevistados:

A sicoloxía do ciudadano de acá non dá pa moito, porque isto é un crisol
de razas, entón acá como experimento genético é increíble, xa o decía Nóvoa
Santos, aquel famoso médico galego que veu acá polo ano vintetantos ou trinta.
Pero qué pasa, o experimento xenético está mui ben, pero o resultado así inme-
diato do experimento ó millor é unha traxedia porque os individuos cada un tira
pó seu lado e non hai forma de entenderse, entonces teñen que pasar ó mellor
douscentos, trescentos ou cuatrocentos anos hasta que iso se vaia estabilizando
e se cree unha conciencia de identidá, acá non hai identidá.

5. Cfr. Mariño, R. (1998): Historia da lingua galega, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, p.
415 e ss.
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Dende a perspectiva do país receptor, debemos sinalar que o Estado
arxentino (igual ca outros estados latinoamericanos6 e europeos) adoptou
máis ben unha política migratoria de asimilación e homoxeneización.
Arxentina pretendeu incorporar rapidamente os grupos estranxeiros sen lles
brindar espacios institucionais para manteren as súas peculiaridades cultu-
rais. Fontanella de Weinberg7 indica que o problema da asimilación dos gru-
pos estranxeiros xa constituía unha preocupación para as autoridades políti-
cas e educativas contra finais do século XIX e comezos do XX. No plano xurí-
dico, a lexislación consideraba arxentino cada habitante nado no territorio
nacional, independentemente da nacionalidade dos seus pais, ademais ós
inmigrantes convíñalles adopta-la nacionalidade do país receptor para acce-
der a certos postos de traballo, tal como nolo confirma unha inmigrante en
Bos Aires:

O primeiro que me pediron foi que me fixera ciudadana arxentina, que se
non non me podía servir ningún título, que ahora non fai falta, pero naquel
momento era así. No ano 58 fíxenme ciudadana arxentina e cando o xuíz me
dixo ¿renuncia á súa nacionalidade?, non, de ningunha maneira, pero eu nece-
sito traballar.

No terreo do ensino, as autoridades educativas tomaron unha serie de
medidas para crearen unha conciencia nacional. Unha lei do ano 1884 intro-
ducía a educación obrigatoria e de balde para todos. O feito de que as insti-
tucións educativas estivesen abertas para tódolos que entraban no país impli-
caba que calquera fillo de inmigrantes sería escolarizado en castelán. A pesar
disto, algúns colectivos de inmigrantes fundaron escolas para manteren viva
a súa lingua e a súa cultura, pero non foi unha iniciativa do goberno arxenti-
no senón das propias colectividades, agás a galega (hai poucos anos fundou-
se en Bos Aires o primeiro colexio galego, o colexio Santiago Apóstolo), que
non sentiu a necesidade de termar e preservar algo que seguramente desexa-
ba esquecer. Un descendente de galegos coméntanos como outras colectivi-
dades da capital gozan de escolas dende hai moitos anos e como mantiveron
a súa lingua propia mellor cá colectividade galega:

6. Véxase por exemplo, entre outros, o conflicto lingüístico cos quechuafalantes no sur de
Perú, en Gugenberger, E. (1995): “Conflicto lingüístico: el caso de los quechuahablantes en el
sur de Perú”, en Zimmermann, K. (ed.), Lenguas en contacto en Hispanoamérica, Madrid,
Iberoamericana, pp. 183-199.
7. Cfr. Fontanella de Weinberg, M. Beatriz (1991): “Variables que actuaron en el manteni-
miento y cambio de lengua”, en eadem et alii (eds.), Lengua e inmigración. Mantenimiento y cam-
bio de lenguas inmigratorias, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, pp. 13-33.
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Os galegos son a única colectividade que non fixo aquí unha escola, en
cambio os xudeus, os eslovenos, que son catro ducias, hai máis de corenta anos
que teñen escolas, non hai ningún neto de eslovenos que non fale perfectamen-
te ben o esloveno, digo esloveno que non é inglés nin francés nin alemán, que
é un idioma sen utilidade práctica no mundo.

No que respecta ó termo asimilación, convén distingui-los dous tipos que
nomea Ninyoles8: a imitación consciente e a imitación inconsciente ou asimi-
lación. Na imitación consciente o individuo imita conscientemente a con-
ducta do grupo modelo, adáptase externamente ás normas dominantes, pero
internamente garda a distancia. A imitación inconsciente supón a identifica-
ción incondicional co grupo dominante, o que implica adopta-la súa con-
ducta9 e os seus valores sen gardar unha distancia interior. A identificación é
o feito polo que alguén chega a ser coma outro nun ou en varios aspectos do
seu pensamento e da súa conducta. Para esta forma e para os problemas que
dela se derivan acuñouse o termo autoodio10. O individuo ve o seu grupo cos
ollos dos outros e adopta o seu punto de vista. Se este punto de vista é inte-
riorizado e o propio é desprazado, daquela xa se deu o paso decisivo para a
asimilación –con independencia do uso lingüístico individual e do grao de
dominio lingüístico11.

Paralelamente a esta división podemos diferenciar, en relación coa adqui-
sición dunha segunda lingua, entre motivación instrumental e motivación
integradora12. A aprendizaxe instrumental da segunda lingua nace da necesi-
dade de comunicación e, polo tanto, ten unha orientación máis ben práctica.
Na motivación integradora, en cambio, o falante quérese integrar noutro
grupo e falar coma el, por iso tenta deixa-lo seu acento e, ás veces, prefire
calar antes ca mostra-la súa orixe lingüística. Verbo disto di unha falante o
seguinte:

8. Cfr. Ninyoles, R. (1969): Conflicte lingüístic Valencià. Susbtitució lingüística i ideologies diglòssi-
ques, Barcelona, Ed. 62, p. 95.
9. Cfr. Brenner, Ch. (1989): Grundzüge der Psychoanalyse, Frankfort am Main, Suhrkamp, p. 48.
10. Vid. Ninyoles, R. (1969):  op. cit., pp. 96-98.
11. Cfr. Fisher, Gero (1984): “Sprache und Identität im bikulturellen / zweisprachigen
Kontext. Ansätze für eine innovative Kultur – und Forschungspraxis”, en AG
Volklsgruppenfrage (ed.), Zwischen Slebstfindung und Identitätsverlust: Ethnische Minderheiten in
Europa, Viena, Verlag für Gesellschaftskritik, p. 27.
12. Cfr. Kremnitz, Georg (1990): Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit. Institutionelle, gesellschaftli-
che und individuelle Aspekte, Viena, Braumüller, p. 26.
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La profesora estaba explicando de las comidas, por ejemplo, y decía que no
se puede comer carne... porque dice: todos tenemos un aura redonda, redonda,
en cambio, los que comen carne la tienen cuadrada, y salió una y dijo “como los
gashegos”, y sho no abrí la boca.

Aínda que estes diferentes tipos de asimilación e motivación se van
desenvolvendo, en maior ou menor medida, ó longo do proceso de incorpo-
ración dos inmigrantes galegos á sociedade porteña hispanofalante, algúns
destes procesos (motivación integradora, asimilación consciente e incons-
ciente, segundo os casos) xa se deron no lugar de orixe, xa se produciran
antes de que os inmigrantes saísen de Galicia.

Ó chegaren a Bos Aires, unha grande urbe que se distingue moito do
hábitat social e natural do que proceden, os inmigrantes galegos débense
adaptar ás normas e pautas dunha sociedade distinta. Para a súa vida laboral
e como medio de acadar prestixio e ascenso social precisan do español, o
galego non lles serve; este é un feito que favorece a súa predisposición a se
asimilar á sociedade receptora. Necesitan acomodarse ó novo medio, seren
aceptados para saír adiante e lograr un mellor futuro para eles e os seus fillos.
Neste sentido comenta un entrevistado:

Sempre que a unha comunidade chegan outros, estraños, alleos, hai un pro-
blema de rexeitamento. É algo moi común, pasa nunha familia mesmo, e se vén
doutro barrio ou doutro país aínda peor. E eso deuse aquí tamén cos inmigran-
tes. Primeiro chámanos e logo cando veñen son xente distinta e falan distinto e
non son como pensaban, altos, loiros e de ollos azuis, non eran anglosaxóns, eran
pobres e falaban mal e tiñan mal alento e non coñecían as normas dunha cidade
como Buenos Aires, que nesa época era unha das grandes cidades do mundo.

Os estereotipos existentes tamén incidiron no proceso de asimilación.
Daquela estaba máis vixente ca hoxe a imaxe e a consideración do galego
como persoa bruta e paleta, obxecto de burla, por iso os inmigrantes trataban
de oculta-la súa orixe e procedencia rexeitando falar en galego e escusando
nomea-lo lugar do que proviñan; así se expresan nas entrevistas algúns dos
inmigrantes máis concienciados:

Despois aquí empezouse a crear esa cousa de, de o galego atrasado, o gale-
go..., que sei eu, ignorante, e bueno o galego trataba hasta de non decir que era
galego, porque houbo moitos casos en que se lle preguntaba de donde era e
empezaba a decir que “eu son do norte, de alá...”, trataba de non decir que era
galego. Eso é terrible, unha cousa tremenda. O galego tiña como vergonza do
seu orixen e mais de non saber que Galicia era unha nacionalidá, unha cultura,
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tiña unha gran historia cultural. Eso non o sabían salvo raras excepcións, que as
houbo. Como viñemos así tan confundidos, por exemplo nadie sabía que había
unha música galega, ou as danzas galegas, si unha cousa así moi por arriba, moi
folclórica, mui rural, como para..., pero non sabían. Un rapaz que vai á escola
como fun eu hasta os once ou doce anos que viñen para aquí, se lle decía na
escola que “no hables gallego que eso es ser torpe”.

Decían que os gallegos que viñan pra acá eran os gallegos que sabían
menos, máis brutos, que non tiñan estudios; pero moitas fábricas, moitas cou-
sas se fixeron por gallegos que non sabían ler. Moito traballaron, pero acá xus-
tamente nos despreciaban como gallegos.

Moitas veces os galegos que falaban galego era ser atrasado e ser ignorante,
non saber nada, e moita xente quedouse con eso porque aquí, no Centro, aquí
que hai moita xente galega que non lle vas escoitar unha sola palabra en galego,
galegos que viñeron de alá moito máis grandes ca min, que o deberían saber
falar ou débeno saber, pero non o falan.

A estes determinantes indicados ata o de agora podémoslles engadir
unha serie de factores favorecedores do desprazamento lingüístico da lingua
materna e comúns a tódolos procesos migratorios. Barrios e Rivero13, no seu
estudio sobre inmigrantes galegos en Montevideo, enumeran unha serie de
motivos que condicionan o cambio de lingua, algúns dos cales se poden des-
tacar aquí por seren aplicables ó caso galego de Bos Aires.

Para moitos galegos vir a América supuña unha aventura da que non
coñecían o remate, era un a ver que pasa. Algúns emigraban coa intención de
comezar unha nova vida; outros, en cambio, pensaban volver ó xuntaren
uns aforros e en canto as circunstancias o permitisen, un soño que aínda
hoxe non se realizou para bastantes deles, como di unha das inmigrantes
entrevistadas:

Meu irmau estaba empleado no ayuntamiento, así que despois estábamos
ben, tíñamos boa casa, boas fincas, unha familia ben, ben e viñemos acá e dei-
xando todo alá, pensando en volver. Como unha aventura viñemos todos; total
víñamos acá e volvíamos, pero non voltamos. Despois chegamos acá, meu irmau
enseguida se puxo de novio, miña irmá tamén, así que despois xa a querían casar,
bueno, aí estivemos que volvíamos, que non volvíamos, pero non volvimos.

13. Cfr. Barrios, Graciela e Rivero, Rita (1997): “El proceso de asimilación lingüística en los
inmigrantes gallegos residentes en Montevideo”, Anuario del Centro de Estudios Gallegos,
Montevideo, pp. 45-74.
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O retorno víase dificultado pola gran distancia coa terra nai, a paulatina
adaptación ó novo medio e a falla de recursos económicos14. Unha vez esta-
blecidos alí, con certa prosperidade económica e con fillos xa adultos, unica-
mente se pensaba en volver á terra de visita despois de levar emigrados trin-
ta ou corenta anos. Foron poucos os que mantiveron un contacto intenso e
permanente con Galicia e os que se puideron permiti-lo luxo de viaxar ó país
con frecuencia. A pesar de que moitos soñan con vir morrer a Galicia, a fami-
lia, os fillos e os condicionamentos económicos fan imposible tal proxecto:

... así que nós ahora somos de aquí, temos que vivir acá. Dígolle ós fillos, bueno,
luchen por donde naceron, que pró trasplante alcanzounos a nós que sufrimos
moito. Bueno ahora estamos contentos, ahora temos acá a nosa familia, todos,
todos; estamos os catro irmaus, os catro casados acá, viven meus pais... Como
eu sufrín tanto con eso eu non quero que a miña filla sufra, ela naceu na
Arxentina, que viva en Arxentina, que luche en Arxentina, pero meu pai se fora
por el, hoxe mismo daba a volta.

A idade de emigración adoita ser relativamente baixa. Xeralmente está
fóra un familiar que pode se-lo pai, un irmán, etc., que logo reclama os demais
membros. Hai casos en que emigran familias enteiras, sobre todo nos anos cin-
cuenta, pero tamén se dá moi a miúdo a circunstancia de que vai unha persoa
nova a probar fortuna, reclamada por algún parente –irmán, tío ou primo–
que xa estaba alá: “Viñen ca miña mamá i acá tiña un irmao porque daquela si
non tuvéramos quen nos reclamara non podíamos vir ata Argentina”.

Estes familiares que os esperan no país receptor son os que en boa medi-
da, xa asimilados, inflúen no acabado de chegar para que deixe de falar galego.

Aínda que a colectividade galega en Bos Aires constitúe un grupo nume-
roso, ordinariamente a emigración galega é unha emigración individual e non
de grupo. Os galegos non se desprazaron colectivamente, como é o caso dal-
gunhas comunidades alemanas e austríacas –por exemplo, Trece Tilos no
Brasil ou Pozuzo no Perú–, que son coñecidas pola súa alta cohesión e pola

14. Non ocorre o mesmo cos emigrantes galegos nos países europeos, xa que teñen a posibilida-
de de viaxar con frecuencia a Galicia para pasa-las vacacións e visita-la familia. Tanto os pais
coma os fillos teñen na mente regresar, un feito que pode influír positivamente na súa actitude
cara ó galego. Nun estudio realizado na colectividade galega de Inglaterra, Freixo Mariño men-
ciona, entre as motivacións para que os fillos de galegos estudien lingua galega na escola, a de
contempla-la posibilidade de volver algún día a Galicia, onde posuír un certificado que acredite
coñecementos de galego pode ser útil para ter acceso a certos postos de traballo (Cfr. Freixo
Mariño, María Xosé (1997): “Lingua e prestixio social en comunidades emigrantes”, en
Fernández Salgado, Benigno (ed.), Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, in memo-
riam Emilio González López 1903-1991, Oxford, Centro de Estudios Galegos, pp. 557-566).
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conservación da súa identidade lingüística e cultural ó longo de moitas xera-
cións. Tampouco adoitan vivir en lugares illados, sen demasiada comunica-
ción co mundo exterior, como acontece con algúns grupos xermanofalantes
no norte de Arxentina e no sur de Brasil. A colectividade galega é máis ben
unha colectividade aberta que xerou centros e asociacións de intercomunica-
ción social.

Chama a atención de igual modo a tendencia á endogamia na primeira
xeración, xa que moitos casaron cun paisano ou cunha paisana que coñecían
do lugar, que trataron durante a viaxe no barco –de quince a vinte días– ou
que coñeceron en Bos Aires. Cando chegaban ó seu destino, boa parte deles
dirixíanse ás asociacións, que cumprían a función de xuntar persoas para
reforza-los vínculos familiares e de solidariedade, como dá a entender un dos
nosos informantes:

Cada un que viña, de Soutelo de arriba, de abaixo ou do medio, sabía que
había un lugar así onde está o tío del ou estaba un parente ou un amigo e desde
o primeiro día sabía que ía ter xente que lle ía preguntar pola xente da aldea e
demais e ó mellor íanlle conseguir traballo. O Centro Galego era a seguridade,
dicíanlles que o domingo ían ó picnic e ían ver unhas rapaciñas guapas e ir a
traballar e entón xa estaba solucionado o problema existencial do rapaz novo,
era como volver á cousa de alá.

En certa medida, os centros seguen a ter esa función, aínda que cada vez
concorren menos persoas a eles.

A segunda xeración, en cambio, ten tendencia á exogamia, dado que se
relaciona menos coas asociacións e ten outros círculos de amigos. Se a isto lle
engadímo-lo feito de que os fluxos migratorios cara a Arxentina se interrom-
peron hai moitos anos e que os inmigrantes directos envellecen e morren,
faise comprensible o prognóstico negativo que expresan algúns entrevistados
ó seren preguntados polo futuro da colectividade galega e, en definitiva, pola
lingua. Este é o sentir dun deles, membro da colectividade e bo coñecedor
das sociedades galegas en Bos Aires:

A gran maioría das colectividades están a perder forza. Ademais non hai
xente nova, non hai xente que se arrime; por outra banda a crise do país tam-
pouco axuda a ningún tipo de iniciativa, que tamén é outro problema máis.
Moita xente das colectividades descoñece isto, dedícanse a outras cousas, ós seus
negocios, non á cultura, e hai xente que non acaba de asumi-la galeguidade.

Cando empeza o baile aí á tardiña en Olivos, ti observaches velliños e velli-
ñas bailando aí, eso é a morte. Desgraciadamente temos que admitilo, estamos
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frente á morte, a morte destas sociedades, porque si non vemos xuventú que
leve adiante esto que deixaron os outros...

Outro dos factores desfavorables para o mantemento da lingua galega é
o feito de que galego e castelán son dous sistemas lingüísticos próximos, o
que facilita unha mellor e máis rápida adaptación lingüística ó novo ambien-
te. Fontanella de Weinberg15 destaca o achegamento entre a lingua de orixe e
a maioritaria como factor decisivo para a celeridade do cambio de lingua, xa
que “(...) por un lado favorece una gradual comprensión de la nueva lengua
por parte de los inmigrantes, facilitando el aprendizaje de la misma y la
comunicación con el resto de la población, y por otra parte, la similitud entre
los sistemas lingüísticos erosiona los límites existentes entre ambos, favore-
ciendo una transición gradual de una a otra”.

Como último factor significativo para o abandono da lingua, convén
sinala-lo escaso ou nulo dominio da variante escrita16 que posuía boa parte da
comunidade galega. A ausencia de coñecemento da escrita, derivada do baixo
grao de formación de moitos inmigrantes, ten importancia para a conserva-
ción lingüística porque impide a lectura de libros e o emprego na correspon-
dencia cos familiares en Europa. Esta eiva tamén lles foi transmitida ós fillos
ó non existiren escolas en galego para a súa formación.

Podemos pechar este apartado coa seguinte consideración: aínda que se
esixa unha adaptación en maior ou menor grao á sociedade receptora, isto
non ten por que determina-la perda da lingua propia nin doutros elementos
de identidade étnica, como parece acontecer cos inmigrantes galegos en Bos
Aires. A pesar de que esta tendencia se observa tamén noutras comunidades
inmigratorias, o desprazamento lingüístico do galego resulta máis acelerado
debido ás condicións do caso galego expostas aquí.

SITUACIÓN ACTUAL DO GALEGO EN BOS AIRES

COMPETENCIA, ACTITUDE E USOS LINGÜÍSTICOS

A decisión de usar unha lingua ou outra está determinada tanto por cri-
terios lingüísticos coma sociolingüísticos: a adquisición e o nivel de dominio
das linguas, a forma en que se usan –oral ou escrita–, a utilidade social no
proceso comunicativo, o contorno emocional –lazos afectivos–, o prestixio

15. Vid. Fontanella de Weinberg, M. B. (1991) : op. cit., p. 27.
16. Vid. Fontanella de Weinberg, M. B. (1996): “Contacto lingüístico: lenguas inmigratorias”,
Signo & Seña, 6, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, pp. 440-457.
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social e cultural, etc.17 Convén, pois, ter en conta estes criterios no caso do
grupo estudiado.

En canto ó dominio do galego e do castelán, a opinión xeral dos inmi-
grantes entrevistados é que agora falan mellor o castelán, aínda que a gran
maioría indica que o galego foi a lingua que aprenderon de nenos e a fala
habitual no núcleo familiar en Galicia. A maior parte aprendeu o castelán na
escola. Os fillos, pola contra, aprenderon primeiro o castelán e se teñen coñe-
cemento do galego adoita ser un coñecemento pasivo ou activo limitado, ben
por escoitárllelo falar a pais e avós na casa, ben por conectarse coa televisión
galega ou por asistir hoxe en día ós cursos de lingua que organizan os cen-
tros; así nolo comenta unha entrevistada de 22 anos, filla de galegos:

A min meu pai, que é de Poio, e mais meu avó falanme ás veces galego, na
casa de meus avós tamén podo ver algúns programas da televisión galega e
cando non teño clase na facultá veño ós cursos do Centro Galicia.

Hai casos de persoas na segunda xeración que afirman interesarse máis
polo galego agora ca antes, porque na súa xuventude os pais e o medio –urba-
no– no que vivían adoitaban expresarse en castelán. Velaquí o que nos din
algúns informantes:

A que falaba algo en gallego era miña mai, meu pai falaba tamén así mez-
clado porque como el fixo o servicio militar e fíxoo en África, bueno xa tamén
falaba como estou falando eu ahora, entre castellano e gallego, pero depois aí en
Lugo se falaba bastante o castellano, igual porque era o que..., o gallego non o
aprendemos a escribir nin a lelo tampouco e por eso eu teño tanto entusiasmo
ahora e cóstame unha barbaridá.

Na miña casa meu pai e a miña mai falaban galego, bueno falaban esa mis-
tura do galego e o castelán, e cando falaban comigo tentaban falar o castelán.
Moitas veces, claro, meu pai decía algunhas cousas en galego e miña nai corri-
xíao: “porque non falas... porque despois non te entende”. Eu non iba enten-
der... porque toda a vida estaba escoitando eso, coa miña tía, coa outra xente, e
vai quedando, vai quedando. Pero nunca falei galego hasta os vintetantos.
Falaba galego coa xente que falaba galego porque os vellos aquí a maioría falan
castelán ou castrapo, pero cando viña xente nova ou algún galego novo eu fala-
ba galego. Cando vou alá cos meus curmaos falo galego...

17. Vid. Vallverdú, Francesca (1979): “Kontaktsituationen: Bilinguismus und diglossie”, en
Kremnitz, Georg (ed.), Sprachen im konflikt, Tubingen, Narr, pp. 44-57.
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Isto significa que a lingua dos inmigrantes non se transmite á seguin-
te xeración que xa naceu en Bos Aires, conforme nos di un membro da
colectividade:

A xente que emigrou tuvo fillos, pero non lles falaba de Galicia, ou se lle
falaba moi por arriba ou se lle falaba en forma... como podemos decir, non ala-
bando senón como unha desgracia aquelo, ... os fillos desas personas, que son
netos hoxe, pois non se soltaban, evadían ese compromiso que tiñan cos seus
maiores ou coas súas raíces, diríamos, non se interesaban por coñece-las raíces
porque os pais non lles falaban galego, eso eludíano.

Como motivos para esta conducta, xeralmente os pais falan da pouca uti-
lidade que ten o galego para os seus fillos, que son arxentinos. Algúns entre-
vistados tranquilizan as súas conciencias e queren crer que os fillos saben
galego e coñecen Galicia porque van a un curso de baile, aprenden a toca-la
gaita e escoitan algunhas palabras nesta lingua:

Eu teño dúas fillas que, bueno, polo menos tocan a gaita, enténdeno, algo
fálano e, bueno, están bastante conectadas con esto... Hai moitos coma nós que
enseñan os fillos a falar, polo menos a entendelos, non, que ó millor nunca se
consigue que o falen, pero si que nos entendan a nós.

Só unha minoría dos inmigrantes usa o galego de xeito habitual e cando
o fai adoita ser co cónxuxe ou dentro do fogar; fóra da casa son moi poucos
os que empregan o galego nunha ou noutra ocasión. As directivas das aso-
ciacións e dos centros galegos –agás contadas excepcións– non usan esta lin-
gua e na Cátedra de Estudios Galegos da Universidade pública rara vez se
pode escoitar falar galego a non ser que algún profesor de Galicia estea alí
impartindo un curso de lingua. En palabras de Pérez Prado, un dos nosos
entrevistados:

No Centro Galego non se falou nunca na comisión en galego, non hai unha
acta feita en galego. O Centro Galego tiña cando eu empecei cento vinteseis mil
socios, agora ten corenta mil e que falen galego case ningún. Ti vas ó hospital
italiano e ves que di “hospedale italiano”, é un asunto de orgullo, as saídas, as
entradas, as indicacións están en italiano. No hospital alemán tamén todo está
escrito en alemán, no Centro Galego nunca se intentou poñer nada. Os centros
vascos teñen todos nomes vascos, os cataláns teñen “El Casau de Catalunya”, e
os galegos teñen “El Centro Gallego” ou “El Hogar Gallego para Ancianos”, no
que ademais din “una de las más importantes realizaciones de la colectividad
española”. Aí está a diferencia.
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Outro dos factores que xoga en contra do galego é o contorno laboral no
que o inmigrante se ten que integrar. A maioría dos inmigrantes comezou a
traballar en negocios que estaban ou rexentados por arxentinos, polo tanto
castelanfalantes, ou administrados por eles mesmos, pero dirixidos a un
público nativo que non fala galego, de aí que se volva imprescindible o uso
do castelán para poder vender e obter ganancias.

Tamén se debe ter en conta a negativa consideración que os inmigrantes
teñen da variante do galego que eles coñecen, a miúdo cualificada de castra-
po; de algo feo, asociado ás duras condicións de vida en Galicia; de non se-lo
auténtico galego; de coñecelo mal por non telo estudiado, etc. Diranos un
informante en Bos Aires: 

O gallego que nós aprendemos non é o verdadeiro gallego, é unha mezcla
de gallego e castellano, pero ahora xa é unha lengua e xa os rapaces a estudian
nas escuelas.

En xeral, os inmigrantes galegos mostran unha predisposición bastante
alta a se asimilar á sociedade hispanófona arxentina, mesmo asumindo a
perda da súa lingua materna. Neste contexto, resulta curioso escoita-las críti-
cas expresadas por algúns membros da colectividade galega ó xulgaren a con-
ducta lingüística doutros grupos, como por exemplo cataláns ou mesmo
coreanos: “es una falta de respeto hablar en una lengua en presencia de per-
sonas que no la entienden”. Algúns chegan a dicir que tamén persoas alleas
que non participan na comunicación, por exemplo nunha estación de subte,
poderíanse sentir ofendidas.

A pesar de todo, debemos salientar que nas nosas entrevistas e grava-
cións unha boa parte dos informantes falou en galego. Nalgúns, por cousa de
non se--lo galego a súa lingua habitual, nótase a pouca fluidez e falta de prác-
tica na expresión idiomática. Noutros entrevistados, en cambio, sorprende o
dominio e a riqueza verbal. A maioría dos que falan galego –individuos de
máis de 45 anos– mantén as peculiaridades lingüísticas da fala do lugar de
procedencia, aínda que debido ó contacto das dúas linguas exprésase con
acento porteño e con abundantes préstamos e elementos do castelán, tanto
do peninsular coma do riopratense. Analicemos de seguido este punto con
algo máis de vagar.
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PARTICULARIDADES LINGÜÍSTICAS DO GALEGO DE BOS AIRES

É ben sabido que cando dúas culturas están en contacto, entre as súas res-
pectivas linguas pódense producir diferentes tipos de transferencias. Thomason
e Kaufmann18 falan de préstamo (borrowing), en oposición a interferencia (inter-
ference), para se referiren ós trazos externos que os falantes incorporan á súa lin-
gua nativa, algo que se dá nunha situación de mantemento da lingua. Nesta
situación, os primeiros elementos externos que se van introducir son palabras,
elementos léxicos. Este suposto refórzase nas situacións diglósicas, cando os
falantes da lingua estigmatizada integran vocábulos da lingua dominante no seu
discurso como signo de prestixio, e non só aqueles termos que a súa lingua non
posúe senón tamén aqueloutros que a lingua propia pode ter. Se o contacto
entre dous sistemas lingüísticos dura moito tempo, como é o caso de galego e
castelán, que conviven dende hai séculos, a influencia da lingua dominante acá-
base manifestando tamén nos niveis morfolóxico e sintáctico.

A partir desta breve consideración teórica, imos tratar de comprobar
neste apartado en que medida os inmigrantes galegos conservan o código
natural do lugar de orixe, que fenómenos lle afectan e que novas alteracións
sufriu por causa da evolución interna ou do contacto co castelán de América
e co castelán riopratense.

NO PLANO LÉXICO

a) Léxico nominal: certos termos do castelán suplantaron totalmente
palabras galegas na fala común dos inmigrantes. A gran maioría
deles escóitase no galego europeo; neste sentido son interferencias
que poden proceder de Galicia. A continuación sinálanse algúns dos
castelanismos plenos máis destacados nos nosos entrevistados:
izquierda, escuela, calle, amplia, personas, empleado, ayuntamiento,
Dios, buenísimo, maestra, muestras, testimonios, ejemplo, novio, ciuda-
dana, abuelos, vejez, alquiler, hermoso, polvo, anillos, fuegos, cochinillo,
reina, iglesia, lunes, viernes, sirenas, pueblos, apasionado, pérdida,
pasión, suegra, gobierno, ...

Pódese observar como algúns termos son empregados na fala dos inmi-
grantes galegos de Bos Aires con significados diferentes ós do galego penin-
sular, remiten a feitos e realidades extralingüísticas distintos e son caracterís-
ticos do castelán de Bos Aires:

18. Thomason, Sarah Grey e Kaufmann, Terrence (1991): Language Contact, Creolization and
Genetic Linguistics, Berkeley, Los Ángeles, University of California Press, pp. 37 e ss.
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Departamento é usado por apartamento:

O departamento é noso, pero os gastos generales teño que pagar...

O substantivo finalidá aparece empregado non co significado de motivo
ou causa pola que se realiza algo senón co significado de fin, remate de algo:

A finalidá vai ser que pasen ó patrimonio do goberno arxentino.

No canto de diñeiro ou cartos aparece o substantivo plata:

Ca ganancia que tuvera ca venta tiña que poñer plata encima,...

En lugar de carné de identidade emprégase cédula de identidá:

Entonces non podiamos sacar cédula de identidá.

Colectivo é o termo utilizado para designa-lo que en Galicia é autobús.
Micro úsase para denomina-los autobuses de longo percorrido e subte é o
nome que recibe o metro:

Eu para vir ó curso teño unha hora de colectivo.

Ir a Catarata é máis de un día en micro.

Podés agarrar o subte hasta Plaza de Mayo.

O adxectivo mermado non se utiliza co significado de reducido senón co
significado de cheo, repleto, ateigado:

Si falamos da gastronomía xa é sabido que aínda hoxe está mermado de
galegos. A hotelería tamén.

O termo bronca aparece na expresión “terlle bronca a alguén”, co signifi-
cado de rabia, envexa:

Como el se destacou por encima de moitos que non lle chegaban nin ós
zapatos, tíñanlle bronca e desplázano de donde debera estar.

Son moi utilizadas formas como lindo, bravo, bárbaro, feo por presión
da fala arxentina que se serve delas moi a miúdo:
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...si, pero por unha parte é lindo e por outra é feo.

Pero acá houbo tempo que había moito traballo e era lindo, pero despois
foi bravo.

O festival de fin de ano é algo bárbaro.

b) Léxico verbal: aparecen moitos radicais do castelán en tódolos infor-
mantes: conocer, enseñaban, salíu, cumplindo, luchen, acostumbrar, leer,
empleeime, nombra, tendrían, agilizarse, elegíase, podríase, reirse, guar-
dar, ubicada...

Alcanzar utilízase co significado de chegar, bastar e co significado de levar
a alguén á casa:

Pró trasplante alcanzounos a nós.

Se vas nesa dirección pódote alcanzar eu á casa, que vivo por alí.

A forma recibir amais do seu significado común ten outro máis concreto
que é remata-la carreira:

A miña filla para o ano recíbese de bioquímica.

NO PLANO MORFOLÓXICO

A continuación revisarémo-lo grao de conservación da fala dos galegos
que emigraron a Bos Aires no que respecta á morfoloxía, para saber ata onde
manteñen os trazos lingüísticos do lugar do que proceden, cales son os mellor
conservados e cales variaron por mor do contacto de linguas.

No nome

A maior parte dos vocábulos con terminación –ade redúcense a –á como
acontece en Galicia: sociedá, facilidá, edá.

Segundo a procedencia dos falantes, escoitamos, para o latín matrem, os
resultados dialectais nai e mai.

Os entrevistados que proceden do interior de Ourense manteñen para as
terminacións –anu/–ana os resultados –ao/–au no masculino: irmao, e –a no
feminino: irmá. Os que proceden, por exemplo, do sur de Pontevedra prefi-
ren a terminación –án: meu irmán, miña irmán. Algún xentilicio aparece con
dúas terminacións: orensano/orensán.
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Para o adxectivo bonus,–a,–um témo-los resultados dialectais bo e bon. A
forma con reposición de nasal encontrámola nunha informante que procede
de Lugo capital e conserva ese trazo dialectal:

...mui bon, mui bon en tódolos sentidos.

Nalgúns substantivos prodúcense cruzamentos de xénero co castelán: o
viaxe, un lenguaxe, o seu orixen, ó marxen, unha costume, as costumbres. Este
tipo de interferencia lingüística tamén se produce no galego peninsular.

No que atinxe ó xénero e ó numero, ás veces, por coñecemento do están-
dar debido á realización de cursos de lingua galega nos centros, empréganse
resultados acordes coa norma oficial vixente en Galicia: a viaxe, o costume,
vacacións, pantalóns, iguais.

Nos pronomes persoais, demostrativos, relativos, numerais,
cuantificadores e identificadores

O pronome persoal de primeira persoa presenta as variantes eu/eo. Na
segunda persoa os resultados son ti/tu segundo a procedencia do inmigrante.
Como forma de cortesía úsase usté/ustedes, nunca vostede. A forma de tercei-
ra persoa eles presenta a variante dialectal iles e, máis ocasionalmente, a solu-
ción reducida do castelán elos.

A primeira persoa de plural presenta as solucións nós e nosoutros segun-
do o lugar de procedencia do emigrante entrevistado.

As formas do demostrativo mostran resultados que obedecen á presión do
castelán e que xa o falante puido levar de Galicia: nistos lugares, nestos, desos.

É frecuente, na secuencia lingüística, servirse da forma este como partí-
cula de apoio ó falar e mais como breve pausa entre dous enunciados men-
tres se mantén a atención do receptor e mentres busca o emisor as palabras
axeitadas. Isto é algo moi característico do castelán arxentino e do castelán de
latinoamérica19:

Pero, este..., non recordo se foi na calle Moreno ou nunha desas calles,
eiquí por ó rededor, este..., aí mercouse, diríamos, a segunda casa.

O relativo quen atopámolo nun informante que procede da Peroxa-
Ourense con variación de número, por cruzamento co castelán, alternando

19. C. Hagège chámalles suspensivos, marcas fáticas e incisores de cadea. (Cfr. Hagège, C.
(1997): La estructura de las lenguas, Madrid, Gredos, pp. 135-137). 
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coa solución invariable propia do galego: non tiñan conciencia de quenes eran.
No mesmo informante rexistrouse ocasionalmente a solución do castelán
cuyos: cuyos miembros serán dous. Estas interferencias danse tamén en Galicia.

O relativo adverbial ten as solucións donde/onde; o primeiro é o de máis
uso.

Nos numerais é relevante o emprego de castelanismos e dialectalismos: 

Hai esos quinientos anos que é un abismo.

Algús levan aquí cuarenta anos.

O cardinal catro ten esta forma como resultado maioritario, pero tamén
se escoita a solución cuatro. Fronte a isto, no numeral corenta o resultado con
qw– (cuarenta) é o de máis emprego. Para 80 témo-las solucións oitenta e
ochenta20, a primeira posiblemente coñecida a través dos cursos de formación
de lingua galega organizados, sobre todo, polos Centros da colectividade.

O cardinal vinte amosa esporadicamente unha variante reducida da
forma castelá veinte: 

Alí foron vente días.

O castelanismo alguien, que tamén se atopa en Galicia, é a solución que
se rexistra para o identificador alguén, ás veces coa acentuación propia do
galego: “decirlle a alguién o que lle parecía”, aínda que se debe ter en conta
que os cambios acentuais son un fenómeno común no castelán arxentino:
marchate, quedate.

Ninguén nunca se rexistrou no corpus que temos; no seu lugar aparece
nadie, solución que coincide coa do castelán europeo e arxentino.

O identificador mesmo ten un uso minoritario fronte a estoutro tomado
do castelán mismo, como tamén sucede en Galicia.

O identificador calquera ten ás veces na fala dalgún emigrante un resul-
tado con perda de vocal final e conservación do grupo qw-. Isto rexistrouse
nun falante natural de Ourense capital: “pódese falar ahora de cualquer tipo”;

20. Este é un resultado espallado por toda Galicia. Vid. ILG (1995): ALGa: Vol. 2. Morfoloxía
non verbal, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, p. 324.
A propósito deste numeral, algúns autores presentan a hipótese de que ochenta sexa unha
forma xerada dentro do propio galego, aínda que o castelán puidese actuar como catalizador,
o que explica que non estean castelanizadas as formas oito e oitocentos. Cfr. Puentes Romay, J.
A. (1996): “Ochenta: ¿é realmente un castelanismo?”, en I Congreso Internacional: A lingua gale-
ga. Historia e actualidade, Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega.
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“está a contramau de cualquer continente”. No mesmo falante pódese escoi-
tar cual formando unha expresión con tal: “pídenlle información de tal e cual
cousa”.

Moito nalgún informante vese trocado polo castelanismo mucho cando é
superlativo e cando se utiliza para enfatiza-la idea de moita cantidade, feito
que xa se dá no galego de Galicia: “fixeron muchísima forza”; “ganou muchí-
simos cartos”.

No verbo

a) Verbos regulares
Crer ten o radical pleno (cre–) na terceira persoa do presente de indicativo:

Un cree que esto é millor.

Seguir, conseguir, sentir manteñen o i como vocal radical regularizando as
segunda, terceira e sexta persoas do presente de indicativo: sigue, consigue,
sinte.

Concorrer tamén pecha a vocal da raíz:

Concurre moi pouca xente.

Durmir ten o na vocal da raíz, favorecido pola coincidencia formal co
resultado do castelán:

Esa noite xa dormimos alí.

b) Verbos irregulares
Temos unha alternancia de vocais radicais no infinitivo de decir/dicir e

no copretérito decía/dicía. A raíz dec- é a máis empregada na fala dos emi-
grantes.

O tema de perfecto de poder ten unha raíz pud-: pudera, puden.
Esporadicamente poid- nunha informante de Amoeiro:

Nós poidemos facelo e fixémolo.

O presente de subxuntivo de ser ten como raíz se-: sea, sean.
Haber ten no tema de pretérito unha raíz de uso maioritario houb- e outra

máis esporádica hub-:

Hubo unha época había acá un salón...
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No pospretérito aparece algún exemplo de perda da vocal temática:

Habría que ter un depósito.

Saber rexistrouse con enxordecemento na raíz no tema de pretérito, feito
que tamén se dá en Galicia:

Non me souperon orientar ben.

Ter e estar presentan as raíces tuv-/tiv- e estuv-/estiv- no tema de pretéri-
to como acontece en moitos puntos de Galicia. Os chamados radicais caste-
lanizados teñen moito máis uso: tuvo, estuven. Nalgún caso prescíndese da
nasal final:

Tuve dous fillos.

Manter, resultado normal do galego, ten no infinitivo esporadicamente a
solución manteñer por ultracorrección a partir do castelán mantener:

Non é sólo conseguir o poder senón manteñerse no poder.

Facer presenta nos entrevistados que proceden de Cea e Ourense capital
os radicais dialectais fa- e fagu-:

Faíamos pantalóns.

Xa non se podía faguer eso.

Faéndolle notar a un o ser gallego.

No presente de indicativo, dicir pódese escoitar con vocal temática e nas
segunda, terceira e sexta persoas: dices, dice, dicen. Nalgúns inmigrantes que
proceden de Ourense son as únicas que aparecen, conservando así a solución
do galego antigo.

Volver ten no pretérito vocal temática e, esporadicamente i na informan-
te que procede de Amoeiro:

...bueno, aí estivemos que volvíamos, que non volvíamos, pero volvimos.

Dar ten vocal temática i no pretérito, en falantes inmigrados do interior
de Ourense e de Salvaterra de Miño:
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Coñecementos que lle diron os pais.

Din clases particulares.

Co tempo dinme conta.

Encontramos dous casos nun inmigrante de Amoeiro nos que a cuarta
persoa de ir se pecha regularizándose coa primeira e segunda do singular:
fun/fuches; fomos/fostes ➝ fumos.

Fumos a España.

Xa nos fumos un pouco.

No copretérito a desinencia modo-temporal é ba: iba, íbamos.

Estar rexistrámolo cunha desinencia modo-temporal e no presente de
subxuntivo, non apareceu nunca este-a: 

Unha cousa que esté así tan próxima.

Que estén como oíntes.

c) Formas compostas

No canto das formas simples ou das correspondentes perífrases galegas
pódense escoitar resultados co verbo haber como auxiliar, que responden a
interferencias da morfoloxía verbal do castelán europeo e americano.
Xeralmente aparecen en lugar das formas galegas en –ra, –ría, do pretérito ou
dunha perífrase con ter+ participio:

Había personas que xa habían tomado conciencia.

Habían tido algunha actuación.

Despois da guerra estábamos ben, nós habíamos estudiado, alugamos un piso.

Miña nai había tido tres operaciós e nas tres nos dixo o mismo, que quería
ver a seus pais e seus irmaus.

Hai elementos extraños que se han enquistado.
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Cando foi meu pai xa as pesetas habíanse perdido.

Probablemente habrán creído que os galegos non envellecían.

Nos adverbios

Nos adverbios de lugar absolutos pódese escoita-la solución dialectal
eiquí21 ó lado de aquí –maioritaria– en inmigrantes que proceden do interior
de Ourense. Na mesma liña están os usos de eí, elí:

...que se reúnen pola semana elí.

Eí xa podemos decir...

A forma acá ten máis empregos ca no galego peninsular; úsase con ver-
bos de movemento –por parte de inmigrantes que proceden de Lugo– e con
significados máis ou menos puntuais. Isto débese á influencia do castelán
arxentino que a utiliza máis a miúdo cá forma aquí:

Reclamounos e viñemos pa acá.

Daquela había moito traballo acá.

Ahora somos de aquí, temos que vivir acá.

Os adverbios de lugar relativos amosan ocasionalmente a variante alon-
gada con a– para as formas dentro e fóra cando van seguidas de preposición:

Lugo estaba adentro da muralla, ahora Lugo está afora da muralla.

Estas solucións con a–, que se poden escoitar en diferentes puntos de
toda Galicia, son tamén características do castelán de América.

A forma arrededor, tomada do castelán, é a que máis documentamos nas
entrevistas de Bos Aires xunto a arredor.

21. A solución eiquí ás veces explícase como consecuencia dun cambio interno que se está a
producir: aiquí palataliza e dá como resultado eiquí. De ser así, hai que ter en conta que o cam-
bio xa se deu, non se está a dar porque o noso informante probablemente conserva un estado
de lingua que aprendeu hai trinta ou corenta anos. Eiquí foi documentado en Galicia por toda
a provincia de Ourense e o sur de Lugo. Cfr. ILG (1995): ALGa, p. 334.
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Os adverbios de tempo relativos presentan na fala dos galegos de Bos
Aires a forma do castelán todavía alternando no uso con aínda. Mentres (moi
escaso) ten os alomorfos mentras –o máis empregado– e mentes (moi escaso).

De maneira esporádica rexistramos nalgún falante nacido en Ourense
dispois e dipois co peche da vocal inicial –característico da fala oral e popular
do galego e mais do castelán americano– alternando co maioritario despois. A
solución dispois é coñecida en toda Galicia en puntos dispersos: cfr. ILG
(1995): op. cit., pp. 348-349.

Dispois esa idea foi tomando corpo.

O adverbio indefinido de emprego ordinario na fala dos galegos de Bos
Aires é sempre. A carón del aparece con menor frecuencia de uso o resultado
do castelán siempre.

A partícula temporal cuando aparece co grupo qw– conservado no infor-
mante que procede da Peroxa:

De vez en cuando veñen.

Vemos, pois, que no terreo do léxico e da morfoloxía mantéñense trazos
conservadores na lingua, con algúns resultados do castelán americano e rio-
pratense. Os cruzamentos co castelán, que se documentan nas entrevistas,
coinciden en boa parte dos casos cos que se producen en Galicia; neste sen-
tido resulta difícil determinar, nunha primeira aproximación, naquelas for-
mas que coinciden en ámbolos dous lugares –Bos Aires e Galicia–, cales son
importadas de Europa e cales se orixinaron alén mar.

NO PLANO DA SINTAXE

Son moi diversos os fenómenos sintácticos que afectan á lingua oral dos
galegos de Bos Aires. Podemos citar, entre outros, determinadas concordan-
cias mal feitas e certas ausencias de preposicións na construcción. Nalgún
caso poden obedecer ó descoido, espontaneidade e economía da fala máis ca
a unha suposta ignorancia e descoñecemento da lingua. De seguido, presen-
tamos algúns trazos de carácter sintáctico que se observan na fala dos inmi-
grantes de Bos Aires22.

22. Para esta cuestión tamén se pode consultar: Soto, X. (1999): “O galego de Bos Aires: pro-
blemas de sintaxe”, en Kremer, D. (ed.), Actas do V Congreso Internacional de Estudios Galegos,
Sada, Ediciós do Castro, Galicien-Zentrum, Universidade de Tréveris, t. II, pp. 867-886.
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En primeiro lugar, destacámo-los casos de presencia/ausencia de artigo
determinado diante de adxectivo posesivo con nomes de parentesco moi pró-
ximo en liña ascendente ou paralela:

Meu papá morreu no cuarenta e nove, cando morreu meu papá meu irmao
déuselle por vir pa aquí, despois quedábamos miña mamá e eu soa.

Un ermao de miña mamá.

As construccións de relativo presentan, ás veces, casos de emprego ina-
decuado dos nexos, por exemplo onde por cando e en que:

O primeiro que se celebrou xa organizado foi no ano 1947 donde se invita
a Otero Pedrayo.

Tamén o que por onde; hai que ter en conta que a lingua oral emprega
máis o que ca calquera outro nexo:

Nós o que íbamos era unha vez ó ano ou dúas ó Centro Pontevedrés.

Outras veces dáse a omisión de preposición e artigo diante do relativo (á
que, ó que, no que, en que). O fenómeno é bastante xeral no galego tanto na
fala coma na escrita. Esta omisión pode ser suplida dalgún xeito polo prono-
me átono dativo que se mantén como referente do complemento anteposto ó
verbo; así pois, a presencia do clítico está favorecida pola tematización do
constituínte co que concorda e pola súa capacidade de ser tópico da oración,
posibilidade que vén dada, sobre todo, polo carácter definido e humano do
complemento23.

Hai moita xente galega que non lle vas escoitar unha sola palabra en galego.

Hai un sector que lle preocupa a problemática.

Os que son socios pode ser que lle fixeran eso.

23. A alternancia presencia/ausencia de clítico determina tamén variacións semánticas nas
expresións. A súa presencia fai que a relación entre o suxeito e o complemento sexa máis
estreita. Cfr. Cifuentes Honrubia, J. L. e Llopis Ganga, J. (1996): Complemento indirecto y com-
plemento de lugar: estructuras locales de base personal en español, Alicante, Universidad de
Alicante, pp. 96 e ss.
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A saúde é unha cousa moi importante pa que chegado o momento que24

usté se enferma que o atendan con dignidá.

En ocasións, a chamada concordancia, a relación entre palabras, non se
produce ou dáse dun xeito particular, por exemplo co elemento máis próxi-
mo no contexto aínda que non lle corresponda. Vexamos algúns exemplos:

Hai dous anos tiña que estar inaugurado a sede social.

Despois quedábamos miña mamá e eu soa.

Eo son pensionada, son viúda, a pensión son cento corenta e un peso
mensuais.

Nalgúns casos prodúcense concordancias polo sentido entre o suxeito e
o núcleo do predicado; temos así unha ausencia de concordancia en número
ou en persoa entre ámbolos elementos:

A xente que non sabe ler nin escribir e pensan que Galicia é basicamente
eso, que non hai Universidade...

Hai moita xente que fai o mismo e hai outra moita que son fillos de pais gale-
gos e non entenden nada porque non llo falaron.

Outra das razós foi que tamén a emigración deixou de vir, entonces, claro,
diríamos as distintas entidades, o Centro Galego mismo faltáballe personas para
ir cambiando.

Ahora hai moitos socios que non ten nada que ver co galego. 

Nós tamén comemos as comidas que se usa comer aquí.

Os casos de concordancia entre o pronome e o seu referente atribúense
sobre todo á relación do pronome dativo lle/lles co referente e a problemas
entre o pronome acusativo e o elemento ó que substitúe:

24. Este que funciona como adverbio relativo de tempo e o seu antecedente tamén é de tempo.
Este tipo de pronomes relativos reducidos a unha única forma -que- funcionan como relativos
neutros, invariables en relación coa función sintáctica que desempeñan. Vid. Andrade Peres,
Joao e Móia, Telmo (1995): Áreas críticas da língua portuguesa, Lisboa, Caminho, pp. 275 e ss.
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Acá non foron capaces de crear unha escola, nin se lle pasou pola imaxinación.

Sentíamolo máis cerca aquí a dictadura ca sentíamos alá.

O que se está portando moi ben é a Xunta de Galicia.

En relación cos usos do pronome persoal, os principais problemas
que se nos presentan no galego dos inmigrantes de Bos Aires atinxen a cues-
tións coma o voseo –característico do castelán arxentino25–, o emprego dos
reflexivos e da forma se e a colocación do pronome átono na oración.

Vos gardabas hoxe e mañá sacábanche catro ceros ó peso.

Vos estasnos fasendo traballar.

... así que mirá cómo se foi un pa baixo.

En Arxentina úsanse co suxeito vos tres tipos de formas verbais: as do
singular; as do plural que poden ser tomadas do castelán actual –vgr. vos
estais– ou seren formas arcaicas co moderno ditongo da última sílaba reduci-
do –vos estás– ou sen o –d final –mirá vos. Por último, tamén se empregan for-
mas antigas que se poden considerar quer formas simplificadas quer formas
do singular –vos guardabas/guardabais26.

A forma ustedes, morfoloxicamente, é un castelanismo introducido na
fala dos galegos de Bos Aires como tamén ocorre no galego europeo, pero o
uso é distinto. Esta forma de respecto substitúe no castelán de América a de
familiaridade vosotros –xa desaparecida–; asemade a forma verbal correspon-
dente pasa da segunda á terceira persoa de plural. A partir de aquí penetra na
fala dos inmigrantes, que empregan nun contexto familiar ustedes estaban no
canto de vos estabades.

Entre os diferentes usos de se e dos reflexivos destacámo-los seguintes
exemplos:

25. A diferencia da valoración subestándar que o voseo ten noutros países de fala hispana en
que ocorre, en Arxentina goza de total aceptación. Interesa pola súa historia e a súa complexi-
dade e aínda hoxe é obxecto de discusión. Existen tamén factores sociopragmáticos que actua-
ron e seguen a actuar, modificando e ampliando o campo do seu uso comunicativo. Vid.
Boretti de la Macchia, S. (1996): “Aspectos de la interacción verbal en la Argentina”, en
Kotschi, T., Oesterreicher, W. e Zimmermann, K. (eds.), El español hablado y la cultura oral en
España e Hispanoamérica, Madrid, Iberoamericana, 1996.
26. Cfr. Zamora Vicente, A. (1967): Dialectología española, Madrid, Gredos, pp. 400-410.
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Para que chegado o momento que usté se enferma que o atendan con dignidá. 

Levámonos un susto bárbaro porque o coche estaba sin freos.

No primeiro exemplo, enfermar aparece utilizado co clítico se27; sen embar-
go en galego este verbo non admite a construcción pronominal. Algo parecido
acontece con levar, que se usa aquí co clítico nos e mais complemento directo.

Polo que respecta ó pronome dativo, podémolo atopar en construccións
como a seguinte:

Ela tamén lle gusta moito España, pero..., bueno, cando foi de pequena
quería...

O pronome persoal non é nesta construcción suxeito senón comple-
mento indirecto, pero emprégase sen a marca formal a desta función sintác-
tica. Son resultados propios da lingua oral na que o pronome persoal pode
aparecer topicalizado.

En “por eso te digo que non todos son...” hai un emprego da forma te fun-
cionando como complemento indirecto na oración, que pode ser castelanis-
mo xa que o entrevistado procede de Lugo, unha zona que non é teísta.

En relación coa colocación dos pronomes átonos na construcción28,
rexistramos formas en posición inicial absoluta ou tras pausa, pola presión do
castelán:

Eles se estrañaban que eu me acordara tanto.

Eu decíalle, bueno, me vou para Arxentina e así non vou estudiar relixión.

O caso contrario, posposición do pronome en lugar de anteposición,
tamén se dá:

O problema do istituto é que manéxase politicamente no sentido de que...

Pódoche desir... que lle tiña medo ás cobras e ós cempés e que gustábame
xuntar niños.

27. Cfr. Kany, Ch. E. (1969): Sintaxis hispanoamericana, Madrid, Gredos, p. 232, quen sostén que
o resultado enfermarse é moi empregado no castelán de América. Cabe pensar que partindo dese
abundante emprego se introduza na fala dos emigrantes galegos. Segundo Kany enfermarse for-
mouse por analoxía con palabras emparentadas do tipo de curarse, resfriarse, constiparse...
28. Cfr. Álvarez, R. e Xove, X. (2002): Gramática da lingua galega, Vigo, Galaxia, pp. 558-571.
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Cando salimos do porto e cruzámonos con un deses foi o primeiro que me
chamou a atención.

Neste último exemplo hai dous núcleos do predicado coordinados
dependendo do mesmo nexo de subordinación –cando– e o pronome átono
aparece posposto ó verbo.

As formas verbais presentan usos que remiten a construccións tradicio-
nais; así mesmo tamén documentamos frecuentes empregos duns verbos por
outros:

Despois houbo Suárez Picallo, un orador, un personaxe extraordinario.

A oración que ten como núcleo do predicado houbo presenta como com-
plemento directo un nome de persoa. É unha construcción tradicional que
se pode manter na xente vella, sobre todo nos lugares en que a fala é máis
conservadora. Historicamente esta construcción foise fixando máis con estar
(estivo Suárez Picallo) co substantivo (+ humano) funcionando como suxeito
da oración.

Un uso de dar por preparar, facer, estudiar aparece no seguinte exemplo:

Claro ahora están todos ou dando parciales ou con clases así ben, ben,
entonces non poden.

En “xa fai unhos anos que se celebran”, témo-la expresión “facer anos” signi-
ficando tempo decorrido (non tempo cumprido) polo que cabe pensar que é un
calco da construcción propia do castelán de ámbolos lados do Atlántico “hace
años”. En galego empregámo-lo verbo haber para facer uso desta expresión.

O uso de haber+participio por ter+participio aparece no exemplo que reco-
llemos de seguido para expresar valor aspectual perfectivo. En galego haber
seguido de participio non forma perífrase agás naqueles casos en que o verbo
auxiliar está en antepretérito e con valor modal de irrealidade ou hipótese no
pasado:

Esto tíñano que haber feito fai tempo.

Se falamos das construccións con adverbios, debemos destaca-lo uso par-
ticular de determinadas formas, como son recién e lindo. Vemos que por influ-
xo da fala porteña úsase o adxectivo lindo funcionando como un adverbio:

O viaxe foi lindo, tuvemos lindo, nada máis ó salir de Lisboa...
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Recién aparece modificando un verbo en forma persoal, cando xeral-
mente modifica un participio. Neste contexto adquire o significado de só, soa-
mente, unicamente. É un castelanismo característico da fala porteña e introdu-
cido na lingua dos emigrantes galegos:

Había baile parecido a alí, con gaitas, con orquesta, con todo eso, pero nós
non fomos a elas, recién fomos de grandes.

O adxectivo difícil rexistrámolo modificado polo cuantificador pleno
moito/muito. O galego tamén emprega a solución apocopada moi diante de
adxectivos. O resultado coa forma plena coincide co portugués e escóitase en
puntos de Ourense, cfr. ILG (1995): op. cit., p. 158, lugar de procedencia
deste inmigrante:

Estamos nun problema muito difícil.

Nos falantes galegos de Bos Aires as preposicións adoitan presentar
algunhas vacilacións nos seus empregos. As esixencias semánticas do
núcleo do predicado e as características dos argumentos da estructura ora-
cional determinan a presencia dunhas ou doutras. Sen embargo, este crite-
rio non sempre se mantén. Deste xeito rexistramos algunhas construccións
en que falta a preposición a como marcadora de complemento indirecto,
omítense as preposicións na construcción ou empréganse unhas en lugar
doutras (en por de, en por a, a por en, etc.). Son exemplos de falta de pre-
posición a:

Outra das razós foi que tamén a emigración deixou de vir, entonces, claro,
diríamos as distintas entidades, o Centro Galego mismo faltáballe personas para
ir cambiando.

Eu diría que o noventa por cen un pregúntalles quén é Castelao e ó mellor
oíu porque foron a un xantar non sei cando...

Na construcción “había enterros con ese coche que me chamou a aten-
ción, coche a motor” atopámo-lo emprego dunha preposición por outra, a
por de co significado de medio e instrumento. É unha expresión moi común
no francés e por iso se fala dun galicismo introducido na lingua galega. O
certo é que comparando o uso dunha e mailo da outra percíbense diferen-
cias semánticas: con de hai máis relación de posesión co rexente (“coche
que ten motor”), con a a relación é máis de instrumento (“coche que fun-
ciona cun motor”).
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Aparece a preposición en no canto da preposición de en casos como:

O Centro Galego editou algo así como vintecinco títulos de libros e a maio-
ría deles en galego, eso facíase aquí. Estou falando na década do cuarenta...

Utilízase a preposición de diante de infinitivo sinalando unha acción
temporal que está próxima a chegar ó seu prazo ou destino. É unha cons-
trucción tradicional que se mantén na fala deste inmigrante e, na actualida-
de, pode resultar pouco usual para algúns galegofalantes de Galicia:

A min faltábame pouco tempo de vir para aquí.

Con verbos de movemento poden alternar en e mais a; pero no seguinte
exemplo está moi presente o carácter directivo do verbo, co cal a preposición
máis axeitada para introduci-lo sintagma preposicional e para adaptarse á
natureza semántica do verbo rexente é a e non en. A isto hai que engadir que
o feito de encontrarse o verbo en pasado dificulta neste caso o uso de en. Co
presente e en terceira persoa de singular a construcción é máis común e sina-
la permanencia no punto de destino: vai na aldea. Estes usos de en que teñen
como réxime un locativo permanente pódense deber a restos dun antigo en
direccional que hoxe foi substituído por a:

Ela tamén lle gusta moito España, pero..., bueno, cando foi de pequena
quería..., decía “esto si que es lindo...”, o campo, claro, fomos na aldea, donde
vive a familia do meu marido.

Hai casos de omisión da preposición en para introduci-la frase nominal
o portugués. O emisor tenta poñer como suxeito o devandito sintagma, pero a
secuencia dá un cambio na súa estructura gramatical ó introduci-lo núcleo do
predicado en plural, co cal o sintagma o portugués non pode ser suxeito:

Na escrita hai moitas verbas que son iguales, o que pasa é que o portugués
escríbena doutra maneira. 

O sintagma que expresa a circunstancia de tempo na oración que ten
como núcleo do predicado ibamos aparece introducido pola preposición para
–na súa variante pa– no canto doutras moi comúns nestes casos en que a
acción se sitúa no pasado, como son por, en:

A bailes poucos, unha vez ó ano, pa carnavales ibamos ó baile.
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Nas conxuncións, os usos que merecen ser destacados na fala dos gale-
gos inmigrantes en Bos Aires son do seguinte tipo: ausencia de nexos nal-
gunhas secuencias, estructuras oracionais incompletas, orde irregular dos
argumentos na construcción e nexos característicos do castelán americano.

Documentamos casos en que non se utiliza o nexo que como introduc-
tor da oración completiva que funciona como complemento directo, pola
economía de elementos propia da lingua oral. A posición proclítica do pro-
nome no seguinte exemplo dá conta, con máis claridade, da falta do nexo de
subordinación:

Algunhas creo as venderon para o tema este do edificio este novo.

Ás veces prodúcese unha orde inusual dos elementos na construcción; o
falante distancia o modificador (un pouco) do núcleo da frase adverbial (mal)
e no medio insire o suxeito (eu) que xa está implícito nos morfemas do verbo.

Agora o que vexo mal eu un pouco é que el manda plata, por ejemplo, pero
eu non podo paga-la cuota do Centro Gallego.

Outras construccións de uso frecuente son as de subordinadas comple-
tivas introducidas polo nexo como que:

Meu marido, a familia é de aí e a irmá del respondeu como que nos acollía
a seis persoas.

A presencia de como precedendo a que dálle á oración un contido de
incerteza e inseguridade. Con que o falante entende que a irmá efectivamen-
te acollerá seis persoas. Con como que o falante entende que a irmá acollerá
seis persoas, pero non está totalmente seguro de que así sexa. Compárense as
dúas:

A irmá del respondeu que nos acollía a seis persoas.

A irmá del respondeu como que nos acollía a seis persoas.

Nunha liña parecida están os seguintes exemplos en que a locución ten
un sentido de probabilidade, de inseguridade no que se di, por veces equi-
valente a parece que. A presencia de que proporciónalle á construcción un
valor distinto ó de como só. Sintacticamente este que introduce un novo pre-
dicado, núcleo dunha oración. Ás veces existe un sentido modal ó que alude
como. Como nestas construccións refírese tanto á expresión anterior como á
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oración introducida por que. Aínda que non é característica do galego, é unha
locución que está bastante estendida no castelán de Arxentina e no castelán
americano.

Ese home tuvo esa idea e como que os orientaba aí.

Eu cando volvín estuven vinteseis anos sin ir, vinteseis anos e como que eu
acordábame de todo, de antes, e a xente que estaba alí era como que se había olvi-
dado de todo.

Cando éramos pequenas si, pero despois xa cando eu me acordo era como
que non había tanto medo.

Para concluír este apartado, podemos dicir que a fala dos inmigrantes
galegos de Bos Aires conserva trazos lingüísticos do lugar de procedencia do
informante. Moitas das persoas entrevistadas saíron de Galicia moi novas e
cando falan galego usan a lingua que aprenderon de nenos, seguen a utiliza-
-la variante lingüística da súa zona, neste caso contaminada con termos que
proceden, en primeiro lugar, do castelán peninsular e, despois, do castelán
riopratense e americano. A pesar da distancia espacial e temporal, non se
creou un código homoxéneo que obviase as variantes lingüísticas do galego
europeo. O castelán reflíctese na fala dos inmigrantes de dous xeitos: por
unha banda, detéctanse interferencias que seguramente proceden do castelán
da península, a fala que os emigrantes levaron a América xa ía contaminada
e como tal así se mantén; por outra banda, súmaselle á anterior unha nova
interferencia, a do castelán arxentino e americano, que impregna o galego dos
inmigrantes de novos termos, usos e expresións.

VALORACIÓNS REFERENTES Á LINGUA

Obsérvase a miúdo que os falantes de linguas minorizadas concédenlle ó
idioma materno un valor emocional moi alto e asemade atribúenlle un valor
social baixo. A perda da lingua materna provoca dor porque constitúe un lazo
emocional coa terra natal e é capaz de evoca-las corredoiras e as vivencias da
infancia. Pero como non se lle dá demasiada importancia na loita por aumen-
ta-lo prestixio social particular e mellora-lo status económico, moitos falan-
tes tratan de se adaptar ás normas existentes renunciando á lingua propia.
Para poderen harmoniza-las contradiccións na súa conciencia dan só valor
funcional á adquisición da lingua dominante, é dicir, xustifican que non é algo
relacionado co desprezo pola lingua materna e, polo tanto, que non prexudi-
ca nin ameaza a propia identidade.
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No que atinxe ó valor que lles conceden os inmigrantes ó castelán e ó
galego, pódese constata-lo seguinte: para os galegos de Bos Aires o castelán,
sendo idioma oficial do país onde viven, é a lingua da que precisan en moi-
tas situacións da súa vida cotiá, por iso cando se lles pregunta cal é a lingua
máis importante para eles, a maioría contesta que o castelán e non o galego.
Entre os fillos, tamén se considera o inglés xunto co castelán o idioma máis
importante para a súa vida. Esporadicamente, algúns nomearon o portugués
polas relacións co Brasil dentro da área do Mercosur.

¿Idioma importante? Eu penso que o castellano. A min gústame o gallego
porque é o meu idioma, pero o castellano é o que teño máis presente pola miña
familia, polos fillos, porque acá vivimos con ese idioma.

Cando se pregunta que lingua é máis bonita, o castelán ou o galego, as
respostas van en tódalas direccións. Aqueles que valoran máis o galego fano
porque lles lembra os vínculos afectivos coa terra. Os que se inclinan polo
castelán adoitan ser víctimas de prexuízos e danlle máis valor á lingua de
prestixio. Para outros, non é cuestión de cal é máis bonita senón que é algo
que obedece a razóns de funcionalidade e necesidade social:

A mi claro que me gusta el gallego, pero con quién lo hablo, con quién
hablo yo aquí gallego, voy al bar de la esquina y no puedo hablar gallego, enton-
ces qué hago.

Pienso que el idioma nacional es el castellano, y yo siempre me hallé muy
bien, muy cómodo con el castellano, y hoy el gallego... ni lo hablo, no porque
no sepa, sino porque no lo siento. Para mí no existe el gallego. Y no porque sea
mal idioma. Es una cosa, un conocimiento más, aparte hay una diferencia: que
el castellano se lee como se escribe y el gallego no, es más difícil.

Se facémo-la pregunta de se lles serve de algo saber falar galego,
observamos que os que se expresan negativamente fan referencia á falta de
utilidade social para a súa vida en Bos Aires. Os que contestan afirmativa-
mente relacionan o coñecemento da lingua cunha satisfacción persoal de tipo
emocional; así se expresa unha moza filla de galegos:

En realidade creo que sólo vale para min, para sentir que o falo nada máis,
porque non..., un fin acá non tería, solamente para un.

O que estamos a dicir evidéncianos que os entrevistados distinguen entre
o valor funcional e o valor emocional das dúas linguas. Para boa parte dos
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inmigrantes, o galego é a lingua que lles fai mante-lo liame afectivo coa terra
e que lles evoca lembranzas da infancia. Fronte a isto, o castelán representa a
súa vida actual en Arxentina, o ascenso laboral e social para eles e para os
seus fillos.

En canto ás valoracións de carácter metalingüístico, a maioría dos falan-
tes afirma que o galego agora é unha lingua e non un dialecto do castelán.
Moi poucos din non saber isto. No que respecta ó status, tamén a maioría
confesa estar informado de que en Galicia hoxe son dúas as linguas que gozan
de carácter oficial.

Dende o punto de vista das variantes dialectais, a maior parte dos inmi-
grantes percibe diferencias no xeito de falar galego en Galicia, son capaces de
nomear e caracterizar certos trazos como a gheada e o seseo, expresan valo-
racións negativas sobre a primeira e poden identificar algunhas diferencias
léxicas e morfolóxicas:

Eu teño algunha idea. Algunha idea da xente que fala con gheada e seseo
nalgunha parte de Pontevedra. Tamén teñen gheada nalgunha parte de Coruña,
e nalgunhas palabras a xente de Lugo fala con il.

Así pois, os inmigrantes posúen certos coñecementos metalingüísticos
sobre a lingua e están informados en maior ou menor grao das evolucións do
idioma e da política lingüística desenvolvida en Galicia; o foco de informa-
ción é a televisión e a radio autonómicas, os cursos que se organizan nos cen-
tros e algunha viaxe ocasional que realizan a Galicia.

LINGUA E IDENTIDADE ÉTNICA

En moitas das teorías verbo da identidade colectiva saltan á vista dous
compoñentes que a constitúen e a definen. Un deles abrangue certas prácti-
cas culturais (prácticas relixiosas, uso da lingua étnica, costumes, etc.); o
outro refírese á conciencia de pertencer a un grupo, identificarse coa súa
maneira de vivir, cos trazos culturais e coa lingua dese grupo.

Un dos estudiosos que nomean estes dous compoñentes é o antropólo-
go mexicano Bonfil Batalla29, que expón o seguinte:

Saberse y asumirse como integrante de un pueblo, y ser reconocido como
tal por propios y extraños, significa formar parte de una sociedad que tiene por

29. Cfr. Bonfil Batalla, G. (1987): “La teoría del control cultural”, Revista Papeles de la Casa
Chata (México), ano 2, número 3, p. 38.
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patrimonio una cultura, propia, exclusiva, de la cual se beneficia y sobre la cual
tiene derecho de decidir, según las normas, derechos y privilegios que la propia
cultura establece (y que cambian con el tiempo), todo aquel que sea reconoci-
do como miembro del grupo, de ese pueblo particular y diferente.

Para Bonfil Batalla, a identidade étnica concíbese como a expresión da
pertenza a un grupo, a un nivel ideolóxico, pero asemade baséase e manifés-
tase “...en la práctica y el dominio de un conjunto articulado de elementos
culturales compartidos que hacen posible la participación y que le dan con-
tenido y una configuración precisa y singular a cada identidad étnica”.

Así e todo, de aquí non se pode deducir que o feito de non exerce-la
maneira orixinaria de vivir, nalgúns lugares ou nalgunhas situacións, signifi-
que a perda definitiva da identidade étnica. O que importa é ver se se man-
tén a relación co grupo orixinario no sentido de considerarse como perten-
cente a el. Este pode ser, por exemplo, o caso de emigrantes que deixan o seu
lugar de orixe e van vivir a outro sitio:

Ellos [los emigrantes], en un contexto ajeno, pueden manipular su identi-
dad de origen: la afirman o la niegan, según las circunstancias, en su relación
con los otros. Pueden reasumirla plenamente incorporándose de nuevo a la vida
de su grupo y ejerciendo su cultura; mantienen el derecho a ello de acuerdo con
normas que forman parte de la cultura propia del grupo. En todo caso, su iden-
tidad étnica sólo existe por la relación que el individuo mantiene (real o poten-
cialmente), con su grupo de origen30.

Estas definicións dannos un marco xeral para os elementos que hai que
analizar aquí, coa lingua como principal centro de reflexión. Para moitos auto-
res, a lingua ocupa un lugar especial no conxunto de elementos que confor-
man a identidade étnica. A lingua non só é un medio de comunicación, senón
que tamén cumpre a función de pertenza a un grupo, de lealdade con aqueles
que son recoñecidos como membros da mesma comunidade e de delimitación
fronte a outros, identificados como membros de grupos distintos.

Ó usaren un idioma determinado, os membros dunha comunidade lin-
güística dada establecen barreiras lingüísticas fronte a comunidades alleas. A
lingua –ou tamén unha variante da lingua– revela rapidamente a pertenza a
un grupo determinado. Dende esta perspectiva, as linguas, o mesmo ca
outros criterios étnicos, teñen carácter de mecanismo de identificación –para
dentro– e de delimitación –para fóra–.

30. Cfr. Bonfil Batalla, G. (1987): op. cit., p. 36.
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Dentro da lingua, maniféstase o xeito que ten un determinado grupo
étnico de percibi-la natureza e o universo. Na lingua reflíctense estructuras
sociais e culturais e asemade a lingua contribúe a dar forma a esas estructu-
ras e ás relacións entre elas. Ó falar exprésase o saber e a crenza sobre a rea-
lidade coñecida. En palabras de Coseriu31:

Non só se fala coa lingua como tal, coa competencia lingüística, senón
tamén coa competencia extralingüística, co coñecemento do mundo, a saber, co
coñecemento, a idea e a crenza sobre as cousas, e o coñecemento do mundo
inflúe e determina a expresión lingüística en certa medida.

De todo o anterior, podemos colixir que a lingua é un elemento moi
importante da identidade étnica, pero isto non implica necesariamente que sexa
considerada como un elemento imprescindible da identidade. A importancia
que se lle atribúe á lingua –ou a outros trazos– mesmo pode variar segundo as
circunstancias e o momento histórico. Segundo H. Monteagudo32:

...a lingua é unha boa candidata para aparecer entre os trazos emblemáticos da defi-
nición (intersubxectiva) dos grupos. Aínda así non podemos perder de vista o feito
de que nos procesos de focalización étnica a lingua non recibe en tódolos casos
saliencia e, incluso, ó longo da historia dun grupo, pode haber momentos en que
reciba máis saliencia ca noutros. Dito doutro xeito, a lingua pode ter atribuída
maior ou menor relevancia como trazo identificador dun grupo étnico, pode ser
asociada de diversas maneiras con outros trazos identificadores, en definitiva, pode
ser revestida de distintos tipos de significación sociocultural.

Se un pobo troca unha lingua por outra, perde o principal e máis impor-
tante elemento da súa identidade, pero non necesariamente perde a súa total
identidade como grupo étnico; o que fai é abandona-la lingua como trazo dife-
renciador da súa identidade33. Agora ben, nun momento dado, unha lingua des-
prazada durante moito tempo pódese converter en símbolo de reivindicación da
propia identidade, como é o caso da lingua galega, do catalán ou do vasco.

31. Cfr. Coseriu, E. (1988): “Die Sozio-und die Ethnolinguistik. Ihre Grundlagen und
Aufgaben”, en Albrecht, J., Lüdtke, J. e Thun, H. (ed.), Energeia und Ergon. Sprachliche varia-
tion – Sprachgeschichte Sprachtypologie, Tubingen, Narr, p. 71.
Véxase tamén verbo disto, Gugenberger, E. (1999): “Mia san mia und ihr sads ihr: Sprache als
Merkmal ethnischer Identität und Vermittlerin von Weltbildern”, en Mader, E. e Dabringer, M.
(eds.), Von der realen Magie zum Magischen Realismus. Weltbild und Gesellschaft in Lateinamerika,
vol. 2, pp. 25-43.
32. Cfr. Monteagudo, H. (1999): Historia social da lingua galega, Vigo, Galaxia, p. 33 e ss.
33. Cfr. Zimmermann, K. (1992): op. cit., p. 106.
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Por tanto, non convén preguntarse de maneira global polo significado da
lingua na identidade étnica; máis ben cabe contestar esta pregunta segundo o
contexto de investigación específico. O que importa verbo disto é como se
expresan os membros dun determinado grupo, é dicir, se eles mesmos consi-
deran a súa lingua importante para a propia identidade e se a utilizan para
afirmaren a súa identidade étnica.

Dende estas consideracións teóricas, podemos pescudar e saber que
importancia lle dan os galegos de Bos Aires á lingua da súa terra mediante
dúas preguntas:

1. ¿Que lle parece máis importante para sentirse galego? Ordene as seguintes
respostas de 1 a 12 segundo o grao de importancia que lle atribúa a este
feito:
– Saber cantar e baila-la muiñeira
– Saber falar galego
– Ter nacido en Galicia
– Ter pais ou avós galegos
– Saber preparar e comer pratos galegos
– Ter e vesti-lo traxe galego
– Terlle apego á terra
– Estar informado sobre a política de Galicia
– Coñece-los costumes de Galicia
– Participar nas festas relixiosas galegas (O día do Apóstolo, o patrón da

aldea de orixe, etc.)
– Ser consciente das nosas raíces ancestrais
– Outra cousa, ¿cal?

2. Para sentirse realmente galego, ¿hai que saber falar galego?

O grao de importancia que os inmigrantes galegos lle atribúen á lingua
acaba por situala en quinto lugar en relación coa primeira pregunta. Isto sig-
nifica que o grupo estudiado non rexeita por completo a relevancia da lingua
galega para a súa identidade, senón que a recoñece como factor identificati-
vo, pero non coma o máis importante.

En canto á segunda pregunta, predomina claramente a resposta negativa
en máis das tres cuartas partes dos informantes, e sérvense de argumentos
coma o seguinte: “para sentirse galego o que hai que levar é alma de galego,
haber nacido en Galicia”. Para a maioría dos falantes, pois, nin o dominio nin
o uso do galego é un criterio indispensable para se sentiren galegos, así que
tenden a abandona-la lingua como trazo imprescindible de distinción fronte
a outros grupos.
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CONCLUSIÓNS

Nestas páxinas tratamos de presenta-los factores que, no caso dos inmi-
grantes galegos en Bos Aires, fomentan o cambio de lingua, así coma os tra-
zos máis característicos dela alén mar. Mencionamos unha serie de determi-
nantes que se refiren, por unha banda, a procesos de migración en xeral, e
pola outra a condicionantes específicos da migración galega a Bos Aires
–sobre todo migración de traballo coa intención de se quedar e con pouca
expectativa de volta debido á distancia xeográfica, situación laboral en
Arxentina, similitude das dúas linguas en contacto, falta de política lingüísti-
ca específica a prol das linguas minorizadas por parte do Estado arxentino,
etc. Á parte disto, destacámo-la situación diglósica en Galicia antes da emi-
gración como factor determinante do cambio de lingua. O desprezo da lin-
gua propia seguiu a ter repercusións na conciencia dos falantes, feito que se
viu reforzado polo estereotipo existente do galego como persoa bruta e
obxecto de risa.

Na actualidade, o galego xa non é a primeira lingua de interacción comu-
nicativa dos inmigrantes galegos en Bos Aires nin dos seus fillos, a pesar de
que moitos deles son quen de levar unha conversa en galego, o que significa
que aínda posúen competencia lingüística nesta lingua despois de teren
transcorrido corenta ou cincuenta anos dende que os máis vellos saíron de
Galicia.

Dende o punto de vista lingüístico, os inmigrantes manteñen os princi-
pais trazos dialectais do lugar onde pasaron a infancia. A súa lingua presenta
trazos conservadores e asemade moitos castelanismos e cruzamentos coa fala
porteña, en particular, e co castelán de América, en xeral.

En canto á transmisión da lingua materna, esta transfírese moi pouco ou
nada á seguinte xeración, no sentido de que os fillos adquiran unha compe-
tencia activa nela. A miúdo, os novos conseguen entende-la lingua, debido a
varias causas: escoitar a pais e avós na casa, certa similitude dos dous sistemas
lingüísticos e, nalgúns casos, a asistencia a cursos organizados pola Xunta de
Galicia. Así e todo, estes cursos de lingua, tanto polo que vimos dicindo ó
longo do traballo como pola súa brevidade –de ordinario só un mes–, dificil-
mente serán capaces de frea-lo proceso de desprazamento lingüístico.

Galicia como país de orixe segue a estar moi presente na conciencia e no
sentir dos inmigrantes, eles considéranse pertencentes a unha comunidade
que se diferencia da sociedade receptora por características específicas, pero
a maior parte –agás uns poucos concienciados– non define a súa identidade
a través da lingua. Sentirse galego non necesariamente depende do coñece-
mento da lingua propia de Galicia senón que se relaciona máis ben con outros
trazos identificativos.



Aspectos lingüísticos e…

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 286

Os novos valoran e recoñecen as súas raíces, pero ó mesmo tempo mos-
tran un alto grao de inserción e identificación co país onde naceron. Eles non
perciben a necesidade de coñece-lo galego; os que motu proprio se achegan á
lingua galega fano por un sentimento emocional de procura das orixes e de
mantemento de certos vínculos. En relación con isto e sen querer incitar ó
pesimismo, faise necesario rematar cunha advertencia: se non se consegue
que os novos adquiran unha conciencia galeguista que vaia máis alá do sim-
plemente folclórico e costumista –bailar e toca-la gaita, comer empanada e
polbo–, o futuro das sociedades galegas en Bos Aires, e por tanto da lingua,
podería pasar pola disolución e a extinción definitivas.
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Resumo

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 
DO CONTACTO ENTRE GALEGO E CASTELÁN EN BOS AIRES

Eva Gugenberger
Xosé Soto

Este artigo mostra os factores que fomentan o desprazamento e o cambio de lingua na comu-
nidade de inmigrantes galegos de Bos Aires. Entre os factores analizados están os seguintes: a simi-
litude dos dous códigos en contacto, as consideracións sobre a lingua nai, a transmisión da lingua,
o mantemento das peculiaridades dialectais e os procesos de interferencia co español de América, o
sentimento de identidade e a valoración da lingua propia.
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Resumen

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
DEL CONTACTO ENTRE GALLEGO Y CASTELLANO EN BUENOS AIRES

Eva Gugenberger
Xosé Soto

Este artículo muestra los factores que fomentan el desplazamiento y el cambio de lengua en la
comunidad de inmigrantes gallegos de Buenos Aires. Entre los factores analizados están los siguien-
tes: la similitud de los dos códigos en contacto, las consideraciones sobre la lengua madre, la trans-
misión de la lengua, el mantenimiento de las peculiaridades dialectales y los procesos de interfe-
rencia con el español de América, el sentimiento de identidad y la valoración de la lengua propia.
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Résumé

ASPECTS LINGUISTIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUES 
DU CONTACT ENTRE LE GALICIEN ET LE CASTILLAN À BUENOS AIRES

Eva Gugenberger
Xosé Soto

Cet article analyse les facteurs qui favorisent le déplacement et le changement de langue dans
la communauté des émigrants galiciens de Buenos Aires. Parmi les facteurs analysés on trouve: la
similitude des deux codes en contact, les considérations sur la langue mère, la transmission de la
langue, le maintien des particularités dialectales et les processus d’interférence avec l’espagnol
d’Amérique du Sud, le sentiment d’identité et la valeur donnée à la langue propre.
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Summary

LINGUISTIC AND SOCIOLINGUISTIC ASPECTS 
OF THE CONTACT BETWEEN GALICIAN AND SPANISH IN BUENOS AIRES

Eva Gugenberger
Xosé Soto

This article shows the factors that promoted the movement and change of language in the
community of Galician immigrants in Buenos Aires. Among the factors analysed are the following:
the similarity of the two languages in contact, considerations of mother tongue, the transmission of
the language, the maintenance of dialectal peculiarity and the processs of interference with the
Spanish of Latin America, sense of identity and the value placed on one’s own language.

Keywords:
Language, migration, situation social, attitude, valuation, conservation, assimilation, transfe-

rence, variation, identity.
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A CIDADE DE MÉXICO E OS SEUS HABITANTES
ESTRANXEIROS EN 1842. UNHA OLLADA CUANTITATIVA

Claudia Patricia Pardo Hernández

Antes da independencia das colonias americanas, as leis españolas res-
trinxían o paso de estranxeiros cara a América; só no caso de ter prestado
abundantes servicios á Coroa, e despois de reunir numerosos requisitos, lle era
permitido, a un estranxeiro, o traslado e a residencia nalgunha colonia ameri-
cana. Sen embargo a súa presencia en México, aínda que pequena, dende moi
cedo foi un feito. Durante o século XVI xa se atopaban algúns franceses, ale-
máns, italianos e ata ingleses aveciñados en Nova España1. Henrico Martínez,
nome españolizado de Heinrich Martin, orixinario de Hamburgo, chegou en
1589 como membro da corte do vicerrei Luís de Velasco o segundo. O seu
dominio de varios idiomas permitiulle ser intérprete do Santo Oficio; traballou
como impresor e cosmógrafo e foi o iniciador do desaugadoiro do val de
México. En 1625 Thomas Gage, frade inglés, chegou a México e anos despois
regresou a Inglaterra e renegou da fe católica2.

O xesuíta Eusebio Francisco Kino encabezou, a finais do século XVII e
principios do XVIII, a evanxelización das Californias e da Pimería Alta
(Sonora e parte de Arizona). Kino era orixinario de Segno, no Tirol italiano.
Francisco María Picolo, xesuíta orixinario de Palermo, levou a palabra de
Deus á Tarahumara, a parte de Sonora e á Baixa California. Juan Nentuig e
Ignacio Pfefferkorn, xesuítas de orixe alemana, cristianizaron tamén o norte
de Nova España xunto con outros frades alemáns. Por outra banda, os vice-
rreis ilustrados mantiñan dentro das súas cortes varios estranxeiros como

1. Lourdes de Ita Rubio dá conta de 4 comerciantes ingleses así como de 114 piratas da mesma
nacionalidade que vivían en Nova España durante o século XVI. Os primeiros vivían legal-
mente; os corsarios foron apresados en Panuco despois da batalla de San Juan de Ulúa entre
John Hawking e a garda de Veracruz. Ita Rubio, Lourdes de: Viajeros isabelinos en la Nueva
España, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 51-52. Véxase tamén Silva, Jorge:
Viajeros franceses en México, México, Editorial América, 1946; Mapelli Mozzi, Carlota: Los ita-
lianos en México, desde la conquista hasta la independencia, México, Sociedad Dante Aligheri de
México / Embaixada de Italia en México, 2002.
2. Gage, Thomas: Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, México, Secretaría de
Educación Pública / Fondo de Cultura Económica, 1982, (Sep-ochentas, 38). 
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perruqueiros, cociñeiros, reposteiros, xastres e músicos. A finais do século
XVIII o número de estranxeiros era maior, pero sen deixar de seren unha
minoría que a penas se distinguía. No Padrón de almas de la ciudad de Durango
de 1778, rexistrouse un habitante orixinario do “Reino de Francia”3. Na cida-
de de México, en 1795, contabilizáronse 43 estranxeiros4.

Isto fainos ver que as tan supostamente illadas e pechadas colonias ame-
ricanas non o eran tanto en realidade e que, ademais, as leis, antes tan ríxi-
das, a finais do século XVIII e principios do XIX relaxáranse5. A chegada de
estranxeiros e a súa residencia na cidade de México durante a primeira meta-
de do século XIX foi escasa pero non por iso deixou de ser importante, tal
como tenta demostrar este traballo.

OS PRIMEIROS INTENTOS DO REXISTRO DE ESTRANXEIROS

Coa declaración de independencia, as restriccións legais remataron e o
acceso de estranxeiros ó territorio mexicano foi posible. No Reglamento provi-
sional político del Imperio Mexicano6 de 1821 determinábase que serían consi-
derados mexicanos aqueles inmigrantes que tivesen prestado servicios impor-
tantes ó Imperio e os que polos seus talentos ou industria fosen útiles e paga-
sen contribución ó Estado; mesmo se lles outorgaba o dereito a votar.

3. Juárez Díaz, María del Socorro: La estructura poblacional de la ciudad de Durango en el año de
1778, México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, memoria de licenciatura,
1998, p. 74.
4. Rabadán, Macrina: Propios y extraños. La presencia extranjera en la vida de la ciudad de México,
1821-1860, México, El Colegio de México, tese de doutoramento, 2000, pp. 20-22.
5. No padrón de habitantes da cidade de México de 1842, atopamos que dos estranxeiros ave-
ciñados 13 deles chegaran antes de 1821: catro italianos, tres franceses, un polaco, un inglés,
un escocés, un suízo e un portugués. O seu número debeu ser maior e en 1842 seguramente
xa faleceran.
6. Tena Ramírez, Felipe: Leyes Fundamentales de México. 1808-1957, México, Editorial Porrúa,
1957, p. 126. En 1821 proclamouse a independencia e constituíuse a Primeira Rexencia (27
de setembro de 1821-11 de abril de 1822). A Segunda Rexencia (11 de abril de 1822-18 de
maio de 1822) foi moi breve, pois o 18 de maio unha multitude e as tropas acuarteladas na
capital, encabezadas polo sarxento Pío Marcha, proclamaron Emperador ó brigadier Agustín de
Iturbide; esta medida foi ratificada ó día seguinte polo Congreso. Algúns congresistas, liberais
e republicanos, axiña comezaron a discrepar co emperador. As dificultades levaron a que
Iturbide disolvese as cámaras e no seu lugar instalase unha Xunta Nacional formada, na súa
maioría, polos seus partidarios. Isto provocou a inconformidade dalgúns como o brigadier
Antonio López de Santa Anna, que se levantou en armas e proclamou a República co Plan de
Veracruz e despois co Plan de Casa Mata. Mentres, a Xunta Nacional daba a coñece-lo
Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, que cancelaba a Constitución de Cádiz. Co
apoio do exército e aínda con gran popularidade, Iturbide restableceu o Congreso e abdicou o
20 de maio de 1823.
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A presencia de grupos de estranxeiros despois de que se declarase a inde-
pendencia foi un feito en diferentes poboacións. Delas, a cidade de México reu-
nía o maior número de inmigrantes, de modo que as autoridades do concello
da capital consideraron importante ter un rexistro da poboación de estranxei-
ros e tentaron obte-los datos máis completos sobre eles, cousa que se intentou
practicamente dende 1821 aínda que con resultados bastante pobres.

Para os inmigrantes eran indispensables dous documentos: o pasaporte
e a carta de seguridade. Normalmente os viaxeiros chegaban sen o salvocon-
ducto aínda que podían obtelo ante os cónsules de México no estranxeiro. O
pasaporte debía ser tramitado en canto se arribaba a México ante o cónsul de
cada país ou ante o maior representante político de cada localidade; este
documento permitía entrar, saír do territorio e viaxar internamente. As auto-
ridades debían levar un minucioso control dos visados expedidos, aínda que
como varios mandos se encargaban do asunto os rexistros son pouco fiables,
confusos e dispersos durante esta primeira parte do século.

A carta de seguridade obtíñase por medio dos cónsules ou ante as auto-
ridades locais no caso de permanecer máis de oito días nun determinado
lugar; o seu custo era dun peso e a súa vixencia anual. Necesitábase para facer
trámites legais e permitíalles saber ós concellos quen eran, de onde viñan e a
que se dedicaban os que acababan de chegar, polo que debían levar tamén
unha relación das cartas expedidas. Lamentablemente, o documento non foi
solicitado coa frecuencia requirida xa que se esixiu que a tramitasen nos anos
1839, 1841, 1843, 1849, 1850, 1852 e 1853. A xestión de ámbolos docu-
mentos debía de servir para coñecer con canta poboación de inmigrantes
contaba a cidade, a legalidade da súa estadía así como unha serie de datos por
outra parte importantes. Sen embargo, non sucedeu así.

No Distrito Federal estableceuse, en agosto de 1828, que tódolos estran-
xeiros residentes, excepto os diplomáticos e os representantes comerciais,
debían presentarse ante a Secretaría de Goberno co rexistro que lles servira
para entrar no país, baixo pena de multa ou dez días de detención a quen non
o cumprise7. Os donos de pousadas e casas de hóspedes foron instruídos para

7. Seguramente isto tivese tamén a finalidade de detecta-los españois, pois estaba vixente a pri-
meira lei que ordenou a súa expulsión, decretada o 20 de decembro de 1827, e que permane-
ceu durante 1828, ano en que tamén se lle ordenou ó concello da capital levantar un padrón
de españois para saber quen vivía, cantos e onde; este documento non foi localizado aínda.
Sobre as expulsións de españois, véxase Sims, Harold: Descolonización en México. El conflicto
entre mexicanos y españoles (1821-1831), México, Fondo de Cultura Económica, 1982; Sims,
Harold: La expulsión de los españoles de México (1821-1828), México, Fondo de Cultura
Económica, 1985; Sims, Harold: The expulsion of Mexico’s spaniards. 1821-1836, Pittsburgh,
University of Pittsburgh Press, 1990; Pardo Hernández, Claudia Patricia: Los extranjeros en la
ciudad de México, 1821-1857, México, UAMI, tese de mestrado, 1998, pp. 105-120.
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que avisasen se tiñan inquilinos “españoles o extranjeros”8. Tamén se lles
ordenou ós gardas das garitas que “avisarán a los extranjeros que entraren a
la ciudad, la obligación en que están de presentarse a este gobierno”9. Con
todo, coma outros tantos regulamentos e decretos, o rexistro de estranxeiros
quedou esquecido e o concello fíxose cargo de asuntos máis urxentes.

En 1836 o goberno da cidade, co fin de coñece-la lexitimidade da súa
residencia, tentou obter, novamente, unha matrícula detallada dos españois e
doutros estranxeiros que chegaron despois da independencia. En decembro
dese ano déronlles quince días para que se presentasen na Secretaría do con-
cello para proporciona-los seus datos10. Pero o tempo pasou, o padrón non se
fixo e o municipio ocupouse doutras actividades, quedando esquecido o
padrón e calquera outro rexistro de estranxeiros.

Sábese do intento de formar outra lista de estranxeiros con anterioridade ó
20 de novembro de 1838, data en que se manifestou que “numerosas dificul-
tades” facían que o rexistro non se realizase. Propúxose que os comisionados
que realizasen o padrón para as eleccións fixesen, ó mesmo tempo, o de estran-
xeiros11. Debido ó pouco tempo co que se contaba, suxeriuse que só se remiti-
se un resumo do número de estranxeiros que resultase en cada rueiro12.

A elaboración dun padrón significaba gastos para o cabido que, polo
regular, carecía de diñeiro. Os custos derivados da factura dun padrón levou-
nos a busca-lo apoio económico do supremo goberno para que, deste xeito,
contribuíse a resolvelo. Á pobreza de recursos uníaselle a dificultade de for-
malo por non contar con empregados capacitados, o que facía que o conce-
llo non completase as súas ideas.

O proxecto do censo de estranxeiros quedou esquecido entre os múlti-
ples asuntos que trataba o municipio ata maio de 1840, cando se recibiu a
“superior orden”, baseada no artigo 10 do Reglamento de pasaportes, expedi-
do en 182813, para que en vinte días fose elaborada e entregada a relación dos

8. Dublán, Manuel e Lozano, José María: Legislación Mexicana. Colección completa de las dispo-
siciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, México, Imprenta de
Comercio, 1876, tomo II, p. 145. Debido ás tres expulsións de españois que se deron en 1828,
1829 e 1833 facíase distinción entre “españoles” e “otros extranjeros”.
9. Dublán, M. e Lozano, J. Mª.: op. cit., pp. 672-673.
10. Arquivo Histórico do Distrito Federal (en diante AHDF), fondo Ayuntamiento, Actas de
Cabildo Originales, vol. 156-A, 17 de decembro de 1836.
11. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 158-A, 20 de novembro de
1838.
12. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 158-A, 23 de novembro de
1838.
13. “10º Todo Extranjero, sea cual fuere el pasaporte que le autorice para permanecer en la
república, está obligado a presentarse a la autoridad política del lugar donde haya de perma-
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estranxeiros14. Por lei estipulárase a obriga de rexistrarse, acción que non se
realizou coa puntualidade debida, polo que novamente xurdiu a necesidade
de saber quen viña, cantos, de onde, onde vivían e en que se ocupaban eses
estranxeiros. A data para a conclusión do padrón chegou pero, como non se
entregara a maior parte, concedeuse unha prórroga para rematalo15.

Foi en 1841 cando se determinou apresuradamente que “con carácter de
urgente y fecha de ayer [...] este día que se vence el termino designado [...]
se remita el padrón de extranjeros”16. Sábese que esta orde non foi cumprida
por falta de recursos económicos así como por outras dificultades que se pre-
sentaron, entre as que destacan que en certos cuarteis había tal cantidade de
estranxeiros que o seu capitular suxeriu que debía facerse cargo auxiliado por
persoas “inteligentes y pagadas” coa finalidade de que a tarefa se realizase con
éxito17. Un e outro conflicto impediron que a cidade contase cun rexistro fia-
ble dos inmigrantes. Foi en 1842 cando se iniciou a elaboración do rexistro
de estranxeiros que se tentaba formar dende 1836.

A ORIXE DO PADRÓN DA MUNICIPALIDADE 
DA CIDADE DE MÉXICO DE 1842

O padrón da cidade de México de 1842 fíxose para designa-los cidadáns
que podían votar nas eleccións para deputados que se realizaron ese ano.
Antonio López de Santa Anna, daquela presidente provisional, decretou o 6
de decembro de 1841 que pola cuarta das Bases de Tacubaya18, e para reor-
ganiza-la República, tíñase que convocar un novo congreso constituínte ó

necer más de ocho días, y también cuando haya de mudar de residencia a otro punto. La auto-
ridad civil los visará en ambos casos, y tomará la razón correspondiente. Los extranjeros que
no cumplan con esta obligación serán multados en 20 pesos, que exhibirán desde luego, o
sufrirán en caso de no tener medios de pagar, diez días de detención. De la aplicación de estas
penas y circunstancias de la falta se dará conocimiento al gobierno general”. Archivo General
de la Nación, Gobernación, caixa 176, exp. 12, “Reglamento para el ramo de pasaportes”, maio
de 1828.
14. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 160-A, 22 de maio de 1840.
15. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 160-A, 12 e 26 de xuño de
1840.
16. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 161-A, 20 de xullo de 1841.
17. Loc. cit.
18. O Plan de Tacubaya foi proclamado o 28 de setembro de 1841 na poboación do mesmo
nome. A cuarta das bases dicía: “El Ejecutivo provisional dará dentro de dos meses la convo-
catoria para un nuevo Congreso, el que facultado ampliamente se encargará de constituir a la
nación, según mejor lo convenga.” Véxase, Vázquez, Josefina: Planes de la nación mexicana.
Libro cuatro. 1841-1854, México, Senado de la República / El Colegio de México, 1987, p. 88.
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que “debieren de acomodarse todos los Departamentos”. A base da represen-
tación era a poboación existente nese momento xa que por cada setenta mil
almas nomearíase un deputado, así como tamén por cada fracción que exce-
dese de trinta e cinco mil. Tiñan dereito a vota-los nacidos na República e os
que fosen cidadáns nacionalizados con “arreglo a las leyes”.

O antigo padrón de 1824, empregado nas eleccións de 1836, resultaba
inexacto para os propósitos desexados e era necesario un rexistro actualiza-
do. Dende 1840 adoptáronse algunhas providencias para formar un novo
padrón que non se realizou, medidas que se volveron adoptar para realizalo
rapidamente en 184219.

Os datos extraídos foron moi ricos no tocante á información dos habitantes
da cidade de México, xa que se rexistrou rueiro por rueiro, rúa por rúa e viven-
da por vivenda. A relación dividiuse en dúas seccións; a primeira corresponde ó
rexistro dos nacionais e a segunda ó dos “españoles”. Na fin do rexistro de cada
rueiro anexáronse as follas dos poboadores que non naceran na República e
apuntouse a indicación de “se anexa el padrón de Extranjeros” alí onde se ano-
tou tanto a españois como ó resto dos habitantes non nacidos na República20.

A pesar dos erros e omisións que puidese presenta-lo padrón, considé-
rase que pola súa singularidade é o único documento que contén unha sóli-
da información sobre os inmigrantes e que a base de datos que se formou cos
rexistros dos estranxeiros constitúe unha mostra máis que representativa e
válida deste sector da poboación, xa que o conxunto de variables que contén
permite coñece-las características xerais, por primeira vez, deste pequeno
pero importante sector da poboación.

OS RESULTADOS ESTATÍSTICOS

A distribución no espacio

A cidade de México abarcaba, de oriente a poñente, dende San Lázaro ata
San Cosme, e, de norte a sur, dende Tlaltelolco ata a igrexa do Campo

19. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 162-A, 7 de xaneiro de
1842.
20. Estas follas, cun deseño diferente do resto do padrón de nacionais, tiveron os seguintes
datos: [como encabezamento] Cuartel Menor Núm.; Núm. dos rueiros. [Columnas de]: Rúa e
número ou letra das casas; Españois radicados na República antes da Independencia; Españois
radicados despois da Independencia e demais estranxeiros; País da súa Procedencia; País da
súa Natureza; Data do seu ingreso na República; Nota dos naturalizados nela; Estado; Patria
das mulleres dos casados; Oficio ou ocupación; Nota dos que teñen carta de seguridade; Data
da carta. AHDF, fondo Ayuntamiento, Ramo Padrones, Padrón de la Municipalidad de la Ciudad
de México 1842, vols. 3406 e 3407.
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Florido. A parte central era a que presentaba unha traza máis regular e, con-
forme se afastaba da praza Maior, nos arrabaldes esvaecíanse os rueiros, o que
daba paso a rúas irregulares con casuchas ou jacales, é dicir, a barrios onde se
apiñaban os léperos. 

Hay cuando menos veinte mil habitantes de esta capital, cuya población no
excede de ciento cincuenta mil almas, que carece de domicilio fijo y de modo
visible de ganarse de vida. Después de pasar la noche a veces al abrigo y a veces
a la intemperie, salen en la mañana como zánganos para hacer presa en la colec-
tividad, para mendigar, robar y en último caso trabajar [...] son conocidos por
el nombre de léperos. Casi todos ellos son indios y mestizos muy vivos y corte-
ses, que piden limosna con gran humildad [...] Son rateros y carteristas suma-
mente diestros [...] que superan las hazañas más acertadas de la grey de uñas lar-
gas de París o Londres21.

A cidade, para a súa administración, estaba dividida en cuarteis maiores
e menores; contaba con 245 rueiros e en 137 deles atopáronse estranxeiros
diseminados, é dicir, no 55,9% da superficie da cidade22. Se se observa o
mapa número 1, aparentemente distribuíronse case por toda a cidade, aínda
que esta distribución debe ser matizada debido ó grao de concentración de
estranxeiros por rueiro; así pode verse claramente que a maior agrupación se
deu nos rueiros máis achegados á Praza Maior, que aglutinaron un total de
1.202, é dicir, o 82,3% dos inmigrantes. Os cuarteis centrais I, II, III e IV reu-
niron o 68,32% dos inmigrantes (ver mapa 2 e táboa 1). Esta concentración
intensificouse nos dous eixes que saían da praza23; o primeiro deles saía cara
ó poñente e o segundo eixe formábano os rueiros que estaban ó sur da praza.
O Palacio Nacional, as diferentes institucións situadas dentro dos seus muros,
así como a Universidade, as escolas, as igrexas, os despachos dos corredores,
os grandes comercios, os mercados, etcétera, do centro da cidade indican que
o asentamento de estranxeiros estivo en estreita relación coas actividades
comerciais e de servicios.

21. Poinsett, Joel R.: Notas sobre México (1822), México, Editorial Jus, 1950, p. 90. Poinsett foi
o primeiro representante dos Estados Unidos en México de 1825 a 1829; o seu libro escribiu-
no en 1822, despois dunha viaxe de seis meses.
22. A cidade abarcaba 245 rueiros concentrados en oito cuarteis maiores e cada cuartel maior
dividiuse en catro menores. En ocasións, algún rueiro ocupaba máis espacio e así temos algún
que está formado por máis dun rueiro e/ou agrupan casaríos, barrios e mesmo vilas próximas.
23. Para o ano 1882, o 65% dos estranxeiros agrupouse nos cuarteis maiores I, II e III. Total
calculado do cadro 2 de Jarquín, María Teresa: “La población española en la ciudad de
México”, en Lida, Clara (coord.), Tres aspectos de la presencia española en México durante el por-
firiato, México, El Colegio de México, 1981, p. 182.
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Táboa 1
Frecuencia de estranxeiros por sexo nos cuarteis maiores

Cuartel Maior Frecuencia Homes Porcentaxe Mulleres Porcentaxe

I 314 278 20,76 36 30,00

II 460 426 31,81 34 28,33

III 310 303 22,62 7 5,83

IV 118 113 8,43 5 4,16

V 46 46 3,43 0 0

VI 48 33 2,46 15 12,50

VII 25 20 1,49 5 4,16

VIII 138 120 8,96 18 15,00

Total 1.459 1.339 100% 120 100%

Fonte: Elaboración baseada no Padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México 1842, volumes 3406
e 3407, en AHCM, fondo Ayuntamiento, ramo Padrones.

A preferencia na hora de elixir determinada zona indica que deberon
existir lazos de parentesco ou de veciñanza que levaron ós que acababan de
chegar a buscar non só emprego senón tamén aloxamento preto dos seus
amigos, parentes e compatriotas, cos que mantiñan vivos hábitos e costumes
comúns, é dicir, a identidade. Isto púidose observar a miúdo, como no caso
dos habitantes da rúa de Tacuba 23, onde residían cinco españois de
Santander e, á volta, na rúa do Empedradillo números 11 e 12, vivían cinco
españois máis da mesma provincia. Nalgúns casos eran parentes, noutros,
orixinarios da mesma vila ou cidade e noutros eran só compatriotas. Os catro
irmáns Conte, oriúndos de Francia e de oficio zapateiros, viviron na terceira
rúa de San Francisco; no número 12 de Santo Domingo vivían seis españois:
catro orixinarios de Álava, País Vasco, outro declarou ser de Biscaia e o sexto
manifestou ser español; cinco deles foron comerciantes e o outro, médico.
Non podemos descarta-la posibilidade de que a seguridade, a mellor urbani-
zación e os servicios da zona central da cidade fosen factores de peso para a
súa elección e só os inmigrantes con menos recursos se asentasen nas zonas
do norte e do oriente, as máis pobres, da capital.

Nas rúas próximas á Praza Maior foi onde se atopou a maior concentración
de estranxeiros; coincide coa zona comercial de gran magnitude do período, xa
que as tendas e almacéns de maior prestixio situábanse dentro desta zona ata
ben entrado o século XX24. A súa transcendencia e aspecto decimonónico que-
dou plasmado nunha pequena pasaxe escrita por Marcos Arróniz:

24. Véxase o traballo de Aguirre Anaya, Carlos: “Jerarquía y distribución de los usos del suelo
no habitacionales en la ciudad de México a finales del siglo XIX”, en Blázquez, Carmen e
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En la calle de Plateros se hallan los cajones o tiendas de objetos de más lujo
de las últimas modas francesas, ostentándose en hermosos aparadores de crista-
les para tentar el apetito de las elegantes damas. Allí también lucen su habilidad
en escogidas muestras las hábiles modistas francesas en tiendas notables por el
buen gusto. Las peluquerías despliegan en la misma calle sus pomos abrillanta-
dos de esencias y pomadas y todas las curiosidades propias del tocador, y tam-
bién pertenecen a franceses. [...] En los portales de Mercaderes se encuentran
muy buenas librerías [...] mercerías también y además sombrererías españolas,
alemanas, francesas y mejicanas25.

Poboación total

O padrón de 1842 deu como resultado global unha poboación de
129.531 habitantes, dos que 1.459 eran estranxeiros26. Se se considera esta
cifra de poboación, a porcentaxe de estranxeiros sería de 1,12%27.

Esta claro que numericamente a súa porcentaxe respecto do resto dos
habitantes era moi baixa; polo tanto, a súa importancia non estaba no seu
número senón nas súas actividades e no impacto que estas causaron en dife-
rentes eidos como o comercio, ocupación en que destacaron e na que se
poden lembrar algúns estranxeiros xa estudiados, como os Martínez del Río
ou os Béistegui28.

Tal como amosa a táboa 2, 1.308 estranxeiros eran de sexo masculino, o
que significa un 90%; 120 eran mulleres, é dicir, o 8%, e a penas 31 indivi-
duos quedaron sen identificar no que ó sexo se refire, é dicir, un 2%. O índi-
ce de masculinidade é de 1.090 homes por cada cen mulleres. A diferencia
de sexos tan ampla para inmigrar pode explicarse con relación a que

Contreras, Carlos (coord.): Población y estructura urbana en México, siglos XVIII y XIX, Xalapa,
Universidade Veracruzana / Instituto Mora / UAM, 1996, pp. 339-356. O autor sinalou que
entre 1870-1910 estes rueiros tiñan grande importancia en relación ós pagos de contribucións
directas ós que estaban suxeitos: “de esos 58 mil pesos tan sólo 23 manzanas de la casi totali-
dad de la ciudad contribuyen al fisco con cerca de la mitad del monto total, la otra mitad del
total es cubierta por las 478 manzanas restantes”.
25. Arróniz, Marcos: Manual del viajero en México, México, Instituto Mora, 1991, pp. 40-41.
26. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 164-4, 10 de marzo de 1843.
27. Para este texto non se realizaron estimacións sobre a cantidade de poboación que debeu
te-la cidade, así que se traballou cos resultados netos que reporta o concello e os obtidos sobre
estranxeiros a partir do padrón.
28. Walter, David W.: Parentesco, negocios y política. La familia Martínez del Río en México, 1823-
1867, México, Alianza Editorial, 1992; Beato, Guillermo: “La casa Martínez del Río: Del comer-
cio colonial a la industria fabril. 1829-1864” e Meyer, Rosa María: “Los Béistegui, especulado-
res y mineros. 1830-1869”, ambos en Cardoso, Ciro (coord.), Formación y desarrollo de la bur-
guesía en México, siglo XIX, México, Siglo XXI, 1981, 2ª ed., pp. 57-107 e 108-139 respectiva-
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dada la estructura sexista existente en la sociedad y en las ofertas de trabajo,
hubo mayores limitaciones, incluso jurídicas, a la movilidad de la mujer, por lo
que será el varón el principal protagonista del fenómeno migratorio [...] El tras-
lado de mujeres significará pues, en mayor grado que en los varones, la exis-
tencia ya de seguridad al otro lado del Atlántico29.

Desas 120 mulleres, o 43% eran casadas, é dicir, contaban con algún
apoio. Sen embargo, o 38% delas eran solteiras, porcentaxe significativa que
indica que a seguridade dun compañeiro non foi un incentivo para emigrar.
Tal vez a seguridade dun emprego foi o que as fixo viaxar, aínda que esta por-
centaxe debe ser relativizada pola presencia de nenas que aínda non estaban
en idade de contraer matrimonio ou de traballar. As mulleres casadas viñeron
cos seus maridos ou chegaron solteiras para cambiar de estado e a formar
fogares cando reclamaron por elas. Por outra parte, vir “face-la América” non
foi tarefa de mulleres e ademais as actividades ás que se dedicaron a maioría
dos inmigrantes non eran “propias” do sexo feminino senón para homes
novos que emigraban sós ou na compaña de amigos, parentes, compañeiros
de oficio ou paisanos.

Táboa 2
Poboación total de estranxeiros. Cidade de México, 1842

Total de homes 1.308 90 %

Total de mulleres 120 8 %

Total sen datos 31 2 %

Poboación total 1.459 100 %

Índice de masculinidade 1.090

Fonte: Elaboración baseada no Padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México 1842, volumes 3406
e 3407, en AHCM, fondo Ayuntamiento, ramo Padrones.

mente. Os Béistegui si aparecen no padrón de 1842, os Martínez del Río aparentemente non;
sen embargo, hai rexistrada unha familia que polo número de membros, a orixe e a ocupación
seguramente eran os Martínez del Río.
29. Vázquez González, A.: “La emigración gallega. Migrantes, transporte y remesas”, en
Sánchez Albornoz, Nicolás, Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930,
Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 85.
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Orixe e procedencia

Segundo a orixe, vese que os españois conservaron unha representación
maioritaria que ascendía ó 52,78% do total de inmigrantes rexistrados en
1842 (véxase táboa 3). Os cinco individuos rexistrados como africanos e fili-
pinos foron a penas unha fracción do 0,35% e polos seus nomes dedúcese
que eran de orixe hispana. Con respecto ós españois, a lingua e a relixión
eran as mesmas, ademais dalgúns costumes, polo que a adaptación á vida
cotiá era máis fácil; ademais contaban co antecedente de que México fora
colonia española durante 300 anos. A presencia de familiares e paisanos foi
outro factor para que tivese lugar a existencia de cadeas de inmigrantes. Os
diferentes partidarios da chegada de estranxeiros argumentaban que os euro-
peos meridionais eran os que máis facilmente se asimilaban e que, de paso,
servían de contrapeso do influxo dos norteamericanos; así mesmo argumen-
tábase que os europeos contribuían ó “blanqueamiento” da poboación30.
Tamén se suxeriu como posible solución para a falta de educación do pobo
xa que a mestizaxe e o exemplo que os inmigrantes desen co seu traballo e os
seus bos costumes influirían nos mexicanos, que co tempo os imitarían.

Os grupos que seguiron en importancia foron o dos franceses (21,38%),
o dos alemáns (6,79%), o dos ingleses (4,87%) e o dos estadounidenses (a
penas 3,15%). Os outros estranxeiros representaron unha fracción, segundo
pode verse na táboa 3. Polo que se observa, tanto españois como franceses,
grupos latinos os dous, foron os que maior porcentaxe de presencia tiveron,
52,78% e 21,38% respectivamente. A facilidade de adaptación foi máis facti-
ble non só pola lingua e, no caso francés, pola similitude co español; a reli-
xión católica foi outro factor e, seguramente, a acesibilidade e o custo do tras-
lado foron elementos de importancia na elección de México como destino, así
como tamén as oportunidades de establecer un lucrativo negocio.

30. Pérez Herrero, Pedro: “Algunas hipótesis de trabajo sobre la inmigración española a
México: los comerciantes”, en Lida, Clara, op. cit., p. 107; González Navarro, Moisés: Los
extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero. 1821-1970, México, El Colegio de México,
1993, vol. 1, p. 95.
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Táboa 3
Orixe dos estranxeiros

Orixe Homes Mulleres Sen datos Índice de Total Porcentaxe
masculinidade 

Africano 1 1 100,00 2 0,14%

Alemán 86 5 8 1.720,00 99 6,79%

Austríaco 2 2 0,14%

Belga 6 6 0,41%

Campechano 1 1 0,07%

Centroamericano 3 3 0,21%

Chileno 1 1 100,00 2 0,14%

Colombiano 9 1 10 0,69%

Cubano 6 1 600,00 7 0,48%

Danés 2 2 0,14%

Escocés 11 1 1.100,00 12 0,82%

Español 730 37 3 1.972,97 770 52,78%

Estadounidense 36 10 360,00 46 3,15%

Filipino 3 3 0,21%

Francés 251 48 13 522,92 312 21,38%

Guatemalteco 9 9 0,62%

Holandés 2 2 0,14%

Inglés 57 10 4 570,00 71 4,87%

Irlandés 8 8 0,55%

Italiano 34 1 2 3.400,00 37 2,54%

Peruano 1 1 0,07%

Polaco 2 2 0,14%

Portugués 1 1 0,07%

Ruso 3 3 0,21%

Salvadoreño 1 1 0,07%

Sueco 3 3 0,21%

Suízo 32 2 100,00 34 2,33%

Sen datos 7 3 233,33 10 0,69%

Total 1.308 120 31 1.090,00 1.459 100,00%

89,65% 8,22% 2,12% 100,00%

Fonte. Elaboración baseada no Padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México 1842, volumes 3406
e 3407, en AHCM, fondo Ayuntamiento, ramo Padrones.

Considerados por rexións, entre os inmigrantes que chegaron á cidade
de México na primeira parte do século XIX dominaban os europeos, xa que
representaban o 93,49%; moi por debaixo atopábanse os norteamericanos,
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cun 3,15%, e os centroamericanos, xunto cos cubanos, cun 1,44%; o resto só
son fraccións. Debido ó peso dos españois e dos franceses, a balanza incli-
nouse cara a Europa. Sabemos que o incremento das migracións en España
comezou a partir da década de 1770-1780, debido principalmente ó aumen-
to demográfico da península, á mellora das condicións de navegación e á
prosperidade que se deu en América a finais do século31.

Estado matrimonial

Táboa 4
Estado matrimonial dos estranxeiros. Cidade de México, 1842

Estado Frecuencia Porcentaxe

Solteiro 802 54,97

Casado 543 37,22

Viúvo 83 5,69

Non identificado 31 2,12

Total 1.459 100

Fonte: Elaboración baseada no Padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México 1842, volumes 3406

e 3407, en AHCM, fondo Ayuntamiento, ramo Padrones.

Táboa 5
Estado matrimonial dos estranxeiros por sexos. 

Cidade de México, 1842

Estado Homes Mulleres Non Total Índice de
identificados masculinidade

Solteiro 741 46 15 802 1 610,87

Casado 480 52 11 543 923,08

Viúvo 67 15 1 83 446,67

Non identificado 20 7 4 31 285,71

Total 1.308 120 31 1.459 1 090,00

Fonte: Elaboración baseada no Padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México 1842, volumes 3406

e 3407, en AHCM, fondo Ayuntamiento, ramo Padrones.

31. Chaunu, Pierre: “Interpretación de la independencia de América Latina”, Secuencia. Revista
de Ciencias Sociales, México, setembro-decembro, 1987, pp. 161-162.
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As táboas 4 e 5 revelan que o 55% deles eran solteiros, supostamente, en
idade de traballar, sobre todo os que chegaron despois da independencia.
Lamentablemente, no padrón de estranxeiros a idade non se incluía, só se
anotou para os estranxeiros que se localizaron dentro da sección de nacionais
e obtívose unha idade media de 42 anos, cifra moi elevada e que resultou
pouco fiable debido a que gran parte dos rexistros eran de individuos natura-
lizados que chegaran antes de 1821. Había un 37% de casados; deles o
53,45% casou con mexicanas, é dicir, que chegaron solteiros e aquí formaron
os seus fogares con certa tendencia exogámica. Dos casados con mexicanas,
os españois representaron o 74%, seguidos moi por debaixo polos franceses
cun 7,09%. Desafortunadamente, non é posible sabe-lo tipo de enlaces que se
deron entre españois e mexicanas, pois probablemente esta exogamia estivo
matizada en virtude de que o matrimonio puido realizarse con fillas de espa-
ñois, cousa factible, e de que os matrimonios establecesen redes de familias
unidas por negocios ou ligas de poder, como manifestou David Walker:

El matrimonio, institución que contribuye a definir la familia, proporciona en
las sociedades un mecanismo mediante el cual las alianzas entre grupos se pueden
orientar hacia objetivos más generales, o bien específicos, tanto sociales como eco-
nómicos y políticos. A comienzos del México independiente, las alianzas marita-
les eran especialmente importantes. Considérese los frecuentes matrimonios entre
comerciantes extranjeros y familias mexicanas de esa época. Esos matrimonios
interesaban de manera particular a los comerciantes, porque en muchos casos las
familias a las que entraban tenían predominio sobre amplias empresas económi-
cas o bien tenían acceso a quienes controlaban dichas empresas32.

Ou como escribiu David Brading: para que os comerciantes españois non
perdesen os seus investimentos, casaron as fillas, nacidas en México, cos
dependentes que chegaran da Península, paisanos ou parentes, e así o nego-
cio conservábase nas mans da familia ou dalgún coñecido fiable33.

Polos resultados obtidos, o grupo de españois foi o que se uniu, a maior
parte das veces, con mexicanas ata antes de 1843 (táboa 6); a partir dese ano,
debido á prohibición de que os estranxeiros comerciasen polo miúdo, o matri-
monio con mexicanas significou un paso legal para obte-la nacionalidade34.

32. Véxase o estudio de Walker, David: op. cit., p. 90.
33. Brading, David: Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, Fondo
de Cultura Económica, 1975,  p. 146.
34. “Art. 1. Se prohibe a los extranjeros en el territorio mexicano todo comercio al menudeo,
y no podrán ejercerlo pública ni privadamente. Art. 2. Se exceptúa a los naturalizados en la



Claudia Patricia Pardo Hernández

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 303

Táboa 6 
Estranxeiros casados con mexicanas

Orixe Frecuencia Porcentaxe

África 1 0,35

Alemaña 8 2,83

Austria 1 0,35

Bélxica 2 0,70

Cuba 1 0,35

Escocia 2 0,70

España 211 74,00

Estados Unidos 10 3,54

Filipinas 2 0,70

Francia 20 7,09

Guatemala 2 0,70

Inglaterra 7 2,48

Irlanda 2 0,70

Italia 13 4,60

Portugal 1 0,35

Suíza 1 0,35

Total 286 99,79

Fonte: Elaboración baseada no Padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México 1842, volumes 3406
e 3407, en AHCM, fondo Ayuntamiento, ramo Padrones.

Ocupacións

Dentro das actividades ás que se dedicaron os estranxeiros destaca por
ampla marxe a do comercio, o cal representou o 76,62% das ocupacións den-
tro do ramo dos servicios e o 51% dentro das actividades en xeral. A deno-
minación de comerciante é moi ampla; pode abranguer dende un sinxelo pul-
pero ou tendeiro ata un grande almacenista. Cabe apuntar que seguramente
se seguiu a tendencia dos españois, é dicir, ter unha abundante gama de acti-
vidades, xa que ó mesmo tempo podían ser prestamistas, propietarios de
facendas, industrias, minas, abarrotes, casas de empeño, etcétera35.

Existen indicadores de que os máis importantes comercios da cidade
estaban nas mans de comerciantes estranxeiros; así, sábese que un cajón cha-

República, a los casados con mexicana y a los que residan en ella con sus familias”. Dublán,
M. e Lozano, J. Mª.: op cit., tomo III, pp. 571-572.
35. Pérez Herrero, Pedro: op. cit., p. 124.
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mado “El Puerto de Liverpool”, de propietario francés, foi inaugurado en
1847 e que se fundou, segundo o autor, para competir cos comerciantes ale-
máns, que controlaban tódalas tendas de roupa; primeiro iniciouse cun
pequeno local de 65 metros cadrados que se ampliaron cando incrementou
as súas vendas en 1872; en 1847 fundouse tamén “La Francia Marítima”,
grande almacén onde se expendía unha variedade de productos de mercado-
rías importadas36.

O comercio por xunto estaba dominado polos estranxeiros, que contro-
laban a maior parte dos grandes almacéns de roupa e teas importadas, tendas
de abarrotes, ferraxerías e outros variados negocios. Xa dende 1825 Pablo de
Villavicencio, “El Payo del Rosario”, denunciou que o comercio estaba en
mans estranxeiras, especificamente de ingleses, e dicía que os cónsules que
enviaban de Londres estaban para protexer “la multitud de ingleses comer-
ciantes que se derraman diariamente en la república, con el único objeto de
llevarse nuestro oro”37. Villavicencio non foi o único que declarou que o mer-
cado estaba nas mans dos estranxeiros; reiteradas protestas de comerciantes
mexicanos provocaron, en 1830, que o Concello revisase se os estranxeiros
tiñan o dereito de posuíren carnicerías, panaderías e “otros comercios de esta
clase”38. En 1843 a lei do 23 de setembro sobre “prohibición del comercio al
menudeo de los extranjeros” novamente sacou á luz o problema, os estran-
xeiros dominaban o mercado.

O Concello, coa finalidade de coñecer puntualmente os datos dos nego-
cios de estranxeiros, realizou un padrón das casas comerciais e talleres que
tiñan donos foráneos39. Do mesmo xeito que o padrón de habitantes tivo moi-
tos atrancos, o de comercios atopou múltiples problemas para a súa execu-
ción: “los extranjeros se han rehusado a contestar las preguntas”. Novamente,
o Concello atopou resistencia.

Cando se deu a coñece-lo decreto da prohibición do comercio polo
miúdo de setembro de 1843, as protestas non tardaron; o ministro de
España solicitou que os españois quedasen excluídos desa lei. Numerosas
peticións para non seren incluídos na prohibición comezaron a acumularse

36. Castillo Méndez, Laura Elena: Historia del comercio en la ciudad de México, México,
Departamento do Distrito Federal, 1973 (Colección Popular Ciudad de México, 5), p. 51. A
autora menciona que o nome de Liverpool, aínda que o dono era un francés, pode deberse a
que dende este porto se embarcaban as mercadorías que compuñan o groso das súas existen-
cias.
37. Biblioteca Nacional, fondo Lafragua, “Sentencia del consejo de guerra sobre ingleses...”
(252), 1825, f. 2.
38. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 150-A, 6 de agosto de 1830.
39. AHDF, fondo Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 165-A, 26 de marzo de 1844.



Claudia Patricia Pardo Hernández

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 305

ante as autoridades competentes: 60 españois, 101 franceses e 18 ingleses
foron exceptuados ante o ministro de Asuntos Estranxeiros40. Os cónsules
defendían, ante todo, o dereito a negociar das representacións das casas
comerciais dos seus respectivos países.

As novas repúblicas americanas representaban un apetecible mercado
para as mercancías europeas e, pola súa parte, as antigas colonias americanas
estaban ansiosas por consumi-los productos importados. Algúns escritores
estranxeiros fixeron propaganda das actividades comerciais que se podían
exercer na república:

Todo lo que aquí se manufactura es de un precio muy elevado. Los comer-
ciantes de modas, todos extranjeros, y los talleres dan beneficios enormes [...]
todo artículo de lujo tiene precios muy exorbitantes [...] Se cuenta el nombre de
los comerciantes y obreros en México con una cantidad considerable de extran-
jeros, que se establecieron después de los reglamentos que les prohibía la entra-
da a la región bajo el régimen español, que dejó de estar en vigor. La ley acuer-
da ahora su protección al extranjero para el comercio y la industria que quiera
ejercer; la única formalidad que hay que cumplir es la carta de seguridad (per-
miso de estancia) del Ministro del Interior41.

En estreita relación co comercio estaba a profesión de corredor ou axen-
te de negocios. En marzo de 1842 estableceuse que os estranxeiros non
podían exercer esta profesión, polo que un grupo de corredores estranxeiros
solicitou que se derrogase esta prohibición42.

Resulta revelador que, dos inmigrantes establecidos na capital, un
66,55% estivese empregado nos servicios, un 0,69% nas actividades agrope-
cuarias e só un 18,92% na industria e na transformación. Isto non era o que
se esperaba dos estranxeiros senón que se desexaba que fosen impulsores da
industria, das artes e das actividades agropecuarias.

40. Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exp. 6-19-40, “Sobre prohibi-
ción del comercio a los extranjeros, solicitudes de excepción...”, ano 1844, ff. 6, 7, 8, 95, 96,
97, 107, 108, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 124, 125.
41. Löwenstern, Isidore: Le Mexique. Souvenirs d’un voyageur, París, Arthus Bertrand Libraire
Éditeur, 1843, pp. 66-68.
42. Dublán, M. e Lozano, J. Mª.: op. cit., tomo IV, pp. 236-237.
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Táboa 7
Ocupacións dos estranxeiros

Ocupación / Orixe Europa Norteamérica Sudamérica Centroamérica África e Asia Sen dato Total

Agropecuarias e extractivas 10 0 0 0 0 0 10 100.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.69%

Industria e transformación

Artesanías 7 1 8 2.90%

Alimentos e bebidas 15 1 16 5.80%

Construcción 6 6 2.17%

Madeira 52 8 1 61 22.10%

Coiro 20 20 7.25%

Téxtiles e indumentaria 73 2 75 27.17%

Metais 49 5 54 19.57%

Químicos e vidro 24 24 8.70%

Artes gráficas 11 1 12 4.35%

Subtotal 257 16 0 1 1 1 276 100.00%

93.12% 5.80% 0.00% 0.36% 0.36% 0.36% 100.00% 18.92%

Servicios

Profesións liberais 25 3 6 34 3.50%

Milicia e seguridade pública 33 1 2 36 3.71%

Igrexa 7 7 0.72%

Comercio 719 6 8 7 3 1 744 76.62%

Educación 28 1 29 2.99%

Servicios urbanos 65 3 3 1 72 7.42%

Arte e asueto 35 2 37 3.81%

Funcionarios públicos 12 12 1.24%

Subtotal 924 15 12 15 4 1 971 100.00%

95.16% 1.54% 1.24% 1.54% 0.41% 0.10% 100.00% 66.55%

Sen identificar 173 15 1 5 0 8 202 100.00%

85.64% 7.43% 0.50% 2.48% 0.00% 3.96% 100.00% 13.85%

Total 1364 46 13 21 5 10 1 459

93.49% 3.15% 0.89% 1.44% 0.34% 0.69% 100.00% 100.00%

Fonte. Elaboración baseada no Padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México 1842, volumes 3406
e 3407, en AHCM, fondo Ayuntamiento, ramo Padrones.

Despois dos comerciantes sitúanse, en importancia, os artesáns nunha
ampla gama de ocupacións, dende armeiros a zapateiros, pasando por alba-
neis, confeiteiros, estucadores, ebanistas, carpinteiros, carroceiros, curtidores,
panadeiros, pasteleiros, tocineros, douradores, sombreireiros, xastres e moitos



Claudia Patricia Pardo Hernández

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 307

outros oficios. Destes artesáns, os carpinteiros, xastres, zapateiros e vidreiros
foron os máis frecuentes.

Dentro do ramo do comercio incluíronse os “dependentes” que nun pri-
meiro momento chegaron como empregados dalgún negocio e máis tarde
aparecerían como comerciantes ó fundaren o seu propio; así, dependentes e
comerciantes están en estreita relación.

Incrementa-la poboación por medio da colonización, así como fomenta-
-la industria e as artes, foron algúns incentivos en que se pensou para atraer
inmigrantes, medidas que, por moi diversas causas, entre as que destacou a
inestabilidade política, non deron os resultados que esperaban os diferentes
gobernos. Cando se estableceron proxectos de colonización, estes non calla-
ron e a inmigración que tivo lugar foi individual ou de pequenos grupos que
se asentaron nas cidades, principalmente na capital do país.

Na primeira metade do século XIX, a cidade de México deulle cabida a
un pequeno e heteroxéneo número de inmigrantes que se desenvolveron en
numerosas actividades, aínda que, sobre todo, destacaron no comercio, onde
ocuparon un sitio privilexiado. A súa importancia non estivo no seu número,
senón en que dominaron unha actividade primordial da vida económica da
cidade e do país.
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Mapa 1
Rueiros con estranxeiros. Cidade de México, 1842

Fonte: Padrón de 1842
Prepara: Claudia Pardo
Edita: Socorro Juárez
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Mapa 2
Densidade de estranxeiros por rueiro. Cidade de México, 1842

Fonte: Padrón de 1842
Prepara: Claudia Pardo
Edita: Socorro Juárez
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Resumo

A CIDADE DE MÉXICO E OS SEUS HABITANTES 
ESTRANXEIROS EN 1842. UNHA OLLADA CUANTITATIVA

Claudia Patricia Pardo Hernández

A partir de 1821 a inmigración estranxeira foi posible na nacente república mexicana. Na cida-
de de México tentáronse realizar varios rexistros de estranxeiros pero non deron os resultados espe-
rados. A partir da análise dun rexistro de votantes puidéronse obter, por primeira vez, as principais
características dos inmigrantes, entre as que salienta que boa parte dos estranxeiros se dedicaron ós
servicios, sobre todo ó comercio, actividade en que destacaron.
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Resumen

LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS HABITANTES 
EXTRANJEROS EN 1842. UNA MIRADA CUANTITATIVA

Claudia Patricia Pardo Hernández

A partir de 1821 la inmigración extranjera fue posible en la naciente república mexicana. En
la ciudad de México se intentaron llevar a cabo varios registros de extranjeros, pero no dieron los
resultados esperados. A partir del análisis de un registro de votantes se pudieron obtener, por pri-
mera vez, las principales características de los inmigrantes, entre las que destaca que gran parte de
los extranjeros se dedicó a los servicios, sobre todo al comercio, actividad en la que predominaron.
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Résumé

LA VILLE DE MEXICO ET SES HABITANTS 
ÉTRANGERS EN 1842. UN REGARD QUANTITATIF

Claudia Patricia Pardo Hernández

À partir de 1821 il fut possible d’émigrer dans la république mexicaine naissante. On tenta
de tenir, dans la ville de Mexico, plusieurs registres des étrangers, mais ils ne donnèrent pas les
résultats attendus. À partir de l’analyse d’une liste électorale on a pu obtenir, pour la première fois,
les principales caractéristiques des immigrants, parmi lesquelles on remarque qu’une grande par-
tie des étrangers se consacra aux services, surtout au commerce, activité dans laquelle ils n’eurent
pas d’égal.
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Immigration, étrangers, Mexico, structure sociale.
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Summary

THE CITY OF MEXICO AND ITS FOREIGN 
INHABITANTS IN 1842. A QUANTITATIVE LOOK

Claudia Patricia Pardo Hernández

From the year 1821 foreign immigration was possible in the newly formed Republic of
Mexico. In Mexico City attempts were made to register foreigners, but these failed to provide the
expected results. On the basis of an analysis of voter registration it was possible, for the first time,
to determine the main characteristics of the immigrants, the largest part of whom were in the servi-
ce sector, particularly commerce, an activity in which they were predominant.
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GALEGOS EN OLAVARRÍA

Aurora Alonso da Rocha

INTRODUCCIÓN

O texto que o lector pode atopar a seguir constitúe un resumo da
recompilación documental e histórica que a licenciada Aurora Alonso da
Rocha, arquiveira municipal de Olavarría, descendente de galegos e ela
mesma teimuda investigadora sobre as pegadas deixadas pola inmigración
galaica na Arxentina, vén realizando dende hai anos sobre os inmigrantes
galegos no interior da provincia de Bos Aires. Neste caso, trátase da locali-
dade de Olavarría, situada case no centro xeográfico da ampla provincia
bonaerense, uns 250 quilómetros ó sudoeste da capital federal arxentina. Á
reconstrucción e reproducción da vida dos galegos nesta localidade ten
dedicado a autora unha monografía publicada en forma de disco compacto
no ano 20011.

A relevancia do seu labor é dupla. Dunha banda, pola riqueza e varie-
dade da documentación recuperada, que vai dende fotografías e testemuños
orais ata documentación societaria –da delegación local da Asociación
Española de Socorros Mutuos, neste caso, na que participaron moitos gale-
gos–, pasando por fontes impresas, programas de festas, prensa local e un
longo etcétera. Ese amplo abano de fontes permítelle á autora ofrecernos un
interesante calidoscopio descritivo da vida dos galegos en Olavarría. Doutra
banda, porque achegas como a súa testemuñan a diversidade das dinámicas
de inserción sociolaboral e de axencia tanto colectiva como individual dos
galegos na Arxentina máis alá do obxecto de estudio ata o de agora privile-
xiado en case tódolos enfoques, como é o da cidade de Bos Aires. Aínda que
é certo que na capital federal se concentrou a maioría do continxente inmi-
grante galego, nomeadamente nos barrios do centro e sur da capital, non o
é menos que galegos houbo en moitas localidades e lugares da Arxentina.
Ata o de agora dispomos dalgúns traballos que nos alumean, sequera timi-
damente, esa variedade de traxectorias. Dende os traballadores galaicos,

1. A. Alonso da Rocha, Los Gallegos en Olavarría, s.l. (Olavarría): ed. da autora (CD), 2001. 
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maiormente fisterráns, dos xacementos petrolíferos da Patagonia2, ata os
triunfantes comerciantes orixinarios de Marín que, con presencia rastrexábel
na época tardocolonial, triunfaron na cidade de Córdoba a finais do século
XIX3, pasando polos campesiños, comerciantes e profesionais galegos que se
estableceron en cidades como Mar del Plata4, ou en zonas rurais do interior
bonaerense como Lobos5. Porén, ata o de agora o groso dos nosos coñece-
mentos históricos sobre a inmigración galega na Arxentina concéntrase na
andaina social, política e cultural dos inmigrantes galegos en Bos Aires. Iso
conduce en moitas ocasións a extrapolármo-lo coñecido sobre a gran cidade
austral ás chairas da Pampa húmida ou ás áreas agrícolas de Santa Fe. 

Sendo esta unha tarefa que cumprirá ir abordando no futuro, polo de
agora comprácenos presentar ó público galego o labor discreto, pero efectivo,
de eruditos e historiadores coma Aurora Alonso da Rocha, en certa maneira
un dos varios gardiáns da epopea histórica dos nosos inmigrantes na gran
República Austral.

Xosé M. Núñez Seixas

2.  Vid. V. M. Castiñeira e A. Martín, Dun Finisterre [sic!] a outro. A emigración galega á
Patagonia, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999.
3.  Vid. Mª. C. Vera de Flachs, Españoles en Argentina. Redes sociales e inserción ocupacional en
Córdoba, 1840-1930, Córdoba: Eds. del Copista, 1996, pp. 39-69.
4. Mª. L. Da Orden, “La inmigración gallega en Mar del Plata: trabajo, movilidad y relaciones
personales (1895-1930)”, en X. M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigración galle-
ga en la Argentina, Bos Aires: Biblos, 2001, pp. 87-106.
5. J. A. Guindani, “Emigración gallega a una localidad rural de la ‘campaña’ bonaerense, Lobos,
1867-1946”, en I Congreso Internacional de Historia y Genealogía Gallega. Buenos Aires, República
Argentina, 18 y 19 de noviembre de 1999, Bos Aires: Instituto Argentino Gallego de Ciencias
Históricas y Genealógicas, 1999, pp. 195-202.
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GALEGOS EN OLAVARRÍA

Olavarría é un partido situado no centro xeográfico da provincia de Bos
Aires, de 100.000 habitantes. Foi fundado e refundado en 1855 e 1867 como
fortín, na última liña de fronteira interior. O seu territorio forma parte da
pampa húmida, e por isto contou con abundante auga e pastos naturais que
se sumaron á riqueza mineira que lle proporcionan os últimos somontes do
sistema orográfico Tandilia-Ventania.

As loitas cos indios, os cantóns militares integrados por crioulos e agre-
gados, entre eles os negros do batallón de Pardos e Morenos, e a instalación
dalgúns inmigrantes agricultores preceden á época fundacional, próxima á
Lei xeral de inmigración. As condicións favorables para a agro-gandería e a
alternativa mineira, o tendido do ferrocarril ata Bahía Blanca e os seus ramais
e a estabilidade institucional completan o escenario, apto para atraer a miles
de inmigrantes e ser, dende o comezo, un agregado de crioulos, indios,
negros e estranxeiros de variada procedencia, todos fundadores ou primeiros
poboadores.

Ata 1878 Olavarría é unha localidade do partido de Azul, pero nese ano
o rápido crecemento demográfico determina a creación dun partido propio,
do mesmo nome. A partir de entón a expansión dos negocios é continua, aso-
ciada ó proxecto do 80: obra pública, urbanización, fundación de localida-
des, o ferrocarril. O granito e o cal da zona servirán a ese proxecto, dende os
mármores preciosos para os monumentos ata os empedrados, o cascallo para
asenta-los raís, o cal e, despois, o cemento para a edificación pública e parti-
cular. En 1918 embárcase o primeiro cemento e Olavarría convértese na
maior zona productora de Sudamérica.

Algúns indicadores serven para medi-los cambios, que, como veremos,
teñen moito que ver cos galegos que chegaban. Nos anos 80 do século XIX
hai tres xornais locais. As imprentas que os editan son papelerías xerais e o
seu gran negocio son as tarxetas de visita e presentación, os impresos
comerciais, os papeis con cabeceira. Nunhas poucas rúas céntricas hai non
menos de cinco hoteis, todos con confeitería, salón de lustrar, barbería e
lugares para o xogo e o baile. Hai tres prateiros, dúas casas de fotografía,
unha fábrica de carruaxes, varios xastres. Todo anuncia unha nova “sociabi-
lidade”, un modo de vida máis refinado que demanda servicios e brinda
oportunidades de traballo.

Vagamente sabemos que dende os primeiros días houbo galegos. Están
nas  relacións de primeiros poboadores, primeiras autoridades municipais,
patentes de comercio, actas notariais e de estado, pero están tamén na memo-
ria oral e na dos seus descendentes, enriquecida coas viaxes sentimentais á
outra patria. O que tódalas testemuñas nos din é que aínda que moitos gale-
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gos quedaban preto do porto, na cidade, fieis á súa gregariedade de aldea ou
cidade provinciana, e que alí fundaron os seus Centros Galegos e as súas aso-
ciacións fraternais, edificaron barrios suburbanos e concentráronse en activi-
dades como a gastronomía, outros internáronse –poucas veces a sitios inhós-
pitos como a Patagonia ou o Chaco, aínda que tamén os houbo– na soidade
e o illamento inicial da chaira, en poboados recentes, precarios e á vez pro-
metedores de rápido crecemento.

Todo estaba por facerse. Non todos se enriquecían, pero poucos pade-
cían privacións. Todo era improvisación, escaseza, incomodidade, e sen
embargo os desexos multiplicábanse e o que tiña algún talento e iniciativa
satisfacíaos, estimulábaos, inventábaos.

Os apelidos e os topónimos saltan á vista e ó corazón. É moi impresio-
nante: nada deixa indiferente ó investigador cando son os nomes do primei-
ro idioma. É difícil admitir que se traballou tan pouco sobre un grupo que
deixou innumerables descendentes e a súa marca cultural. Non sabemos se
foi a rápida integración ou a presunción intuitiva de que revisa-lo pasado pro-
duciría un forte compromiso emotivo. No centro da provincia de Bos Aires
non hai investigacións a nivel académico nin se sistematizaron os testemuños.
É hora de sumarse a unha rede que cubra o interior da provincia, ese territo-
rio que era próximo e á vez misterioso no baleiro da chaira e na súa frontei-
ra recente co indio.

OS GALEGOS EN OLAVARRÍA

A voz do pobo chamou galegos a tódolos españois inmigrantes e grin-
gos ós outros estranxeiros e así deixou unha mensaxe para o futuro: pri-
meiro, os españois eran estranxeiros, pero non estranxeiros coma os outros.
Eran os outros, si, pero os outros do idioma e a tradición común que era o
apoio do crioulo; segundo, que os galegos eran os máis numerosos e cons-
picuos.

Establece-la súa presencia nos primeiros anos non é difícil. Sabemos que
estaban, que foron moitos e que se integraron. O traballo consiste en saber
cantos eran, a composición dos continxentes en distintos períodos, os modos
de inserción na comunidade. O problema metodolóxico é arduo. Para empe-
zar, están os rexistros de primeiros poboadores e autoridades e atopamos ape-
lidos que se presume que son galegos sen que exista outra proba. Dise sim-
plemente “español” ou “hábil, mayor de edad”. As actas da Sociedade de
Socorros Mutuos, fundada en 1885, non mencionan a orixe rexional e hai
que proceder por acumulación, sumando datos, como logo veremos. Os xor-
nais, editados por españois, algúns deles galegos, son a pista de chegada des-
pois de se-la primeira fonte de presuncións.
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Finalmente, o rexistro de estado das persoas adoita indica-la orixe (loca-
lidade, provincia) dos estranxeiros pero só nas actas de matrimonio. É a fonte
máis segura pero que non nos fala de tódolos galegos poboadores. Hai que
engadi-las fotografías (o Arquivo Histórico de Olavarría ten unha valiosa
colección) e os datos que dan os descendentes.

A INMIGRACIÓN MASIVA

Sen a masa inmigrante resultaría imposible a incorporación de 24
millóns de hectáreas ás terras cultivadas entre 1870 e 1914. Ese fenómeno
por si só marca o significado da inmigración e, por conseguinte, a amplitude
do campo de investigación.

Unha parte do territorio xa estaba ocupada, pero na provincia de Bos
Aires, a medida que se desprazaban cara ó sur e ó oeste ata a Pampa e a
Patagonia setentrional, aparecían terras aptas para a cría e algúns cultivos. O
proxecto da época mantivo a súa decisión de poboar planificadamente, con
fundacións continuas; neste proxecto inscríbese o nacemento de moitas loca-
lidades do centro e do sur de Bos Aires, entre as que se encontra Olavarría.

O período que vai dende a Lei xeral de inmigración ata a Primeira Guerra
Mundial (límites convencionais) amosa o crecemento e a expansión dos
negocios, aínda que se poden distinguir tres fases: a primeira, ata 1890, de
constante crecemento; a década dos 90, de retracción a partir da crise finan-
ceira de 1890; e a terceira, de novo expansiva, ata aproximadamente 1912.

Os galegos que non quedaban preto do porto, que decidían internarse,
ían primeiro ó norte do río Salado, tradicional límite entre “poblado y plan-
tado” e a chaira espida, mal chamada deserto pois non o é en termos de xeo-
grafía natural, entre campos ocupados por casaríos e ovelleiros e a pampa
escenario das aventuras dos indios. Pouco a pouco, a chamada fronteira inte-
rior, formada por fortíns, poboados e algunhas estancias, desprázase cara ó
sudoeste. Con ela trasládanse os inmigrantes.

No caso dos galegos non houbo proxectos colectivos de colonias, como
pasou cos alemáns do Volga, os franceses de Aveyron e os xudeus rusos. O
seu desprazamento foi espontáneo, cunha gran mobilidade nos primeiros
tempos, trasladándose ó ritmo das fundacións e a conseguinte demanda de
traballadores. Moitos chegaban ó centro da provincia dende outras localida-
des bonaerenses ou dende o norte da Patagonia a partir dos asentamentos
posteriores a 1778 ou dende os antigos portos coloniais de Bahía Blanca e
Carmen de Patagones.

Os movementos, espontáneos ou non, son unha constante histórica que
ás veces se incorporan como datos da propia cultura. O que caracteriza á
inmigración do século XIX é que os que saían levaban proxectos de mediano
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e longo prazo. Emigrar era o seu plan de vida. Nacido da memoria secular,
das cadeas familiares e de aldea, do exemplo dos que retornaban ricos, ese
proxecto sufriu os altibaixos das conxunturas –guerras, crise– pero estivo ó
alcance da man como unha parte da realidade.

As causas que empuxaban a emigrar foron comúns a varios estados
europeos:

– minifundio ou latifundio con asalariados mal remunerados;
– altos impostos, foros e peaxes;
– morgados legais ou consuetudinarios;
– fondos improductivos por coutos e devesas;
– trusts de comercialización da producción;
– mafias de protección, bandoleirismo, caciquismo e abusos de poder;
– persecución ás ideas novas: socialismo, anarquismo, anarcosindica-

lismo;
– levas forzosas, longos servicios de armas, guerras, guerras civís;
– nalgúns países, racismo (progroms, guetos, confinamento de xitanos

e quinquis).
O de emigrar era un proxecto esperanzado e optimista, mobilizador de

ilusións e aptitudes, calquera que fose o resultado. Para o caso de España hai
que engadi-la Real Orde do l6 de setembro de 1853, que viña a suaviza-la
actitude da “Madre Patria” fronte ás guerras pola independencia arxentina
“acordando varias dispensas para regularizar la emigración”. Contribuíron as
guerras con Cuba ó pechar un dos portos de chegada, o mesmo que o move-
mento independentista filipino. A isto engadiuse unha política favorable de
parte de Arxentina, que puxo nos portos de España axentes e propaganda, e
o abaratamento das pasaxes xunto ó melloramento das condicións das viaxes.

A INMIGRACIÓN Á PROVINCIA DE BOS AIRES

Arredor de 1870 Arxentina caracterízase polos espacios abertos, ou
sexa, desocupados, sen traballar ou subtraballados. Tamén pola crecente
urbanización das súas localidades coa conseguinte demanda de traballado-
res e capitais e, noutro plano, unha Constitución, códigos e leis xenerosas
cos estranxeiros. Hai que engadi-la unificación política –da cidade capital
coas provincias– e a acelerada resolución do conflicto interior cos indios.
Nesas coincidencias fórxase o proxecto da chamada xeración do 80, que tivo
éxito a longo prazo aínda que suxeitou o país ás conveniencias de Gran
Bretaña. As súas bases –educar, poboar e atraer investimentos– produciron
unha sociedade cosmopolita afastada do modelo decimonónico, no que a
súa cidade máis importante, Bos Aires capital, era chamada con bo criterio
“la gran aldea”.
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O centro da provincia de Bos Aires atraeu inmigrantes nunha escala moi
alta fronte á escasísima poboación formada por crioulos e os poucos estran-
xeiros (vascos e irlandeses, pastores e peóns a maioría) que movían as súas
poboacións cara ó sur e ó oeste, soldados regulares ou de fortuna, personeros
e indios amigos. A partir de 1881 houbo colonias, pero era un sistema de
división de campos destinado máis á desgravación que á efectiva repartición.
No  partido de Olavarría as únicas colonias propiamente ditas foron as dos
alemáns do Volga dende 1878. En xeral, a chegada de estranxeiros era espon-
tánea, baseada na iniciativa persoal formando cadeas entre os que serían
patróns, peóns e dependentes de comercio, nunha dura epopea que coñece-
mos tamén polas crónicas e a literatura.

Na zona, os máis numerosos foron os españois –presentes xa no idioma
e na tradición–, italianos e franceses. Dos españois hai que lembrar que ata
1855 non houbo estatísticas. Os españois eran mencionados como “estran-
xeiros” por non recoñecer España a independencia arxentina. Porén, a cuar-
ta parte de tódolos soldados de ámbalas marxes do Río da Prata eran galegos;
a principios do século XIX formaban o tercio ó mando de Pedro A. de
Cerviño, que se destacou nas invasións inglesas. Dende 1810 prohibiuse ós
españois que entraran nos países en vías de emanciparse; podían ir a Porto
Rico, Filipinas, Cuba. Un ano despois da sanción da Constitución Nacional,
en 1854, a Compañía Llavallol e fillos comeza unha campaña de propaganda
da emigración ó Prata que se combinaría coa actividade oficial do primeiro
cónsul, Vicente Casares. O consulado levaba estatísticas, pero non era fácil
mantelas pois os xornaleiros e mariñeiros ían e viñan  ou mesturábanse cos
portugueses no contrabando.

En 1852 a Lei de portos francos establecía a desgravación ós barcos que
trouxeran máis de cincuenta inmigrantes.

Vale a pena recalcar que o fenómeno inmigratorio, que foi un goteo cons-
tante pero minguado durante a primeira metade do século, faise masivo e
engloba a outros europeos, italianos en especial, que compartirán cos espa-
ñois a formación da plural cultura contemporánea.

Con respecto á situación en España, para os límites deste traballo basta
sinalar que nas últimas décadas do século XIX en Asturias e Galicia pasába-
se dunha economía de subsistencia a unha de producción comercial, sobre
todo na gandería, o que facía especialmente atractiva a pampa húmida. Os
salarios comparados e o valor adquisitivo das remesas de diñeiro arxentino
constituían un incentivo. Comprobouse que o período da inmigración masi-
va foi de tardía nupcialidade, outra situación favorable á saída de persoas sen
responsabilidades familiares directas e de mulleres.

O sistema de traballo familiar con habilitación e retención de salarios
para capitalizalos era corrente entre os que chegaban e os seus parentes ou
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paisanos xa establecidos, asociación informal (de palabra) que empurrou a
moitos a internarse na provincia, ó principio preto do porto pero cada vez
máis lonxe da saturación da metrópole. O ferrocarril, que foi á vez medio de
transporte e fonte de traballo no permanente tendido de novas liñas, era
outra invitación a entrar na pampa. No caso de Olavarría a producción de
granito e pedra calcaria coincidía co urbanismo ambicioso do momento, pro-
porcionando empedrados, vereas, camiños, monumentos, obras de sanea-
mento, ...

Entre 1880 e 1890 entraron 85.000 traballadores. Dende 1900, e des-
pois dunha década de crise financeira, entraron 217.000 inmigrantes por
termo medio anual, con maioría de italianos, seguidos polos españois. A
inmigración transformou a composición das poboacións, pobou zonas semi-
baleiras, determinou modalidades de traballo. Crenzas, prácticas sociais e
valores quedaron marcados por un fluxo humano que nalgunhas rexións che-
gou a se-la metade da poboación total e que superou esa marca nas localida-
des de fundación tardía.

Despois de 1914 non se acadan as cifras de anteguerra. Hai moitos retor-
nos. As remesas son altas durante a guerra, cun pico en 1915, e despois
durante os anos 20, que son de estabilidade política e bo curso económico
ata a crise mundial de 1929.

Os sectores de traballo rural, albaneis e afíns, braceiros e poceiros, peóns
da industria, comercio, transportes e servicio doméstico son os que reúnen a
máis inmigrantes. A tradición sitúa os galegos como servidores domésticos e
comerciantes polo miúdo e moitos gastronómicos e almaceneiros, mais o dato
refírese a Bos Aires capital. Para Olavarría xa veremos cales foron as activida-
des que os caracterizaron.

Hai que ter en conta que o maior incentivo, o acceso ás terras producti-
vas, diminuíu á par do avance das poboacións ó sur do Salado a partir de
1879. Nese ano os facendados financiaron a campaña definitiva contra os
indios. As ocupacións posibles, despois desta, eran atractivas só para os que
xa estaban instalados e alongaban os cercados ou incorporaban potreros para
a facenda, todo lonxe das posibilidades dos inmigrantes. Porén, ocupáronse
dos servicios, as artesanías e as artes. A adaptación e a audacia foron as mar-
cas da súa historia.

A fundación de Olavarría respondeu a razóns estratéxicas na guerra inte-
rior, aínda que as parcialidades da zona, Catriel, Chipitruz, Quentrel, Maicá e
outras, estaban relativamente pacificadas, acriouladas, non eran nómades e
actuaban como exército auxiliar (indios amigos).

Para entende-la sociedade actual nesta zona hai que ter en conta a fusión
étnica e cultural. Indios e crioulos pobres eran unha unidade. Para a escala
de valores da época, consagrada legalmente no Código Rural, as leis munici-
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pais e os procedementos das comisarías de campaña, eran non propietarios,
sen comercio ou industria e non pagaban impostos. Eran vistos como xente
pouco estable e de oficios nómades como resero, carreteiro, domador ou xor-
naleiro rural estacionario. Eran moitos máis pero dispuñan de escaso poder.
Comparativamente, os estranxeiros estaban en mellor posición: estaban dis-
postos a aceptar relacións estables de traballo, eran gregarios e donos dunha
real ou imaxinada cultura europea afín ó modelo que se quería impor. Díxose,
irónicamente, “el gaucho no tiene cónsul”.

A vida era difícil para todos, mais o modelo urbano ou de estancia gran-
de, con actividades e servicios máis e máis complexos, crédito accesible para
os que consolidaban unha posición e o gasto achegándose ó suntuario, foron
fontes de ocupación plena. O estranxeiro de mil oficios sabidos ou aprendi-
dos no momento, de psicoloxía aberta ós cambios, estaba mellor dotado que
o paisano, de tradición rica mais conservadora.

A imposta europea nas localidades bonaerenses pode comprobarse nos
planos, fotografías, debuxos; na traza regular e “a la francesa” (do París do
Arquitecto Hausmann), nas ordenanzas que buscaban regula-lo consumo
crecente, mais algúns indicadores puntuais poden dar unha imaxe viva.
Varias casas tiñan nos seus xardíns coleccións de paxaros exóticos e nas
estancias os propietarios rivalizaban na construcción dos edificios máis
impresionantes: por exemplo o castelo medieval Sanquilcó, de 1880; ence-
rrando unha lagoa de 250 hectáreas La Carmelita de Herrera Vegas; e dece-
nas de chalés no medio do campo. Hai que engadir hoteis e fondas, algúns
con xefes de cociña traídos de Francia, clubs elegantes –como o Social e o
Español–, confeiterías, tendas xerais ó estilo inglés (como A la Ciudad de
Londres dos galegos García Naveira), fábricas de carruaxes, prateiros, xoiei-
ros, fabricantes de vitraux, ademais de importadores de variados materiais e
manufacturas.

O crecemento rápido demandaba continuamente man de obra en oficios
tradicionais e noutros que xurdían e se diversificaban. Baste pensar que en
cada cidade, e pronto tamén en cada localidade do interior do partido, había
un pintor que non descansaba pintando frescos, retratos de próceres e nota-
bles, panos para os fotógrafos, escenarios teatrais; un escultor que levantaba
os monumentos públicos, os dos panteóns e mausoleos, os bustos que presi-
dían cada edificio público; imaxiñeiros para as igrexas e capelas; músicos para
a banda domingueira custeada polo municipio, orquestras que amenizaban
as festas e acompañaban os cortexos fúnebres, músicos que ilustraban as vis-
tas cinematográficas, que acompañaban as veladas das confeiterías, que
daban serenatas, que tocaban en romarías, corsos de carnaval e casas de tole-
rancia; fotógrafos de salón que ían tamén ó campo a sacar fotos de muíños,
animais premiados, construccións novas, mortos no seu féretro.
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A publicidade tivo soportes variados, hoxe abandonados, triciclos con
inscricións, carruaxes con carteis, bombas, bandeiras, voceadores, homes-
sandwich, groupies, globos aerostáticos... Instalados en bos lugares ou buscan-
do sitio nos intersticios, ninguén quedaba sen unha oportunidade, aínda nun
mundo cargado de desigualdades e baseado na xerarquía. Era difícil deixar de
ser pobre, mais tamén era difícil ser indixente. Era difícil ascender na orde da
sociedade, mais era case mecánico o ascenso na xeración seguinte, e a espe-
ranza, baseada na experiencia, sostiña ata ós menos afortunados. Igual que a
outros estranxeiros, ós galegos vémolos sendo á vez socios de distintos colegas
en almacéns de ramos xerais situados ó longo dos ramais ferroviarios ou
sumando o transporte ó almacenamento de froitos do país, ou sexa, cubrindo
varios sectores afíns (o que foi o segredo da fortuna de Santamarina). Tamén,
engadindo ós comercios de perruquería, confeitería, hotel, novos servicios
como comisionista de publicacións, axente de viaxes, axente de seguros. O
caso paradigmático é don José Lis, de quen falaremos posteriormente.

Unha variante é investir en partidas de todo o que se puidese vender con
ganancia. Hai, por exemplo, avisos dunha librería que din “he recibido para
el invierno una interesante partida de camisetas” ou ben “músico y colcho-
nero, voy al campo”. Con frecuencia importábanse bebidas, aceites, teas finas.
Nos negocios tíñase pousada para os cabalos con ferrería, reparación de
carruaxes, forraxe. Ofrécense colchoeiros, coidadores de porcos, amas de
cría, bordadoras, dando os seus compatriotas xa asentados garantía de con-
ducta e moralidade e o seu propio enderezo como referencia, graciosamente
ou cobrando unha comisión, algo frecuente para os que ían temporalmente á
colleita ou á rapa.

PRESENCIA

A teoría política era favorable á chegada de inmigrantes (Sarmiento,
Alberdi), as campañas contra os malóns tiñan éxito –no centro da provincia
os indios estaban case totalmente integrados como soldados–, o urbanismo
chegaba aínda ás fundacións afastadas dos grandes centros; todo confluía
nunha situación positiva: o mundo que encontraban os inmigrantes non era
hostil. As desigualdades eran fortes mais non insuperables, nin legalmente
nin de facto. A escaseza de poboación, por outra banda, é un dato importan-
te. Onde faltaba xente, habilidades, rutinas de traballo, a vontade e a inicia-
tiva foron benvidas.

Veremos que os galegos foron na súa maioría poboadores urbanos e que
se ocuparon máis do comercio que do campo. Cando os encontramos en acti-
vidades agrogandeiras estas son paralelas co comercio e case sempre iniciadas
despois dun período longo dende a radicación. Unha combinación curiosa-
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mente repetida é a do galego comerciante ou artesán, profesional, artista ou
educador, que cando xa ten unha boa posición casa coa filla de facendados
ricos, xeralmente vascos. Non hai unha explicación racional mais é un caso
paradigmático. Vémolo en Ramón Santamarina, o galego triunfante por exce-
lencia, casado sucesivamente con dúas fillas de vascos, tía e sobriña; o dos
filántropos García Naveira. Intentando unha explicación, supoñemos que os
vascos, chegados anteriormente e facendo algúns deles fortuna como pasto-
res “al medio” (medieros asociados) estarían compracidos de casa-las súas
fillas con españois que amosaban pulo e laboriosidade en tempos en que a
opinión dos pais era decisiva.

O asentamento dos galegos coincide co doutros europeos, e é diferente do
dos crioulos. O caso extremo é o das aldeas de rusoalemáns, os Volgadoiches,
casas agrupadas e rodeadas de eiras e campos de labor. O europeo buscou for-
mar casaríos ou aldeas, ou foi á zona urbana das localidades que, por outra
parte, dende o comezo tiñan traza de cidade, en cuadrícula regular. O criou-
lo, en cambio, instalábase só no medio da chaira, ó acubillo dun monte natu-
ral ou plantado. Se vivía nunha estancia ou chacra grande, acomodábase como
puestero nunha parte afastada da casa principal e o mesmo facían os fillos que
se independizaban. Tal vez o gregarismo do europeo –e o do galego como tal–
impediulle cercar moito campo e enriquecerse a medida que o ferrocarril e o
crecemento demográfico valorizaban as terras periféricas.

Os galegos foron antes que nada ás cidades do litoral e ós seus arrabal-
des e formaron barrios cos seus paisanos. Se foron poboadores rurais foi de
xeito  temperán (primeira metade do século XIX) como pastores de ovellas
ou labradores de terras que se valorizaban ó compás do crecemento das
industrias de salgadura, os coiros, a la. O desprazamento a centos de quiló-
metros, nunha soidade que impresionaba, foi un desafío que ás veces acep-
tou, mais non era a regra, así como tampouco o foi que se alistasen como
personeros no exército. O corrente foi que quedaran nas grandes cidades ou
se internasen tratando de repeti-lo modelo que coñecían: a aldea, a cidade
de provincia.

En 1854 sancionouse a Lei de municipios bonaerenses, que formalizaba
un programa común para as fundacións, programa que está presente no tra-
zado: rúas en dameiro perfecto cunha praza central e os sitios públicos arre-
dor, soares, quintas e chacras en anel, medido todo ata en centímetros, e cara
a fóra as eiras e as estancias. O resultado foi curioso: localidades con preten-
sións de cidade moderna no medio do campo raso. Un escenario promete-
dor para os que chegaban, pois as parcelas non eran mesquiñas: os soares
eran cuartos de rueiros urbanos, tendo estes 100 por 100 metros de superfi-
cie. As chacras eran terreos de 47 hectáreas, 20 áreas. As quintas tiñan 5 hec-
táreas, 60 áreas. A sorte de estancia era de l legua cadrada. As condicións
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para pedi-la posesión eran alentadoras: facer algunha construcción de adobe
nos 8 rueiros céntricos para o caso dos soares, con pozo de auga, e de cal-
quera material máis a fóra, e para o campo manter animais e algún cultivo.
Cun ano de pacífica posesión podíase escriturar.

Rastrexa-los galegos desta zona non é imposible, aínda que xa indica-
mos as dificultades. Pódese partir dos rexistros: de matrimonios de Azul ata
1883 e despois do de Olavarría, e do Rexistro Civil dende 1889. Pódense
engadi-los rexistros notariais –dende 1882– sobre adquisición de inmobles;
de Comercio sobre a formación de sociedades e a instalación de negocios;
actas municipais e permisos para establecer industrias ou explotar canteiras,
marcas e sinais de animais e guías de facenda; rexistros de estranxeiros; e
todo se pode confrontar cos rexistros provinciais e consulares. Hai, porén,
unha seria dificultade: agás no caso dos matrimonios non se indica a orixe
máis alá de “español”. Agás no caso dos españois coñecidos por outras fon-
tes ou polos documentos que acheguen os descendentes, a certeza é relati-
va. Só podemos guiarnos pola intuición e a acumulación de datos, lendo
vellos papeis, vendo os panteóns das familias máis vellas de Azul e Olavarría,
seguindo as relacións de primeiros poboadores. Apelidos como Oubiñas,
Coz, Marín, Piñeiro, Miñana, Castañón, Viñales, Pereira, Carballo, Sotelo,
Ferreyra, Pesoa, Bugallo, Valeiras e Abelairas entre outros, en Azul, e en
Olavarría: Durán, Saavedra, Castro Navas, Barros (Álvaro, fundador de
Olavarría) e Rocha (Dardo, fundador da Prata) saltan á vista. Outros están
mimetizados ou esquecidos e a tárefa é máis difícil.

O MUTUALISMO

O mutualismo foi unha actividade solidaria que caracterizou ós inmi-
grantes na etapa de ingreso masivo; o notable é que non só foi importante
para eles senón que se estendeu a toda a sociedade mediante a participación
de estraños –por amizade, necesidade, homenaxe a colaboradores, matrimo-
nios– e pola imitación que fixeron os arxentinos creando as súas propias
sociedades de socorros mutuos. Imos ver que pasou con isto e tamén coas
romarías.

A primeira mutual de Olavarría foi a Menotti-Garibaldi dos italianos, de
1883. Dous anos máis tarde, o 6 de decembro de 1885, quedaba fundada a
Sociedade Española. Os españois colaboraban coa dos italianos e explícase
que fose a primeira pola barreira do idioma e a conseguinte maior necesida-
de de apoio.

A sociedade española comeza con só quince membros, que se multipli-
can de seguida –ata 300– á vez que se consegue a representación xurídica.
Declara obxectivos filantrópicos, mutuais e patrióticos. A asociación é volun-
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taria. Cóbrase unha cota mensual e, a cambio, a mutual comprométese a
paga-los gastos por enfermidade, tanto os da curación como o lucro cesante,
e a realizar convenios coas Damas da Caridade, que administraban un hospi-
tal, e cos farmacéuticos. Tamén paga os gastos do funeral e enterro. Os casos
de axuda por viuvez, orfandade ou accidente vótanse caso por caso.

Igual que os italianos co Hospital Italiano da capital, os españois com-
prométense a deixa-los bens societarios ó Hospital Español en caso de diso-
lución a cambio de recibir atención e unha cama nos casos máis graves que
requiran unha atención especial.

Hai que aclarar de antemán que a presencia dos galegos nas comisións
constátase mediante o coñecemento que se ten de cada un fóra dos libros da
mutual, pois neles non consta a orixe rexional. Podemos dar como certos, nos
primeiros anos, a José Ferro, José Lis, José Acevedo, A. Varela, L. da Orden,
Manuel Díaz, F. Sanmarcos (sic), Pedro Ruiz, A. Ruiz, J. Mera, J. Gómez, M.
Piñeiro, Evaristo Alfonsín e Juan Gómez, sobre dezanove persoas. Algúns
nomes repítense en diferentes anos.

Dende aproximadamente 1900 vemos a Balán, Alonso, Billar, García
Rovira ou Ruvira, Rudecindo Barros, Jesús Durán, Aquilino Fernández,
Ramón Franco, Jaime Vilaseca, Francisco Román (galego ou leonés), Balbino
González, Santos Abad, Juan Meu, R. Barras, Ambrosio Peza, Jesús
Sanmartín, José Seijas, M. Bello, Rafael Perdiz, M. Arias, M. Otero, Eduardo
Couto, Ramón Peyteado (galego ou portugués), Ginés Altamira e J. Seijo
(uruguaio, fillo de galegos), Juan Martínez Sobrón (galego ou castelán).

Nos anos 20 atopamos a Cibeira, Lorenzo, Couto, Ribalta, Mouriño,
Peyteado, Calero, Nicanor Losada, Francisco Estévez, N. Marín, que destacan
en diversas actividades comunitarias.

Amais dos libros de actas que se conservan completos, pódese segui-la
vida societaria a través de fotografías, medallas que se acuñaban para os fes-
texos e homenaxes, correspondencia, etc. Resumindo, pode dicirse que a
Sociedade Española tivo unha existencia pacífica e positiva ata 1888, cando
o seu fundador, Pedro Castro Rodríguez –presúmese a súa orixe galega–, fun-
dador tamén dunha escola e do Hospital Español, primeiro párroco e un dos
primeiros mestres e primeiro axente consular, mata á súa muller e filla (unha
relación clandestina pero antiga) e vai, condenado a perpetuidade, ó próximo
cárcere de Sierra Chica.

A actividade retomouse e non houbo conflictos ata 1896. Nese ano fun-
dábase unha Liga Patriótica Española. Polo que se sabe, a posición ante a gue-
rra de Cuba dividía os españois. A Liga durou ata 1901 e o seu presidente foi
o galego Dr. Manuel Piñeiro.

O 14 de xuño de 1900, nunha axitada asemblea, producíase unha esci-
sión e quedaba fundada a Sociedade Española de Beneficencia e Socorros
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Mutuos que, tras obte-la representación xurídica o 26 de novembro, pasaba
a actuar a par da outra. As súas primeiras autoridades foron Tarcisio Ávila e
Ignacio Zubillaga. Finalmente, o 15 de agosto fusionábanse, quedando os
seus presidentes, señores Ángel Moya e Ángel Varela como presidente e secre-
tario da nova entidade, que se chamará ata hoxe Sociedade Española. En
1903 inaugurábase o Club Español, sede de actividades artísticas e sociais,
nun fermoso edificio céntrico anexo á mutual.

A Sociedade tivo o seu panteón nun terreo doado pola Municipalidade e
levantou un hospital que non chegou a inaugurarse. O motivo inmediato
para que as mutuais dos italianos e os españois quixeran telo foi unha invita-
ción do Municipio a participar nun hospital común; ante a necesidade de
facer contribucións a unha obra que non ían dirixir, deciden facer un propio.
Os italianos inauguran o seu en 1889, contiguo ó local societario, e cinco
anos máis tarde inician a construcción dun máis grande. Os españois come-
zan a construcción do seu, tamén ó lado da sala da mutual, co producto
dunha subscrición entre os residentes españois e chegan a te-la obra comple-
ta, aínda que sen os utensilios e os aparatos. Finalmente, a Municipalidade
levanta o hospital Coronel Olavarría, unha obra importante (actualmente é o
maior hospital rexional de alta complexidade no  centro de Buenos Aires), co
que decide o peche dos dous hospitais dos inmigrantes.

As fotografías da primeira sede permiten imaxina-lo pulo daqueles homes,
dos cales máis da metade eran galegos. Estaba situada a dúas cuadras da praza
central, sobre a rúa máis comercial. O estilo era vagamente francés, con falsas
columnas estriadas enmarcando o portal de entrada e seis portas-fiestras.
Rodeábano unha reixa de lanzas en floróns ó fronte e completábao unha breve
escalinata e, no alto, unha composición escultórica: dúas figuras en tamaño
natural, muller e home representando o traballo e o comercio cos seus emble-
mas, amais do escudo da mutual, grilandas e a coroa de España. Construírase
a partir de 1887 nun soar de 21,65 m de fronte por 43,30 m de fondo que se
comprou ó Banco Provincia aproveitando unha cancelación de débeda.
Facilitábanse as obras pola circunstancia de que os contratistas adoitaban ser
italianos e os provedores de materiais, españois, nunha división dos negocios
imposta pola masonería e aceptada por todos, masóns ou non.

Nos seus comezos a casa constaba de dúas pezas e un salón nun terreo
cercado con arame e tranqueira, a parede da fronte de dous ladrillos e as otras
dun, todo revocado en barro e branqueado, con piso de piñeiro tea de 3 pol-
gadas e teito de piñeiro branco de 4 polgadas. O pagamento foi difícil.
Pediuse un préstamo ó Banco Provincia e fixéronse bazares na casa prestada
polo Sr. José María Almada, un caudillo conservador. Tamén se facían “bene-
ficios” nas romarías. Creáronse comisións de señoras e señoritas, e de caba-
leiros que ían facer inscrición de socios á campaña.
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Para a inauguración das obras do hospital mandáronse acuñar 200
medallas de ouro e prata e 600 de níquel, celebrando de paso o terceiro ani-
versario dende a fundación.

A colectividade italiana colaboraba en tódalas iniciativas, por exemplo
regalando unha bandeira e obxectos finos para os premios nos bazares. Unha
participante na comisión española de festas era Clotilde Guazzone, esposa do
presidente –durante moitos anos– da mutual italiana, e entre as nenas esta-
ban as de Michelini e Caro. Nas festas púñanse bandeiras de varias colectivi-
dades xunto coa arxentina e a uruguaia. Nas actas da Sociedade Francesa
tamén consta unha fluída relación coa Sociedade Española.

O panteón foi unha obra colosal, un pavillón neoclásico revestido de
mármore, sito nunha das entradas do cemiterio. Adornábano ferraxes de
bronce e estatuas e rodeábao un parque. Só quedan as fotografías; nos anos
60 do século XX foi substituído por un edificio funcional, máis pequeno e de
mantemento máis económico.

A historia das sociedades mutuais en Olavarría é parte dunha historia
colectiva, propia dun país inmigratorio plural. Se se trata de galegos, lembre-
mos que a finais do século XVIII establecérase na capital a Hermandad de
Santiago el Mayor, que funcionaba como confraría e irmandade de axuda. No
século seguinte creáronse institucións laicas patrióticas e de beneficencia. A
primeira de Bos Aires é o Centro Galego, fundado en 1879. Seguénlle os
Centros de Corrientes, Córdoba e Rosario, que tiveron unha breve existencia.
Tamén en 1879 xurdía o de Montevideo e ó ano seguinte o da Habana, que
en 1871 tivera unha antecesora, a Sociedade de Beneficencia de Naturais de
Galicia.

O de Bos Aires durou só catro anos, pero reabriuse en 1907. Houbo,
amais, centros e círculos de axuda ós paisanos e ós lugares de orixe median-
te doazóns para facer camiños, escolas, monumentos, etc., tal como facían
algúns indianos.

Os galegos de Olavarría non tiveron unha mutual propia senón que se
integraron dentro da de tódolos españois, sendo, durante varias décadas e
xunto cos vascos, os de maior número e maior participación nos cargos. Era
unha sociedade mutual propiamente dita. Os seus obxectivos eran filantrópi-
cos e sociais, pero funcionaba como apoio económico dos seus compatriotas
capitalizando os recursos procedentes das cotas, doazóns, servicios a tercei-
ros. Coexistiu coas dos italianos, franceses, alemáns, alemáns do Volga e ára-
bes. Estes fundaron a última mutual en 1920, cando xa existía –dende o ano
anterior– unha Sociedade Arxentina de Socorros Mutuos.

Mentres o estado liberal deixou a seguridade e o benestar social a cargo
da iniciativa individual, estas mutuais funcionaron tal como se dixo. A medi-
da que se dictaban as leis de traballo –horarios, descanso dominical, seguri-
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dade industrial e moitas outras–, especialmente dende 1902 e gracias a pro-
xectos socialistas, concentrábanse nas actividades culturais e de exaltación
nacional. Nos anos 30 e 40 fúndanse as filiais locais da Alianza Francesa e a
Asociación Dante Alighieri e créanse grupos folclóricos como as Gaitas
Alegres, Eitxe Maitea dos vascos, Club Iugoslavo e outros, os deportivos e
sociais como os dos portugueses e sirio-libaneses. Esa sería a nova orienta-
ción, que clausuraba unha época de esplendor pois as mutuais foran, sen
dúbida, o apoio dos inmigrantes, o seu lazo institucional con Olavarría e,
cada unha, un modelo para os outros estranxeiros e os arxentinos.

Un dato curioso: a primeira mutual, a dos italianos, tivo colaboradores
galegos. Eran o carpinteiro Araujo e o músico Peregrino Noya. Araujo apare-
ce mencionado na acta fundacional: “Reunidos en la carpintería del señor
Araujo en Pueblo Nuevo...” (Pueblo Nuevo era un barrio na outra beira do
regato que cruza a cidade, primeira extensión urbana e asento de moitos
inmigrantes italianos). Ignoramos se se trata do Araujo de moitos oficios e
propietario do xornal La Patria, un parente ou só un homónimo. Do músico
Noya témo-los datos proporcionados polos seus descendentes, tamén músi-
cos, e pola transcrición do seu discurso inaugural.

Dos Noya que residen en Olavarría hai un avó que pode ou non ser
común a tódalas familias: Jacinto Noya Martínez, natural de San Xiao de
Mandaio, Cesures, casado con Juana Suárez Fariña, natural de Castelo,
Osedo, ambos da vila de Sada, partido xudicial de Betanzos, A Coruña.

Peregrino aparece en Olavarría, en 1883, como “artesano y músico”, con
ocasión da inauguración da Sociedade Menotti-Garibaldi. Menotti era un fillo
do “Héroe de los Dos Mundos” e da súa muller brasileña, Anita Ribeiro, o cal
nos dá un primeiro indicio acerca da ideoloxía dos que se asociaban;
Giuseppe Garibaldi fora corsario no Prata e fundara en Entre Ríos a primeira
loxa carbonaria.

Ó ano seguinte, con ocasión de festexarse a toma de “Puerta Pía” polos
garibaldinos en 1870 (unificación obrigada cos estados pontificios baixo a
coroa dos Saboya), o 20 de setembro, Peregrino Noya é o encargado de pro-
nuncia-lo “Voto de felicitación a la Colonia Italiana en Olavarría por los espa-
ñoles”. A transcrición é unha interesante peza do italoespañol nos modismos
e grafía dun italiano que escribe en castelán, e máis interesante aínda polas
ideas que expón, que eran as de Noya e, presumiblemente, da colectividade
española e o grupo de galegos.

¡El XX de Setiembre! Hoy es el décimo tercio aniversario del gran día en
que cayó el poder de los PAPAS a los golpes de un Rey Líbero y magnánimo.
La ITALIA minada y embrutecida por el fanatismo de tantos siglos, squernida
y desangrada por los BUITRES del CAPITOLIO, necesitaba una conmoción



Aurora Alonso da Rocha

ESTUDIOS MIGRATORIOS. 331

poderosa que le volviera su antiguo prestigio i sus antiguas GLORIAS. Víctor
Manuel rompiendo con todas las preocupacións y fiado en la santidad de su
causa, derribó para siempre ese poder que creaba un estado dentro del esta-
do, realizando así las ideas soveranas que pertanto tiempo agitara el cerebro
de los grandes PENSADORES y de los grandes MARTIRES de la LIBERTA de
la Patria.

La brecha abierta en la puerta PIA fue una herida mortal en el corazón del
CATOLICISMO. Sucumbió esa tiranía, y sobre la cumbre del CAPITOLIO man-
chado durante tantos siglos con los crímenes y las infamias de la corte PONTI-
FICIA, tremoló la gloriosa enseña de la LIBERTA y el DERECHO. Este gran
triunfo, pues, más que un triunfo nacional es un triunfo universal, es una GLO-
RIA HUMANA.

A letra é gótica manuscrita e resáltanse algúns termos. O discurso é
extenso e continúa no mesmo ton anticlerical. Hai que sinalar que nos anos
seguintes o anticlericalismo, o mesmo que o monarquismo, tivo distintos
matices e alternativas.

O 20 de setembro foi unha data importante en tódolas localidades
bonaerenses ata 1919, cando é substituída pola batalla de Vittorio Veneto.
As romarías marcaban naquela época a forte presencia dos españois e as soi-
rées do 14 de Xullo a dos franceses.

AS ROMARÍAS

Fui madre, en romería
A Faro con meu amigo
Y veño d´él namorada
Por cuanto falou comigo...

(Canción de amigo)

La noticia ´e romerías
Corre pronto entre o gauchaje
Y se presienta o embraje
Bien empolvau pa´esos días
Carpas como tolderías
En o centro da plaza
Y o Prado, ande se entrelaza
Tuito aquel que se acomoda,
Que a china siempre é toda
Pa´l primeiro que a enlaza.

(“Romerías”, décimas por Omar Minvielle, 1946)
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(As romarías sempre están presentes nos versos do campo bonaerense,
cuartetas e décimas, milongas e payadas. Bastaría seguir esa pista para saber que
importante lugar ocuparon no imaxinario da súa xente).

En Arxentina, a onde chegaban os españois chegaban en seguida as roma-
rías. O curioso é que, a diferencia da súa matriz española, case sempre foron
festas laicas, multitudinarias, sen ninguna advocación relixiosa. Parecíanse ó
entroido, que as seguía no calendario das festas do verán. O seu laicismo
pódese supor resultante da forte presencia das loxas masónicas e tamén da
actitude da igrexa, que se mantiña apartada dun medio humano heteroxéneo,
cosmopolita, pouco controlable, tan diferente do modelo europeo.

Facíanse nos primeiros días do ano, cunha duración que variou de catro
a seis días segundo a época, no Prado Español, un lugar sito nos arredores da
localidade, arboredo e chan con suave declive, adecuado para a instalación
dos toldos e o baile. Foron, sen discusión, as ocasións máis importantes de
alternancia social entre os habitantes da cidade e estancias.

O primeiro que votaban as sociedades de españois que se formaban era
a adquisición dun lugar para as romarías, que se chamaba Prado Español
ou dos Españois, que debía ser arborado e campestre aínda que non moi
afastado da zona urbana. O costume das romerías durou unhas oito déca-
das dando orixe, mesmo, a copias como as romarías arxentinas, italianas,
de clubs, de colexios, mesturando gustos e variantes sobre a base do baile
ó aire libre con xantares, sorteos, lances de habilidade con premios.
Actualmente as festas de verán de calquera localidade de campo ou de esco-
la rural anúncianse como “romerías” (en plural, aludindo á antigua dura-
ción de varios días).

Na capital houbo festas relixiosas dedicadas a Santiago Apóstolo ou San
Martiño de Tours –patrón da cidade–. De 1906 é unha crónica da revista
Caras y Caretas (15 de setembro, por Javier Keram) que di “... la música, más
que de guitarra sevillana, era de antipático acordeón, y en vez de la jota y la
muñeira, las parejas se movían al compás de valses de café concierto o de tan-
gos orilleros”. Tres anos despois outra nota na mesma revista di que na roma-
ría dos Recoletos “se comió, se bebió y se bailó con la libertad de todas estas
fiestas. En cuanto a los bailes, los criollos establecieron una verdadera com-
petencia a los españoles. Hubo tango con corte y sin él y lo mismo puede
decirse de los músicos. Las gaitas gallegas y las orquestas brillaron a la par”.
O prado dos frades Recoletos era un lugar de encontro dos inmigrantes da
capital, un bonito suburbio campestre sito onde hoxe están o cemiterio da
Recoleta e a igrexa do Pilar.

En Olavarría, o Prado estaba sito a seis rueiros dun dos bulevares que
rodeaban o centro, nunha zona de quintas. Era un parque arborado de catro
rueiros, que actualmente só en parte pertence á Sociedade Española. Unha
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parte é un barrio residencial cunha gran praza e un monolito dedicado á
Virxe do Pilar, unha devoción que chegou máis tarde, nos anos 50.

No Prado instalábanse os tendidos –toldos de lona– e quioscos que se lici-
taban con anticipación deixando algúns para beneficencia. Púñanse postos de
comidas, quincalla, fotografía, entretementos, bazar, adiviñas e señoritas que
ofertaban bicos para obras de caridade. As gaitas tocaban a alborada do mes-
tre Veiga o primeiro día das festas ou cando baixaban do tren e desfilaban
xunto cos notables con bandeiras e estandartes, chegando ata a
Municipalidade, onde, solemnemente, se invitaba ás autoridades a incorpo-
rarse. As gaitas e dulzainas contratábanse en Bos Aires, acordando os distin-
tos centros españois os días de festexo para reparti-los gastos da viaxe.

Lanzábanse ata cento e unha bombas mediante uns simples tubos lanza-
dores cun brazo, que se conservan. Hai variacións en distintos anos. Por
exemplo, sábese por vellas fotografías (arquivo do diario El Popular) que
había tunas, ou sexa, mozos vestidos á usanza compostelana con capa, viei-
ra, guitarra de roldar. Lanzábanse “globos de fantasía” e “globos art noveáu”
(sic), iluminábase a sede social “a giorno” ou “a la Veneciana”, tocaba a banda
municipal, interviñan coros de escolares, había refrixerio en pechado (na
mesma sede), colaboraban as outras mutuais atendendo quioscos e doando
premios, sumábanse sorteos, xogos de “prendas”, loterías de números, con-
cursos de traxes, baile, canto.

O baile era o centro da diversión. Que bailaban sabémolo polos concur-
sos: pasodobre, xota, cuadrilla e, máis tarde, tango, chacarera, rancheiras, val-
seado. Polos anos 20, shimmy, fox-trot, unestep, milonga e tango. Entre os
músicos das romarías figuraban os membros da banda municipal, animado-
res das retretas nas prazas, con maioría de italianos aínda que houbo espa-
ñois, austríacos, alemáns. Os primeiros organizadores da banda foron un ita-
liano e dous galegos, Ruiz e Lys. O mestre Ruiz era ubicuo; tocaba percusión
na banda e tamboril cos gaiteiros, pero tamén aparece nos primeiros con-
xuntos típicos tocando tango con frauta e guitarra. Cando se puxeron altofa-
lantes no Prado foron dous xudeus, alemán e polaco, os encargados. A con-
vivencia con crioulos e os outros estranxeiros está patente nas actas da
Sociedade Española cando agradece a colaboración nas súas empresas. Tamén
nas fotografías, que amosan ós galegos cos seus traxes típicos xunto a italia-
nos, bávaros, provenzais co seu gran tambor, tiroleses, eslovenos e dinamar-
queses chegados de Tres Arroyos, todos coas súas bandeiras á fronte. Tamén
se ven conxuntos musicais formados por bombardino, mandolinas, requin-
tos, guitarrón, redobrante, todo un catálogo montado polos gustos e o azar.

Nas primeiras décadas galegos e vascos foron maioría na poboación e na
mutual pero a tradición das romarías continúa o estilo dos galegos. Os vas-
cos formaron un grupo social que se chamou Club de Pelotaris, que tivo o
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seu orfeón; non sabemos cantos anos durou. Nos anos 50 fundouse un novo,
Eitxe Maitea, que durou uns poucos anos pero que se reconstituíu hai unha
década. Ningunha outra rexión tivo unha asociación rexional. Despois de
1900 houbo moitos asturianos, andaluces, casteláns, pero ningunha comuni-
dade deixou de estar representada nas comisións ou axencias consulares ó
longo do tempo.

Tarde aparecen os arcos de flores levados a man, só se armaba un na
entrada do Prado, con flores e moi iluminado. O mesmo pasou cos carros de
bois, como na festa do Rocío –unha rareza dun só ano– e coa advocación á
Virxe do Pilar, tardía. Os números artísticos andaluces chegaron máis tarde e
manteñen o seu espacio, quizais por influencia do cine. Nas primeiras dúas
décadas do século XX actuaron en verbenas con “majas” e chulos-compadritos:
pano branco no pescozo (lengue), pantalón bombilla, saco curto e tacóns.
Bailaban habaneras e chotis ó pé dun farol, dous homes en alegre parella como
nas zarzuelas, todo ¡tan parecido ó tango! Pero hai que aclarar que esa non foi
a moda duradeira das romarías, que sempre tiveron gaitas e bailaron xota e
muiñeira. Durante longos anos houbo un grupo de mozos de orixe distinta
pero con maioría de galegos que tocou gaita e tamboril, vestiuse de galego ou
de escocés e cantou alalás, co nome de Gaitas Alegres. Ata hoxe hai mozas
arxentinas de orixe italiana, árabe, francesa, que “estudian danzas españolas”.
É unha das gracias femininas, tanto nas localidades como na capital.

Vistas dende outro ángulo, as romarías eran empresas que movían moitos
cartos. Amais do aluguer polos toldos, a venda de bebidas e comidas e a explo-
tación de toda clase de xogos –tiro ó branco, loterías, sapo, teixo, etc.– cobra-
báselles peaxe ós cocheiros que levaban e traían xente. Entre os gastos figura-
ban a contratación de músicos, a impresión de programas e a publicidade.

Algúns datos deixan claro que as romarías foron as festas de todos e a
festa por excelencia: ata 1911 e a pesar de reiteradas ordenanzas, os comer-
cios traballaban tódolos días do ano de luns a luns e de sol a sol. Os depen-
dentes, que adoitaban ser paisanos ou parentes habilitados interesados na
ganancia, facían como quen non ve. Porén, unidos no Sindicato de Depen-
dentes de Comercio, pouco a pouco lograron as primeiras conquistas labo-
rais. Nese ano conseguiuse o peche dominical e anos despois o sábado inglés
(a tarde libre) e o descanso entre horas. Aforro e esforzo eran a base da ética,
mais na semana das romarías todo se desbarataba. Había estrago –comida,
luz, fogos de artificio–, perdíanse negocios, os costumes austeros e os hora-
rios regulares alterábanse alegremente, sen queixa, con unánime adhesión de
arxentinos e estranxeiros.

Hai que engadir, como outra curiosidade, a forza das asociacións e as
súas imposicións colectivas en tempos de acentuado individualismo. A
barreira entre o público e o privado, tan estricta e vixiada, cedía nuns días de
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verán e as portas quedaban abertas, os gaiteiros entraban nas casas de “los
principales” a pedir viño, a madrugada silenciosa da localidade quebrábase
no estrondo de bombas e cortexos. Entre roscas, buñuelos e churros fumean-
tes, pescado frito, caña e viño, o hábito asentado empuxaba á xente para a súa
casa entre as 7 e as 8 ou 9 , tal como rezan moitos programas: ¡A cear! Cear
con mantel e sopeira, e logo volver ós excesos da longa noite.

No significado social das romarías hai que sinala-la luz. Nas localidades
alumeadas con gas de acetileno ou queroseno abrillantando nunhas poucas
rúas arredor da praza central, nos lugares rurais alumeados cun candil ou só
coas estrelas, vivía a xente que chegaba a cabalo, en sulky, en volanta, en cha-
rrier ou en galera, a mirarse na luz das mil luminarias que engalanaban os
edificios, os tendidos, as árbores.

E estaban os fotógrafos, que sacaban as contadas placas que atesouraba
cada familia para o futuro ou para mandar a Europa. E os prateiros, os soguei-
ros, as tecedoras; os que facían “anillos de novios”, mantillas con madroños,
garnicións para o carro: os luxos destinados a durar moito tempo e gardar
mensaxes de amor e alegría.

Nas primeiras crónicas das romarías pódense rastrexa-los mecanismos
espontáneos de socialización nun medio cosmopolita. ¿Cómo se comportaba
a xente? Os bailes, por exemplo, que eran o máis importante da festa, men-
ciónanse como soltos e agarrados. O agarrado era o pasodobre, a habanera;
axiña sería o tango. Outros bailes viñan  da tradición campesiña; da colonia:
o gato, a firmeza, o triunfo; de tempos máis recentes: os bailes de parellas
enfrontadas en fileiras ou cuadrillas, ás veces dirixidas por bastoneros e ás
veces cun intervalo destinado a “decirse relaciones”, xeralmente cuartetas
romanceadas como diálogo satírico. Igual que as carreiras de sortijas ou as
cuadreras, as danzas tiñan prosapia vella, medieval en ocasións, aínda que
poucos podían historialas.

O liso opúñase ó baile de figuras como o chotis ou o danzón, agarrados
e con ochos e cortes, como se vería en seguida no tango. O tango, que arrom-
bou todo. Gustou moitísimo. Interpretábano as mozas no  piano e  bailába-
no na súa casa. Contra o que adoita dicirse, hai constancia de que antes de
1910 xa o tocaban as bandas municipais nas retretas familiares e ata houbo
tangos escritos por autores locais como un olavarriense titulado “Ondinas del
Plata”, e nos programas das festas escolares e os Veglioni (veladas), miscelá-
nea de números presentados por autodidactas e afeccionados, foron un
número fixo.

Ás romarías o tango chegou axiña e causou desagrado, pero o que se cri-
ticaba era a condición de baile “muy agarrado”. Así aparece nas actas da
Sociedade Española aínda que as mencións son tardías. Dende 1917 vemos
reiteradas reconvencións contra os que “bailan tangos inmorales o de exage-
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rada exhibición”. Prevense ás orquestras que “no tocarán tangos si la
Comisión observa un comportamiento inconveniente de los tangueros”. Nas
actas de 1919 dise: “La Comisión se reserva el derecho a suspender la fiesta
si se bailaran tangos exagerados”.

As moitas mencións á moralidade parecen indicar que as romarías pro-
ducían unha catarse que asustaba, que eran un río caudaloso difícil de cana-
lizar. Para a xente solitaria todo o ano en estancias e puestos, parajes e chacras,
colonias e quintas, foron a ocasión soñada e fantasiada do encontro na maxia
da noite feita día, na alternancia de sexos e idades, ricos e pobres vivindo un
momento fugaz que os irmandaba no amor, o ocio e o pracer. (Os expedien-
tes da Xustiza de Paz (1879-1950) amosan o aumento dos casos vinculados
ó alcohol, os asuntos pasionais e de familia, dós crioulos, raptos, fuxidas do
fogar, nos meses de romarías e entroidos).

Unha crónica das primeiras romarías en Laprida, unha localidade veciña
a Olavarría, deixa claro que seguían un programa parecido, sendo algunhas
máis tardías, como estas de febreiro, para axustarse ó calendario dos músicos
en xira.

O primeiro día, á saída do sol, lanzábanse 21 bombas e a banda execu-
taba na praza o Himno nacional arxentino e a Marcha real española. Máis
tarde a banda, gaitas, estudiantina, etc. percorrían as rúas da localidade
“tocando alegres marchas”; ó facelo pasaban polas sedes das mutuais estran-
xeiras, dúas italianas e unha francesa, que se incorporaban coas súas bandei-
ras. Pola tarde, tódalas comitivas trasladábanse ó local das romarías, onde se
procedía á inauguración dos bailes, que duraban ata a madrugada seguinte,
coas horas de apoxeo despois das 9 da noite. Pechábase cada baile tirando
bombas e queimando fogos de artificio que terminaban coas chamadas “bate-
rías”, compostas por unha longa restra de bombas de gran poder que se oían
a varios quilómetros.

No descampado que precedeu ó Prado instalábanse quioscos, onde, pre-
vio o pagamento dunha taxa, se podía xogar para gañar obxectos de bazar ou
bombóns. O xogo máis frecuentado eran “las carreritas”, seis cabaliños de
metal que a base do impulso que lles daba unha manivela corrían sobre unha
pista redonda. Tamén había cantina.

As romarías nos xornais:

Se hace saber a los interesados en establecer carpas en el local donde deben
celebrarse las fiestas españolas que tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de enero de
1890, que pueden presentar solicitudes en la Secretaría de la Soc. Española
hasta el 15 de Diciembre. El mismo día tendrá lugar el sorteo de ellas. Olavarría,
Noviembre de 1889. La Comisión.

(El Cronista. 11 de decembro de 1889).
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A los carperos. A los puesteros. Confitería, fruta, juguetería, tiro, juegos de
atracción en remate al mejor postor. 

(El Comercio, 15 de decembro de 1909).

Polos avisos coñécese a localización da primeira Sociedade española, que
antes de 1899 construíu o seu novo edificio, o que aínda ocupa.

Outro aviso proporciona unha información interesante: anúnciase a for-
mación dunha sociedade destinada á explotación dun cinematógrafo que se
presentaría nas romarías. É de setembro de 1898 e está de acordo coa tem-
perá chegada a Olavarría do cine, que se publicitaba como “vistas de un efec-
to óptico sorprendente”.

Unha nota do 27 de xaneiro de 1902 titúlase BANDA DE HONOR.

Hemos visto el obsequio que el Sr. Presidente de la S. Española Don Ángel
Varela hace al director de las gaitas y dulzainas que nos han visitado en estas
últimas romerías, Sr. Antonio Rivera, el cual consiste en una banda de seda,
bandera española de hermoso efecto, cuya dedicatoria bordada en hilo dorado
y plateado ha sido ejecutada por la distinguida Srta. María de la Torre. Hoy le
será entregado el obsequio en horas de la mañana pues el agraciado parte en el
primer tren en viaje a Lamadrid, a las romerías que los españoles de esa locali-
dad celebran.

IDENTIDADE

Neste punto podemos preguntarnos como percibían o seu país e
España os galegos residentes en Olavarría. Notamos que mencionan o
lugar de orixe con indicación da aldea e a parroquia, ás veces a provincia,
e España. Non se menciona “Galicia”. O mesmo vemos nos españois dou-
tras rexións, nos italianos e nos franceses. Hai que sinalar que as inscri-
cións dos empregados públicos son caprichosas, de ortografía incerta; é
evidente que fóra do que dixese o pasaporte, debían aterse ós datos que
achegaban os declarantes. A súa identidade era, entón, a de españois e a
do contorno máis próximo, aldea ou cidade. A relación cos outros espa-
ñois produciuse na Sociedade de Socorros Mutuos, sendo os galegos os
máis numerosos; seguen de preto os vascos. Despois de 1890 houbo moi-
tos asturianos. O peso nas comisións e as propostas societarias é propor-
cional.

Ó longo do tempo, tódalas rexións estiveron representadas pero a pre-
sencia dos galegos aparece na tradición local das romarías, as comidas, as
cerimonias, aínda que non se mencione a rexión. A celebración maior da
colectividade en conxunto é, ata hoxe, o 25 de Xullo, Santiago Apóstolo.
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En síntese, houbo hexemonía dos galegos polo menos entre 1885 e
1920, sen mención expresa nin fundación dun centro separado. Non se abriu
unha escola bilingüe, non hai ningún texto que fale da necesidade de con-
serva-lo idioma que falaban. O teatro da Sociedade Española, a diferencia dos
de estilo provincial europeo como o Español de Azul ou o Hispano de
Lamadrid, italianizantes –veludo vermello, foso para a orquestra, palcos e
palco-grillé para os loitos–, foi unha sobria sala con escenario xunto a outra
máis pequena de estilo mudéxar con artesoados e colección de pinturas. Estas
salas do Club Español, que se sumaron en 1903 á nova sede da Sociedade e
á axencia consular, son ata agora un lugar moi apreciado para concertos, reci-
tais, teatro de cámara.

AS MULLERES

Tamén podemos preguntarnos polas mulleres galegas en particular. No
interior hai evidencia de que poucas chegaban soas. O desprazamento dende
o porto sería, seguramente, difícil. Para o caso de Olavarría, o tren chegaba á
metade de camiño, estación Las Flores. Dende alí había que ir a Azul en gale-
ra e dende alí, en carro ou outra galera, ata o punto de destino, combinando
as datas, pois as galeras non saían diariamente. As viaxes en tren eran mello-
res do que hoxe supomos pero as mulleres soas necesitaban parentes ou pai-
sanos para acompañalas e para darlles aloxamento e referencias.

Concluídos os malóns, os perigos materiais eran menores que a conten-
ción moral e formal. Durante o século XIX atribuíase á muller unha configu-
ración psicolóxica que recortaba as súas opcións. Había un prototipo de
muller con matices para a campesiña e a de cidade, a rica e a pobre, pero sem-
pre ben diferenciada do home e con influencia constante da familia patriar-
cal e da igrexa.

Houbo concepcións feministas e as anarquistas predicaban o amor libre,
as socialistas o voto e o acceso ós cargos públicos, pero foi o ingreso no sis-
tema capitalista como traballadoras o que marcou un cambio sensible. De
súpeto eran obreiras, oficinistas, xornalistas. Pero, o control social seguiu
exercéndose con maior rigor sobre as mulleres: o castigo ó adulterio, o rexei-
tamento ás divorciadas e separadas, a exaltación da virxindade como virtude
e dote, o dote propiamente dito, en terras ou diñeiro, a alternativa do con-
vento, son algunhas das súas formas. Dentro do plan burgués de vida –matri-
monio, fillos lexítimos, economía doméstica– eran preparadas con máis dou-
trina que instrucción. A pesar disto, alfabetízanse e saen a traballar.

É un signo dos tempos. Na Arxentina a Lei de Educación Común,
Gratuíta e Obrigatoria, varreu moitos prexuízos. Impúxose manu militari e
pasou por riba das confesións relixiosas, os hábitos pechados das colonias,
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o illamento xeográfico. Era certo que se privilexiaba o traballo na casa –cos-
tureira, campesiña– ou, nun nivel máis alto, gobernanta, institutriz, enfer-
meiras particulares, e sempre o servicio doméstico para a que non tiña teito
e comida, pero pouco a pouco esa situación mudou. As inmigrantes, aínda
con pouca instrucción, traían saberes que eran un valioso capital en
América cando se instalaban en localidades en proceso de construcción.

O que se sabe sobre control da natalidade completa o seu perfil. Sabemos
que empregaban métodos anticonceptivos (pesario, esponxa, pomadas, etc.)
e que tiñan poucos fillos e regulaban no tempo os nacementos, considerán-
doos máis como unha responsabilidade que como un seguro para a vellez.

Son muller, son pobre e non quero selo; a miña historia ten límites pre-
fixados que non admito, era un novo discurso que as impulsaba a participar
na epopea da emigración, do traballo como aventura, das remesas. A
Olavarría chegaban cos seus familiares. Segundo os libros de matrimonios,
residían cos seus familiares e o domicilio da parella fixábase aquí. Como se
decía, “o home casaba en Olavarría”. A diferencia do que se sinala para a capi-
tal e para Mar del Plata nun período posterior, non traballaban preferente-
mente –tampouco nos primeiros anos da inmigración– no servicio domésti-
co. Eran partícipes dos negocios familiares e se traballaban en relación de
dependencia facíano como modistas, pasadoras do ferro de tinturería, costu-
reiras ou en fábricas de flores artificiais ou alpargatas; todo o que requiría
mans delicadas e paciencia.

OS INDIANOS, AS REMESAS

A fantasía desempeñou un papel importante na emigración. Os relatos
dos viaxeros afortunados, a saga dos indianos, as cartas, máis tarde o cine,
empuxaban ós soñadores. O que volvía a Galicia rara vez era o que fracasa-
ba; era un turista ou un indiano que viviría o resto da súa vida de rendas. Se
na aldea non había un, as historias corrían e magnificábanse.

Indianos propiamente ditos foron os Santamarina, Ramos Mejía, García
Naveira, só con mirar arredor, na provincia de Bos Aires. Ramón Santamarina
naceu en Ourense en 1827, fillo dunha familia fidalga, o marquesado de
Atalaya e Bermejo, emparentados con Rosalía de Castro. Por un drama fami-
liar que leva ó pai ó suicidio, Ramón queda como pupilo a cargo duns tíos
que o internan na Escola Naval de Marín. Con só trece anos, decide escapar
a Arxentina. A súa temperá experiencia con animais na zona do Riachuelo
porteño lévao ó interior, onde descobre o gran negocio da época: combina-la
provisión e transporte de coiros coa instalación de casas de ramos xerais ó
longo da ruta e a adquisición dos campos circundantes. Faise riquísimo, casa
cunha muller moi rica, filla de vascos, enviúva e casa cunha sobriña desta; das
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dúas ten dezasete fillos. A súa carreira e a dos seus fillos é das máis brillantes
do país, como facendados, políticos, fundadores de institucións. Unha das
súas fillas funda a localidade-balneario de Orense, sobre o Atlántico, en
homenaxe á terra natal do seu pai. Os Santamarina foron primeiros poboa-
dores tamén en Olavarría, e no partido lindeiro de Laprida son actualmente
importantes facendados e veciños.

Os García Naveira, pola súa banda, foron dous irmáns nacidos en
Betanzos, inmigrantes pobres e analfabetos que acadaron unha enorme for-
tuna. Propietarios das tendas de departamentos A la Ciudad de Londres (ó
estilo de Harrod´s), instruíronse, viaxaron e foron filántropos, doando á súa
cidade natal escolas, un lavadoiro, a Casa do Pobo, un hospital, asilos, e o
extraordinario xardín temático O Pasatempo, compendio da súa cultura
autodidacta e cosmopolita. Casaron con dúas señoritas que eran fillas de
terratenentes vascos. Os seus descendentes viven en Betanzos, en Bos Aires
capital e en Trenque Lauquen, provincia de Bos Aires.

Houbo moitos indianos, máis ou menos xenerosos, pero o que hai que
sinalar aquí é que servían de paradigma, excitando a imaxinación, empu-
rrando á aventura.

Máis modestas, as remesas dos inmigrantes comúns formaron parte do
soño de partir. Ademais da correspondencia e do vínculo afectivo, inmaterial
e duradeiro, as remesas de diñeiro eran un lazo que os mantiña unidos coa
súa terra; tanto se se enviaban dende as grandes cidades como das máis
pequenas, como estímulo, e mesmo motivo directo da partida, e como ele-
mento que equilibraba a perda que ela significaba.

Os que emigraban adoitaban ser mozos novos e os máis solteiros e, por
iso, reducían as posibilidades de matrimonios e nacementos en Galicia. As
remesas eran, en cambio, un factor de equilibrio porque melloraban a situa-
ción dos que quedaban. Noutro sentido, colaboraban a mante-lo vínculo
transoceánico. Vistas dende Galicia, significaban movemento bancario,
investimentos, a ocupación productiva de terras; vistas con ollos bonaeren-
ses representaban un importante xiro de negocios nas casas de negocios e
nos bancos.

Casas de negocio, ramos xerais ou, simplemente, almacéns, eran esta-
blecementos de distinta magnitude pero que coincidían en cubri-las necesi-
dades dunha comunidade en conxunto; as inmediatas e as que se creaban ou
estimulaban a medida que crecían. A súa nota distintiva é a amplitude de sec-
tores e a elasticidade para aumentalos ou cambialos. O comerciante de ramos
xerais, de modo informal, monopolizaba os negocios dunha estación recente
de ferrocarril, ou localidade recentemente fundada, un barrio en crecemento.
Se se xustificaba, abría novos comercios ó lado ou en fronte ou ben ó longo
dunha liña férrea en distintas estacións, na veciñanza das estancias grandes,
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ó longo dun camiño, aproveitando as vantaxes do financiamento en cantida-
des maiores.

A variedade de mercadorías era ampla: comestibles nacionais e importa-
dos, frescos e envasados, bebidas que ás veces se fabricaban con alambique
propio pagando taxa municipal, roupa de campo e cidade, mercería, calzado,
apeiros completos, pratería crioula. Traíanse madeiras de Paraguai, baldosas
do Havre, cerámicas españolas; contratábanse ferradores, colchoeiros e ata
afinadores de pianos e reloxeiros. Vendíanse carruaxes e máis tarde automó-
biles, bebedeiros, muíños, arames, postes para cercar, ...

Adoitan ter un despacho de bebidas que antigamente era chamado pul-
pería, posta para entregar e recibir correspondencia e provisión de forraxe e
cabalos frescos. Se estaban en lugares pouco poboados chamábaselles “esqui-
nas” porque o montecito, o palenque, o patio cos seus faroles, dábanlle-lo
aspecto dunha esquina de cidade. Mundos complexos, recibían froitos do
país en consignación, adiantaban cartos sobre a colleita, descontaban docu-
mentos, mercaban coiros, graxa, leite, callo, o que cadrara, e, por suposto,
enviaban “giros a todo el mundo”. Algúns eran axentes de publicacións,
mesmo as españolas, francesas, italianas. Contrataban seguros, xestionaban a
adquisición de maquinaria agrícola, mercaban por encargo pasaxes en tren e
barco, facían trámites mediante un comisionista. Non tódolos ramos xerais
tiñan todo isto, mais a nota característica era a variedade e na mesma estaba
o xerme da fortuna. A sorte, a localización xeográfica en relación coa evolu-
ción das cidades e as estancias, e a iniciativa, boa saúde e laboriosidade dos
comerciantes marcaron as diferencias. Tamén o enxeño, pois os avisos lem-
bran a práctica de incorporar investimentos caprichosos sempre que puide-
sen dar dividendos, a incorporación frecuente de artesáns e expertos, a con-
sabida práctica de agregar parentes e paisanos de confianza como habilitados.

Sábese que a finais do século XIX na provincia da Pampa, unha rexión
bravía e despoboada que aínda sufría malóns, tivo o seu almacén de comercio
xeral o pai de Alfonso Castelao.

Para o tema “remesas” os almacéns de ramos importan porque foron os
encargados dos xiros, directamente ou como representantes dos bancos
–como o Español do Río da Prata–. Os axentes consulares, pola súa banda,
ocupábanse de herdanzas e vendas de terras en Galicia, mais aínda neses
casos eran as casas de negocio as que realizaban as transferencias en cartos.
Os avisos poden informar sobre o modo de facelo, os rexistros consulares
sobre os importes e a clase de negocios dos galegos de ultramar. É un tema
pendente para estudios especializados.
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HISTORIAS DE VIDA

Rastrexar inmigrantes con éxito é fácil. Os menos afortunados movían-
se pola provincia en procura de traballo, fundaban familias e modestas pro-
sapias que non se rexistraban nas crónicas das localidades. Uns poucos vol-
vían a España, outros ían ás grandes cidades a tentar outro destino nas
industrias e na construcción dos barrios suburbanos. Vivían e morrían nos
arrabaldes, como a miña familia, anónimos, mimetizados, integrados.
Aparecen xeralmente como membros de familias mixtas e identificámolos
polo apelido ou por algunha viaxe recente que levou ós descendentes á terra
dos seus antepasados.

Só os italianos se asemellan ós galegos na súa ubicuidade: non hai arxen-
tino que non pareza –e ata sexa, profundamente– un pouco italiano nos ace-
nos, a xerga popular que usa a diario, a xestualidade e algúns defectos que
todos aceptamos; non hai arxentino que non teña algo de galego no sangue,
na historia familiar, na historia dos amores e afectos, aínda que non sabemos
ben se se manifiesta na saudade, o pudor pola alegría se hai que poñela en
evidencia fóra das festas, o medo á pobreza (que comparten tamén outros
inmigrantes), a dialéctica, certo humor barroco.

Se eliximos falar de galegos que se enriqueceron é porque deles temos
testemuños escritos. Para os outros, fóra do ámbito familiar serve a historia
oral, a crónica, que poden ser materia doutro traballo. De ningún modo fal-
tan suxeitos sobre os que indagar. Basta le-la guía de teléfonos das localida-
des bonaerenses para encontrar incontables apelidos indubidablemente gale-
gos. Nas que non superan os 100.000 habitantes, o número de descendentes
de galegos é, proporcionalmente, aínda máis alto que nas metrópoles provin-
ciais e na capital.

Pode dicirse, e ese podería se-lo título deste texto, que en cada localida-
de bonaerense hai un bosque de galegos pois, sen perxuízo doutros moitos
apelidos, hai Pereira e Pereiro, Maceira, Carballo e Carballido e Carballeira,
Moreyra, Oliveira, Silveira, Salgueiro, Viñas e Videira, Frexas e Freixas,
Loureiro, Cerdeira e Cereijo e Cereixo, Carrizo, Castiñeira, Filgueira,
Abeleira, Ameiro e Amieiro, Cibeira, Aranjo, Toxo, Uzal, Souto, Piñeiro,
Cedrón (dinastía de músicos).

No período que tomamos en consideración un tipo representativo é o
comerciante. Xa dixemos que a inscrición no Rexistro Municipal de
Estranxeiros daba dereito a elixir autoridades municipales e a ser elixido.
Requiríase certa antigüidade como residente no distrito (case sempre foi de
cinco anos), saber ler e escribir e pagar patente ou impostos por máis de certo
importe. A inscrición facíase pública mediante a fixación de carteis e podía
ser obxectada por calquera. Se tomamos, por exemplo, o ano 1898, aparecen
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Pablo Fassina, italiano comerciante; Pedro Begué, tamén comerciante italia-
no; Ángel Moya, español facendado; Francisco Indavere, español hoteleiro;
Enrique Hoffmann, alemán facendado; Bernardo Lacanal e Pedro Dupont,
franceses (non se indica a profesión); e Martín Simpson, uruguaio industrial.

Se falamos de galegos que quedaron fóra do anonimato, gardada a súa
memoria en documentos e crónicas, encontramos unha maioría de comer-
ciantes. Tomemos un como modelo do tipo humano, don José Lis. Nacera en
Ponte Caldelas, fillo de Manuel Lis e María Oubiñas. Ós vinte anos chega só
a Azul, onde os Oubiñas xa tiñan un xuíz de paz e un comisario de policía.
Ós vintenove anos é dependente de comercio en Olavarría. Nunha combina-
ción frecuente, casa con Josefa Gainza, filla de vascos, donos de campo e de
almacéns de ramos xerais en dúas estacións de ferrocarril.

En 1903 participa no movemento gremial dos dependentes que piden o
descanso dominical. Tamén é músico, un dos primeiros directores da banda
municipal durante cinco anos, redactor dos estatutos e xestor da adquisición
de instrumentos e uniformes. É tamén un membro destacado das comisións
na Sociedade Española. Nos anos seguintes a súa fortuna crece e independí-
zase, aínda que cremos que xa era un habilitado enriquecido cando en 1900
cofunda o Banco de Olavarría, primeiro banco local.

Un aviso do diario La Razón do 30 de xaneiro de 1907 informa:

LA CONFIANZA ALMACEN TIENDA MUEBLERIA FERRETERIA
Y CORRALON DE MADERAS Y FIERROS DE JOSE LIS

Surtido completo en todos los ramos que sigo vendiendo a precios sin
competencia.

Autorizado por el Banco Español del Río de la Plata doy giros sobre Europa.
En España, todos los pueblos y ciudades. De Italia, catorce mil pueblos. Francia,
Austria, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suiza y Rusia. Todas las capitales y prin-
cipales ciudades. Agente de la Compañía de Navegación Hamburgo Americana. 

Calle Vicente López esquina a Belgrano.

Era un punto excelente, na rúa principal a unha cuadra da praza central.
Era a época das remesas de parte de inmigrantes chegados dos países que
menciona o aviso e doutros. As casas de negocio convertíanse en axentes
financeiros, de seguros e viaxes. Recibían froitos do país en consignación e
actuaban como intermediarios na venda, anticipaban diñeiro sobre as collei-
tas, descontaban documentos. Os españois monopolizaban a venda de mate-
riais de construcción a medias cun italiano, José Guazzone, que máis adian-
te foi conde de Passalacqua, todos, pode presumirse, ligados polo vínculo
masónico ó italoazuleño José Piazza, chegado antes e dono de fábrica de cur-
tidos, cervexería, corralón de materiais, banco, casas de negocio, etcétera.
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José Lis e a súa esposa viven nunha fermosa casa con tódolos signos do
máis alto status da época, ó carón do negocio. Viaxan a Galicia ó estilo dos
máis afortunados, en primeira clase, cargados de obsequios e por un ano.
Antes de partir fanlle varias despedidas no recentemente inaugurado Club
Español. A viaxe e as festas de despedida, que incluían a comitiva de amigos
e parentes acompañando ós viaxeiros ata o porto, repítese con outras, con
variantes pintorescas e imaxinativas que quedaron documentadas nos xornais.

Este home morreu novo, en 1908, e tres anos despois a viúva casa con
Emilio Condé, un discutido personaxe local. Fora comisario de policía e des-
pois intendente. Polas fotografías vese que era elegante e moi bo mozo, con
fama de mullereiro e duro, amigo tanto de aristócratas como da xente dos
prostíbulos e as casas de xogo. O casamento foi un gran acontecemento, cunha
lúa de mel que durou dous anos de paseo por Europa. Á volta transferiron o
negocio e establecéronse na capital. Para os fins deste traballo interesa a pro-
minente posición da viúva, froito ata ese momento do traballo de José Lis.

Polo contido das notas necrolóxicas con ocasión do falecemento sábese
que fora o primeiro presidente honorario da Sociedade Española, xestor da
fundación do Banco de Olavarría e o seu primeiro presidente, músico desta-
cado. Os máis importantes diarios da Arxentina, La Nación e La Prensa, dedi-
cáronlle extensas notas e relacións de persoas que se adhiren ó dó. Ó mes
seguinte ten lugar a “misa de cabo de mes”, unha expresión hoxe en desuso
e que aparecía só nos xornais dos españois.

En 1922 a familia Lis aparece de novo nos diarios de todo o país pero
con ocasión dun suceso da crónica negra, o asasinato de seis membros da súa
familia e un peón que o dono de dúas estancias preto de Azul e Olavarría
comete para herdalos. É un inglés chamado Mateo Banks e os seus parentes
son os mesmos que aparecían con el no funeral de José Lis: os Gainza,
Iglesias, Ferreira, Onagoiti, Hargües, Oubiñas, unha mestura de orixes típi-
camente arxentina.

Convén aclarar un punto. Ata hai pouco entendíase que a inmigración
de galegos ó interior de Bos Aires fora tardía con respecto dos vascos pasto-
res, os franceses e algúns británicos. Pouco a pouco xorden evidencias que
retrotraen a data.

A falta de datos estatísticos e aínda dos específicos en cada localidade
–no que se está traballando caso por caso– convén segui-la pista individual
dos primeiros poboadores e iniciadores de actividades e negocios, os pionei-
ros. Non é o mellor procedemento, pois empezar polos de máis éxito produ-
ce un corte que se parece ó panexírico, pero non é esa a intención. A sorte
dos galegos estivo suxeita ós vaivéns e resultados do conxunto, pero impon-
se unha limitación metodolóxica que responde á natureza dos testemuños
accesibles nunha primeira investigación.
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Por outro lado, as vivendas no centro da cidade, as frecuentes viaxes, a
participación honorífica en distintas iniciativas, dan unha idea da rápida for-
mación dunha burguesía provincial e, no que nos interesa, da significativa
presencia de galegos chegados había pouco.

Un casamento de 1908 serve para ilustrar ese fenómeno. Trátase da
voda de Lucía Sanmarco con Anselmo Aréchaga, o 2 de agosto de 1908. A
ceremonia civil facíase ás 3 da tarde na casa da noiva. Os testemuños son o
xuíz de paz e dous personaxes locais prominentes. Que o xefe do Rexistro
Civil se trasladara fóra da súa sede e do horario de atención é un acto de
deferencia.

Ás 7 da tarde tiña lugar a cerimonia relixiosa na igrexa de San Xosé. Ó
día seguinte lese no Popular:

ECOS DE UNA BODA. Muy lucida resultó la ceremonia nupcial de la Srta.
Lucía Sanmarco con el caballero Don Anselmo Aréchaga (...) el templo había
sido arreglado con profusión de flores y luces. A los acordes de una marcha nup-
cial penetraron los novios al sagrado recinto donde ya se hallaban numerosas
familias y caballeros de nuestra sociedad. La joven novia resaltaba su interesan-
te belleza rubia con magnífico traje blanco de seda de Lyon adornado con enca-
jes de Inglaterra y azahares. Terminada la ceremonia los desposados pasaron a
la sacristía, donde recibieron las felicitaciones de sus amistades.

De regreso al domicilio Sanmarco, se hizo música y se bebió Champagne a
la salud de la gentil pareja, que en el tren de las 10 y 40 partió en viaje de bodas,
siendo acompañados hasta la estación por un buen número de amistades.

A continuación figura a lista de agasallos, de varias columnas. Entre eles
hai un prendedor de ouro e brillantes, abano de seda e nácara, bomboneira
de vidro e prata, xoieiro art-nouveau e colar de ouro, todos feitos por galegos
prominentes, amais de innumerables obxectos de louza, pel e prata, vidro,
petit-mobles e mais alfaias, entre elas mate e bombilla dun famoso prateiro.

¿Non é notable a adhesión ás formas e ós rituais máis elegantes en xente
chegada hai poucos anos –nunca máis de vintecinco no caso de Olavarría–?
O cambio prodúcese na mesma xeración mudando de casa, mobiliario, ves-
timenta e costumes, dende rúas de terra sen iluminación, en moitos casos en
vivendas de adobe sen servicios, ó estilo que se colixe do dito anteriormente.

Francisco Sanmarco e Rosa, a súa curmá e esposa, eran naturais de San
Pedro de Lantaño, Pontevedra. Non sabemos en que ano chegaron a Bos
Aires. En 1877 unha filla súa, nacida en Arxentina, casou na parroquia por-
teña da Concepción. Rosa quedou viúva en 1906 e entón asociouse cun
parente de apelido Alfonsín, natural de Lalín. A súa neta maior, de dezaseis
anos, é a que casa en Olavarría, onde tiveron importantes almacéns de ramos
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xerais, entre eles o de Moya e Sanmarco, considerado o primeiro. No cemite-
rio local encóntrase o panteón da familia. Os datos foron proporcionados
polo Dr. Alberto Aréchaga, neto de Lucía, que reside en Córdoba.

As crónicas dos casamentos máis rumbosos da rexión varían dende os
dos masóns de Azul polo rito propio que incluía arco de espadas, a marcha
de Mozart e as doazóns benéficas e que excluía tanto o rito católico como o
trámite civil, ata as unións de feito dalgúns socialistas e contados matrimo-
nios exclusivamente civís. O caso de Lucía Sanmarco é o máis corrente aínda
que se tratara de agnósticos ou masóns.

A provincia de Bos Aires absorbeu as diferencias nacionais cunha mestu-
ra de tolerancia e oportunismo que só se entende considerando a expansión
rápida, a improvisación de institucións públicas e privadas e as formas bur-
guesas asentándose co beneplácito xeral. As localidades novas eran, cada
unha, unha aventura. Cada home era un fundador do contorno pero tamén
de si mesmo. A relixiosidade –e os casamentos como a súa apoteose– brin-
dan un escorzo. Se se era relixioso era cousa privada e a relación coa igrexa
do lugar baseábase nun status quo de mutuo respecto. Profesar quedaba para
o seo da familia e, publicamente, para as mulleres. Unha definición moi
usada, a de relixión de tres partidas –bautismo, matrimonio e extrema
unción–, combínase co dobre canon para homes e mulleres. Con ocasión da
visita de oradores sacros famosos, os xornais queixábanse da actitude dos
señores de prol, parados no fondo da nave ou charlando no atrio mentres as
señoras cumprían co precepto.

A masonería tivo unha grande influencia pero non houbo enfrontamen-
tos senón un estraño entendemento. Mentres algúns galegos prominentes
mandaban ó municipio notas asinadas cos tres puntos que os identificaban
como irmáns na loxa “Obreros del Sud”, mentres desfilaban nos actos públi-
cos co seu estandarte e penduraban baixo o chaleco a medalla de número, as
fillas asistían a colexios relixiosos e as esposas bordaban paramentos sacros e
sostiñan obras pías. ¿Agnósticos e anticlericais temperados pola fe como atri-
buto feminino?

Non é unha situación rara. Na capital o máis famoso dos Grandes
Mestres foi o Sr. Harilaos, a súa filla, Sara Harilaos de Olmos, doou as obras
pías que deron nome á localidade próxima á Prata e o belísimo pazo da Curia
de Bos Aires.

Na familia de Faustino Rocha, de quen falaremos, o home era un galego
librepensador (aínda que non se sabe que fose masón) que educou os seus
fillos varóns en colexios e universidades públicas. Casado cunha señora moi
relixiosa, as fillas educáronse nun elegante colexio de monxas francesas na
capital –Escravas de María–, fundou un Fogar de Ancianos con advocación a
San Vicente e doa a un bispo un valioso pectoral.
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Podemos supor certo grao de oportunismo e ambición (díxose que esas
familias puñan un pé en cada sector do poder) ou a simple adaptación a un
medio heteroxéneo. Cremos que non se reflexionaba sobre estas cousas, que
a corrente da vida en sitios inhóspitos que eles mesmos vitalizaban os arras-
traba, deixando a moitos á deriva, devolvendo a outros fracasados ou permi-
tindo que os esforzados e aforradores que acadaban a meta elaboraran unha
moral provedora de saúde e autocompracencia.

Nas súas memorias, tituladas Antes del 900, Adolfo Bioy, pai do escritor
Adolfo Bioy Casares (cap. VI, Edición do autor, 1958), lembra a un galego
cunha relixiosidade, semellante á doutros que fomos atopando, que amosa
outra orientación. Trátase de Don Pepe Gómez “un gallego que vivía en un
campito de su propiedad” que saía tódolos días a vender aves e ovos e cum-
prir toda clase de encargos. A súa fe era tan profunda que decidira ser predi-
cador entre os paisanos máis humildes, asistindo ós moribundos coas súas
oracións e rezando o rosario nos velorios. Era considerado como un santo e
non deixou o seu ministerio máis tarde, cando fixo fortuna e tivo casa de
negocio. Publicaba un xornal de sucesos locais e textos edificantes que paga-
ba con anuncios do seu propio negocio e peto. Un galego comerciante e
periodista, autodidacta, trae a lembranza de moitos dos seus paisanos, non só
nesta zona. Na capital houbo un señor chamado Juan Antonio Rodríguez,
natural de Santaballa, que logrou unha enorme fortuna e a causa da morte
accidental que lle causou a un veciño decidiu facer penitencia doando, no
século XIX, unha das prazas céntricas de Bos Aires, a Casa do Clero, o Palacio
Pizzurno (Ministerio de Educación) e a igrexa do Carme, que fora inicial-
mente a Capela do Desagravio.

A pesar de ser tantos, non só os comerciantes foron os primeiros poboa-
dores galegos que quedaron na crónica e nos documentos. Houbo pioneiros
na industria e nas profesións. En Olavarría podemos cita-los primeiros mui-
ñeiros, Juan Reboyras e Pastor Fernández (1880), o farmacéutico Ventura
Estévez, natural de Pontevedra, o mestre Perfecto Losada Caballero, de
Marín, Pontevedra (ambos antes de 1882), o médico Ángel Pintos, que reci-
biu en 1896 como sinal de agradecemento dos seus clientes unha fermosa
casa que é hoxe o Museo Dámaso Arce.

As historias de vida permiten reconstruí-la trama miúda. Unha biografía
en homenaxe a un médico dirixente do Partido Comunista permite segui-los
pasos do seu pai, nacido en San Miguel de Reinante, na provincia de Lugo,
chegado a Montevideo ós catorce anos e máis tarde corredor de panos finos,
que casa coa filla dun francés rico de Olavarría, onde, finalmente, se instala a
familia. Don Faustino Rocha de la Rocha foi cofundador do Banco de
Olavarría, dirixente da Sociedade Española e pai dunha familia que deu
médicos e un coñecido político radical.
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Houbo dous médicos de apelido Piñeyro; un deles actuou na Sociedade
Española de Laprida (Manuel Piñeyro Gago), sendo tamén pianista; casado
con Vicenta Insua, tivo botica e era escribán e procurador ad honorem; con-
servador, acompañou ós Santamarina nas súas campañas políticas; deixou
familia en Olavarría, onde o outro médico dese apelido encabezou a escisión
dictada polo apoio á independencia de Cuba.

Descendentes de Rodríguez Mera, de Paraños; do mariño ferrolán
Antonio Jaspe (casado con Josefa Fraire); dos Seijo, uruguaios descendentes
do coruñés José Ramón de Seijo; os de Manuel Pereyra e Juan Agra de Santa
María de Iodos, Pontevedra, como os de Manuel Eyrea e Rosa Santiago;
Cereijo e Catoira de Ourense; Benito Cibeira Calviño de Rodeiro, Lalín (fillo
de José Cibeira Cardelle e Dolores Calviño Mejuto); os Pacín, Gabín Rocha,
Cabezón, García Blanco, todos coruñeses; García Sesto de Cumeiro en
Compostela (fillo do médico Ricardo García Blanco e Mercedes Sesto Acuña);
os Castelao (tamén de Rianxo e presumiblemente parentes de Alfonso);
Couto e Ribalta de Compostela; Rivadeneira, Mouriño, Dopazo Pose de
Pontevedra; José González –prateiro–; Pedro Muíño, de Allariz (Hotel
España); Núñez de Arantey na Coruña, teñen actualmente descendentes que
son deputados, senadores, médicos famosos, intelectuais. Lugar á parte mere-
ce o farmacéutico Ignacio Álvarez, nacido en San Pedro, Lugo, unha figura
entrañable da cidade morto hai dez anos a avanzada idade, home culto e ami-
gable que, con Cereijo, Pérez e outros, galegos e non galegos, formaban o
conxunto As Gaitas Alegres.

Unha fonte moi rica de testemuños é a colección de expedientes da
Xustiza de Paz. Alí pódense segui-los conflictos, trámites e execucións que
tiñan a galegos como protagonistas.

No caso de Olavarría gárdanse tódolos que datan de 1879 en diante. A
casuística, coas dificultades superables –identificalos como galegos, esmiu-
za-las circunstancias, interpreta-la xerga legal– brinda a inmediatez do dato
pequeno, do cotián.

TRAZOS E RASTROS

Ata aquí vimos como os galegos se integraron como españois, sen rei-
vindicación rexional pero con apego provincial e de parroquia, o que os ita-
lianos chaman campanilismo aludindo ó campanario da igrexa aldeá.
Conservaron o seu idioma e as súas tradicións na casa e na vida social, sen
institucións formais fóra da mutual española.

Igual que noutras colectividades as tradicións foron máis duradeiras e
fortes alí onde había máis dun galego falante. Paradoxalmente, a lentitude no
proceso de integración permitiu que os elementos da cultura estranxeira
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fosen máis diferenciados e se instalasen de maneira máis distintiva. Foi o caso
dos italianos, coas súas escolas bilingües, os seus teatros, as súas peculiarida-
des lingüísticas: houbo máis tempo para marcar a toda a sociedade. No caso
dos galegos houbo menos distancia, menos diferencias e, por isto, marcas
máis sutís que aparecen nas festas, o humor, o estilo.

Ó principio, a tradición era difusa e non preocupaba. Foi máis tarde,
cando os avós morrían, cando xurdiu o interese por un pasado que era meta-
de mito, metade silencio. Foi a etapa das asociacións, a Dante Alighieri, a
Alianza Francesa, a Sociedade Portuguesa, Etxe Maitea, e as innumerables
escolas de danzas españolas que están en cada localidade cos seus alumnos e
profesores descendentes de españois pero tamén doutros estranxeiros, dende
coreanos ata dinamarqueses.

A presencia dos galegos foi notoria nas romarías. O Prado Español e o
festival de xaneiro marcaron o calendario co seu programa de gaitas, xotas,
muiñeiras e traxes de aldeáns. Os disfraces de entroido, as cuadrillas e com-
parsas, os actos escolares, as veladas, tiveron como tópicos estes elementos
sen que todos coñecesen a orixe. Curiosamente, extinguíase parte do fer-
moso repertorio crioulo –os estilos, milongas de campo, cantos por décimas–
mentres a escola e as festas conservaban a contribución dos españois; dos
do norte en especial e os galegos primeiro ca ninguén, polo menos ata que
o cine popularizou o repertorio andaluz. Se buscamos unha explicación
xorde unha idea difusa e aceptada: que o inmigratorio, axuntando instru-
mentos e bailes doutras localidades, vén a renova-lo substrato europeo. No
caso da provincia de Bos Aires superponse a unha tradición fortemente
española no espírito, métrica e argumentos das milongas, cielos, payadas,
cuartetas romanceadas.

A solidariedade entre os membros de cada grupo nacional foi menor no
interior da provincia pola facilidade e as oportunidades de participar na vida
pública. Aínda que os estranxeiros foron remisos a adquiri-la nacionalidade,
quizais por temor ás guerras, actuaron nos corpos deliberativos locais e foron
os introductores do activismo gremial. No caso de Olavarría fixérono no gre-
mio de Dependentes de Comercio, dende aproximadamente 1902, e nos de
panadeiros e pedreiros dirixindo folgas. Na política que transcendía o ámbi-
to municipal inclináronse polo socialismo e os seus fillos polo radicalismo.
Non os atopamos como masóns prominentes pero si nos graos menores e
intermedios. En xeral, eran laicos librepensadores, polas características que
invariablemente sinalan os descendentes. Polos datos que brindan os xornais
e a memoria oral sabemos que adoitaban ser come-curas ou pouco practi-
cantes que non obstaculizaban ás mulleres da familia na práctica relixiosa.

Hai que sinala-la afiliación simultánea á mutual local e ás grandes insti-
tucións metropolitanas, o Centro Galego e o Hospital Español, para a aten-
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ción dalgúns casos graves e para certo contacto cultural, cada vez menos
intenso, coa librería e a biblioteca.

Nas cidades do interior bonaerense o recoñecemento e as posibilidades
de ascenso social, de participar no goberno municipal e nas institucións
intermedias foi maior que na capital e nas grandes urbes do litoral. Aínda que
ser primeiro poboador ou poboador temperán non deu acceso a boas terras
con tanta facilidade coma antes, o comercio e os oficios foron vía de acceso á
fortuna e o prestixio familiar. “Ricos de tierras” foi a imaxe que deron os vas-
cos con éxito; “ricos del comercio” a dos galegos. Eran estereotipos pero ser-
ven para dar unha idea do lugar que ocuparon na sociedade mediterránea
bonaerense nos tempos da inmigración masiva.

O apoucamento é un trazo común a tódolos inmigrantes. O idioma, por
exemplo, falábase na casa. Fóra intentábase un castelán medio, o máis neutro
posible. Se había máis dun falante na familia, os fillos  aprendíano; senón,
perdíase. Quedaban –e para iso bastaba un só galego– o cancioneiro, o refra-
neiro, os xogos verbais e o maldicir. Palabras de cariño e palabras groseiras é
o que quedou no folclore de cada casa.

A escola arxentina puxo énfase no ensino (ou imposición) dun idioma
común, aceptable ó oído, coa sintaxe e ortografía estables. Como instrumen-
to, favoreceu a inserción laboral e a actividade política. Porén, non foi duro
coas peculiaridades dos fillos dos inmigrantes, porque non quixo ou porque
non puido. Foi unha escola laica que non se preocupaba polos rituais reli-
xiosos ou patrióticos de cada grupo. Polo contrario, nos actos escolares, a
continuación de que se cantase o Himno Nacional e feita alguna dramatiza-
ción sobre próceres e lembranzas heroicas, pasábase a un repertorio ecléctico
de “numeros en los que toman parte los educandos”. Era un repertorio inter-
nacional: bailábanse as czardas de Monti e o minueto federal, a xota aragone-
sa e a muiñeira (¡Árdell’o eixe, carballeira! nas miñas lembranzas), a tarante-
la napolitana (¡Fulí-culí fulí-cuná!), a farandole provenzal, sevillanas, pericón
nacional, etcétera.

Podemos preguntarnos se foi unha boa opción nivelar eficaz e pragmáti-
camente, folclorizando e simplificando contribucións culturais tan variadas.
Cada familia de estranxeiros arxentinizouse de portas a fóra á custa de perder
unha parte do seu patrimonio cultural pero, certamente, facilitouse a adquisi-
ción dun idioma medio, unha fala e un idioma escrito aptos para tódolos inter-
cambios. Na mesa dun café, nun baile, na escola e no traballo non pesaron as
peculiaridades internas ó fogar, e os amigos, amantes e matrimonios foron
mixtos sen grandes tensións, pois foi a regra tanto para galegos como para os
outros estranxeiros que os matrimonios o fosen. Houbo casos de casamentos
entre paisanos –como entre os italianos do Piamonte ou entre os colonos ruso-
alemáns–, pero entre os españois e os franceses, por cita-los máis numerosos,
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o habitual era que chegasen homes sós que casaban poucas veces con compa-
triotas e máis con arxentinas ou mulleres doutra orixe. O idioma perdíase, así,
con facilidade. O que quedou foi unha tradición dividida que resultou, ó final,
forte na vida social, nalgunhas institucións como as romarías e as tertulias.

Ningún arxentino é sinxelamente fillo dunha nación pois ten no sangue
–ás veces– e nos hábitos e valores –sempre– unha carga multiétnica que per-
cibe con maior intensidade se é fillo de inmigrantes. Pregúntase, coma todos,
quen é, pero a resposta é tamén introspección.

O meu pai, que veu por primeira vez a Arxentina en 1924 recitaba
“Melilla ya no es Melilla/ Melilla es un matadero/ donde van los españoles/
a morir como corderos”. O meu avó sacou de España a tres fillos hábiles
para ir a África, mentres a miña nai, de dezanove anos, viña en 1927 para
axudar coas súas remesas “a desempeñar la casa”. Axudou, melloraron, e
nunca volveron. Casaron e tiveron dúas fillas que vimos como sufriron nos-
talxia e o desarraigamento preguntándonos por qué. Sospeito, e esa sospei-
ta doe, que a partida era unha ruptura consentida, un corte que, sen men-
cionalo, todos prevían que era definitivo. Pais e fillos, naquela emigración
en barcos e non en avión, perdíanse en dous mundos. Volvían verse, enve-
llecendo, nas fotografías. Sabían de enfermidades, a posguerra, amores e
litixios, por carta.

Esa aceptación da ruptura, aíndan considerando a enerxía e a esperanza
que empurraba ós mozos e a xenerosidade dos pais que axudaban a que tive-
sen unha boa oportunidade, é unha ferida no meu pensamento e foino na
memoria dos meus pais.

Eso creo, porque algunha vez alguén dixo con rancor “ala... Te daban
unha patada no cu e a América a ganar a vida...” e porque de moza tiña ami-
gas fillas de europeos doutros países que sentían e contaban cousas parecidas,
como as miñas amigas xudías que estudiaban hebreo e lían contos jasídicos,
tan parecidos –ou idénticos– ós nosos. Contos de pobres, de ausencia, de mal
de ausencia.

O meu pai líame uns contos orientais dos que un, “El jardín de Alá”, que
era un xardín andaluz, lle permitía repetir un xogo de palabras. Alá era alá, e
alá era o mellor lugar do mundo: un xardín. Alá había raposos e lobos, auga
de torrente, paxaros e flores nun bosque de marabillas; alá non máis, atrás da
súa casa en Freáns de Crespos.

Coa magnífica imaxe sentimental chocaban os prexuízos e o propio
apoucamento. As miñas lembranzas remóntanse ós anos 40, cando xa podía
entende-las conversas. Entendín que nos anos 20 Arxentina era un bo desti-
no e a maioría, homes e mulleres, asumían a unha idade temperá a opción de
partir a través das cartas de parentes e paisanos, dos relatos dos que volvían,
as remesas, as fantasías que todo iso creaba. Moitos anos máis tarde a histo-
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ria amósanos a moitos arxentinos buscando abrigo en “las otras Patrias” e os
mitos e as lembranzas adquiren unha dimensión inesperada.

Hoxe a imaxe de cada comunidade inmigrante merece unha busca espe-
cial. Os cambios na economía, as viaxes máis frecuentes e, sobre todo, os
medios masivos de comunicación, trastornaron os estereotipos. Disipan
malentendidos sobre pobos de primeira e de segunda, cambian a autoper-
cepción. Permiten, sobre todo, encara-lo tema sabendo que ningún inmi-
grante pobre se salvou do sarcasmo mentres o foi e da envexa se ascendía na
escala social. Aí están, para mostralo, as historietas dos anos de auxe inmi-
gratorio, cheas de lugares comúns e, á vez, extraordinaria fonte de coñece-
mento dun idioma, valores e usos que aínda sen sabelo tódolos arxentinos
incorporaban.

O lunfardo, a nosa xerga urbana, é boa proba da pluralidade. Italianismos,
galicismos, xermanía, romaní, quechua, de todo hai nela e hoxe sábese que a
súa orixe é honorable, que non naceu no cárcere e nos bordeis senón na rúa,
no  traballo, na veciñanza. ¿Podía ser doutro modo en cidades que acadaron a
te-la metade da poboación formada por inmigrantes recentes, e aínda máis nas
recentemente fundadas? Cremos que as achegas galegas deben ser moitas, á
medida do número, sobre todo onde houbo matrimonios non mixtos e o idio-
ma tivo máis tempo para ser transmitido.

Os galegos plantaban verzas, nabos e grelos, mercaban gran cantidade
de patacas en bolsas xunto co carbón. En poucos anos a cociña de gas subs-
tituíu ó fogón de cachotería e entrou o churrasco e o mate. Todo o barrio
cambiaba receitas, de polacos que facían chucrut, de portugueses que cura-
ban con herbas, de ucraínos, de alemáns. Coidaban un porco e intentaron
facer viño e augardente. Finalmente intercambiaban  entre eles pratos e fras-
cos, enxertos de prantas, letras de cancións... Na miña casa durante uns anos
mercábase un viño chinche que se parecía a un de alá, mazás carasucias como
as de Mociños de Quintela de Leirado e outro viño doce e áspero como o
tostado. Toda unha rúa na ribeira do Riachuelo, debaixo dunha ponte que
xa non existe e case a rentes da auga, estaba dedicada a vender en portais e
telderetes: o lacón, as castañas, o touciño e os outros ingredientes que devol-
vían a cada estranxeiro ó seu mundo. Contábanse contos de bosques e de
mar, que na miña casa era o de Vigo e quizais por iso a familia da miña nai
ten como alcume Os Mariñeiros, así como a do meu pai Os Macías, a do meu
home Os Tirabeque.

Aquí en Olavarría escotei historias parecidas á miña e de xente que
viviu como os  meus vellos. Son marcas indelebles. A vida, as mudanzas,
permitíronnos algunhas viaxes, idiomas, lecturas: abrirnos a outras cultu-
ras, pero as marcas primeiras son irremovibles e son as que forzan a escar-
var nesas historias. Estudia-la inmigración dos galegos, quero remarcalo,
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pode partir das emocións e das lembranzas –que non deben esquecerse–,
non importa con canto rigor se desenvolva nin cantas regras académicas
guíen ó investigador.

APÉNDICE

Unha fonte inestimable é a correspondencia dos galegos, tanto a que se
conserva en Arxentina como a dos seus correspondentes en España ou nou-
tros lugares. Éo tanto pola información que brinda como porque os textos en
galego ou español contaminado son preciosos para reconstruí-lo idioma dos
falantes e a súa influencia sobre o idioma dos arxentinos. Textos en italoar-
xentino, francoarxentino, etc., son xoias raras que nos transportan no tempo
coa súa frescura e inmediatez. Fórmulas estereotipadas e textos que son obra
de autor, neste contraste son pezas únicas.

Sinalemos que nos expedientes da xustiza engadíanse, polo menos ata os
anos 30, cartas, recibos, orzamentos e toda clase de escritos nese castelán
impuro sen traducción e así obraban para tódolos efectos. Todos o entendí-
an; era un novo idioma, era o idioma que desvelou a Borges.

Tamén poden seguirse os xiros e a construcción “a la gallega” nos xor-
nais de propietarios galegos. Excepcionalmente algunha frase ou fragmento
literario.

Como exemplo transcribimos uns versos que apareceron no xornal ola-
varriense La Patria o 18 de outubro de 1895:

SOEDADES
Lonxe d´a rula d´os meus amores
Triste me encontro, dorido e solo;
Sin os seus ollos n-hai esplendores,
Nin brando leito sen o seu colo.

Cego, sen rumbo, louco, perdido
Busco nos montes prácedo olvido,
Busco nos soutos langueda calma:
Eiquí d´as follas sinto o ruxido
Alí os remorsos todos déa e alma...

Pomba, pombiña, bén adourado
Ven n-un correndo, ven o meu lado
Calmal-as ansias d´este cariño:
De ti cen légoas asuparado
¡Choro por verte como un meniño!
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Outra canteira de datos son as bibliotecas de localidades que conser-
van publicacións de orixe galega ou con dedicatorias ou inscricións de gale-
gos, por exemplo as que editaban a Librería Científica e Literaria Hispano
Americana, ou Ruedo Ibérico, Seis Pesetas e outras (Valle Inclán, a Condesa
de Pardo Bazán, Manuel Murguía, Rosalía de Castro, Wenceslao Fernández
Flores, Manuel Linares Rivas, Antonio Rey Soto, Pérez Lugín, Alberto Insúa,
etc). É común atopar obras dos anos da Guerra Civil, xeralmente de apoio
ós republicanos, ou as revistas que editaba o Centro Republicano Español
da capital. Entre as obras hai testemuños interesantes de funcionarios e
combatentes.

En Olavarría, coma noutras localidades bonaerenses, houbo, durante os
anos 1936 ó 39 dous grupos antagónicos. Aquí expresáronse a diario no matu-
tino Democracia, de ideas claramente fascistas, e noutros medios –xornais e
radio local–, republicanos. Formouse o Centro Hispano Argentino para apoia-
la República e o presidente foi o comerciante galego José Catoira. Outros núcle-
os republicanos foron o Partido Radical e o seu órgano Acción e o Socialista co
seu diario Hoja Socialista e notas no porteño e prestixioso La Vanguardia.

Por último, para un traballo sobre a inmigración galega é útil ter en conta
que en Arxentina o culto a Santiago estendeuse dende o mesmo século inicial
da conquista, abarcando coa súa advocación dende catedrais ata modestos
oratorios, especialmente na provincia de Salta, da que é patrón xunto con San
Felipe. Tres imaxes, a do Apóstolo, a de Matamouros e a do Gaucho Salteño
monopolizan os rituais en cidades e parajes. Pódese afirmar que foi honrado
aínda en períodos (como o que analizamos neste traballo) ou en ambientes
pouco relixiosos. Na provincia de Bos Aires celébrase como patrón de España
pero hai tamén igrexas e capelas da súa advocación, e coplas que son varian-
tes de temas moi antigos, difundidos por todo o país.

Hai un fermoso filme de Prelorán –Volcán Higueras, Yruya– e un can-
cioneiro, só en parte publicado, que merecen a atención dos estudiosos.

AS FONTES

A metodoloxía, mencionada xa, estivo condicionada polas fontes, que
neste caso foron con preferencia locais:

– expedientes do Xulgado de Paz de Olavarría dende 1879;
– actas do rexistro parroquial da igrexa de San Xosé dende 1883;
– actas do rexistro civil dende 1889;
– actas do H. Consejo Deliberante de Olavarría dende 1879;
– telegramas da policía voante dende 1879;
– xornais e colección documental de Azul dende 1882 (na Biblioteca

Ronco e o Museo Histórico Squirru de Azul);
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– xornais de Olavarría dende 1886: La Razón, El Comercio, La Enseña
Provincial, La Patria, Democracia, El Popular, La Idea, El Imparcial, El
Argentino, El Independiente, El Cronista, El Noticiero, La Reacción, El
Orden, El Censor, El Derecho del Pueblo;

– xornais partidarios: Acción, Hoja Socialista, El Radical, de Olavarría,
Bolívar e Laprida;

– revistas: El Hogar (1906-1956) e Atlántida (1918-1930), no  Arquivo
Histórico de Olavarría;

– colección de fotografías Cirigliano dende 1884, no Arquivo
Histórico de Olavarría;

– reportaxes e crónicas publicadas en diarios Tribuna e El Popular de
Olavarría e nas revistas e publicacións do Arquivo Histórico de
Olavarría;

– rexistro notarial do escribán Guitarte, dende 1882.
O seguimento das actas nos libros parroquiais e do rexistro civil (que

trasladou a unha sede laica os nacementos, matrimonios e defuncións por lei
de 1888) foi minucioso*. Engadíronse as do primeiro rexistro notarial e as da
Sociedade Española. Obsérvase unha maioría sostida de galegos nos anos que
van de 1880 a 19l0, seguidos moi de preto polos vascos.

* Transcribímo-las actas de matrimonios dos anos máis significativos (como os da crea-
ción da mutual, as revolucións radicais de 1890 e 1893, maior participación institucional de
estranxeiros, aparición de novos xornais).

Iº Libro de Matrimonios da parroquia de San José, xuño de 1883: Manuel Burón con
Raimunda Domínguez, filla de Juan Domínguez e Luisa Veiga; Rufino Fornagueira, fillo de
Rufino e Dolores Portela, casa con arxentina; José Vera Martínez con Sinforiana Saavedra;
Eduardo Pardo Lago casa con arxentina; Ramón Martínez con Josefa Cabanelas; José Seijas
García casa con arxentina; Angela Varela Ferreyra casa con arxentino; José Cabodevila casa con
Damiana Cabodevila Orduña; José González, de Ardán, Pontevedra, chacarero de 33 anos, casa
con arxentina; José González Ponfría, agricultor de 34 anos de Santa María de Ardán,
Pontevedra, casa con arxentina; Domingo Puerta Senjo casa con Gumersinda Bastida Martínez;
Dolores Pereira Agra, de Pontevedra, 19 anos, casa con arxentino.

Libro de Matrimonios, anos 1886 a 1888: José Alvarellos Pose, 34 anos, comerciante,
natural de Brianza-A Coruña, casa con arxentina; Manuel Antonio Álvarez Hermida, viúvo, 42
anos, facendado natural de Vigo, Pontevedra, casa con arxentina; Francisco Regueira Torres,
33 anos, xornaleiro de Rena (ou Reus)-A Coruña, casa con arxentina filla de franceses; Juan
Maneiro Rodríguez, 27 anos, xornaleiro de Vilagarcía, Pontevedra, casa con arxentina; Perfecto
Losada Caballero, 28 anos, mestre de escola, de Marín, Pontevedra, casa con arxentina filla de
franceses; Evaristo Giménez Reynó, viúvo, 38 anos, comerciante, natural da cidade da Coruña,
casa con francesa; Ventura Estévez, farmacéutico, natural da cidade de Pontevedra, casa con
arxentina; Luis de la Iglesia Varela, 25 anos, facendado de Arteixo, A Coruña, casa con Sofía
Varela Godoy, filla de españois; Francisco Román Dolago, 26 anos, xornaleiro de Vigo,
Pontevedra, casa con arxentina filla de españois.
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Neste libro as inscricións corresponden ó período do l de xullo de 1886 ó 22 de agosto,
ou sexa, algo máis de dous anos. Son 144 actas, das cales 29 inclúen algún contraente espa-
ñol. Deles, 11 son galegos. Igual número suman “vascos e navarros”. Hai 3 biscaíños, 3 caste-
láns, l asturiano e l andaluz.

O 1º libro de actas no Rexistro Civil é do ano 1889: José Luis Oubiña, comerciante, de
Ponte Caldelas casa con arxentina filla de vascos españois; Manuel Calzado Rodríguez, xorna-
leiro de Tui, Pontevedra, casa con arxentina; Matías García Domínguez, agricultor de San
Martiño de Meirás, A Coruña, casa con arxentina filla de español e francesa; Antonio Cruces
Gómez, comerciante, de Ribadavia, Ourense, casa con española de Fuence Millán,
Guadalaxara; Plácido Villanueva Fernández Diéguez, xornaleiro de Amedo, Pontevedra, casa
con arxentina.

Libro de actas de 1890: Gabriel Barcala Millán, comerciante da cidade de Pontevedra,
casa con arxentina filla de franceses; Juan Carnez Maquieira, facendado, de San Cristovo de
Briagos, Pontevedra, casa con arxentina; Dolores Vázquez Lorenzo, de Chantada, Lugo, casa
con español de Celis, Santander.

Libro de actas de 1891: Manuel Uliván, de Aranguez do Porto, casa con María Fernández
e Arenzans, de Medina de Pomar (os descendentes din que descenden de galegos); Braulio
Magadan Quintela, comerciante, da Fonsagrada, Lugo, casa con arxentina filla de franceses;
Manuel Magadan Quintela (irmá do anterior), casa con arxentina; Jesús Ferro y Rodríguez,
comerciante e piloto de barco, natural de Vilaxoán, Pontevedra, casa con francesa; Fructuoso
Cortés Naveira, comerciante, de Paderne, A Coruña, casa con vasca española; Manuel Cobas
Toriño, canteiro, de Fragas, Pontevedra, casa con “bretona” (francesa); Antonio Cruz y Barros,
agricultor de San Martiño, Pontevedra, casa con arxentina.

Os lugares de orixe son as catro provincias pero hai poucos ourensáns e
unha maioría de pontevedreses. A idade –no momento de contraer matrimo-
nio– non é baixa, senón entre os 26 e 30 anos e algo menor nas mulleres.
Estas, que residen coa súa familia en Olavarría, son arxentinas, arxentinas
fillas de españois, francesas e italianas, sendo excepcional, aínda que non está
ausente, outra nacionalidade.

As profesións van dende xornaleiro ata facendado, pero hai unha maio-
ría de comerciantes ou dependentes de comercio. É común o emprego plu-
ral: comerciante e músico, artesán e comerciante, profesional e xornalista. As
testemuñas son persoas con prestixio na comunidade, españois ou non, aínda
que hai varios galegos que aparecen moitas veces como testemuñas de voda
e padriños de bautizos.

Unha maioría case absoluta dos contraentes desa época teñen descen-
dentes en Olavarría; está claro que se asentaban aquí e raramente volvían a
España ou se trasladaban á capital. Os que triunfaban “ponían casa” alí e
mantiñan a casa de Olavarría. Adoitan ir a España en longas viaxes de pracer.
Neses casos enviaban cartas que se publicaban nos diarios e son unha boa
fonte de datos, igual que as fotografías. Pero eran os menos: os avatares da
política e a economía foron un mar difícil, e a maioría nunca volveu.
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En tódolas localidades consérvanse moitas fotografías que aparecen
cando, por exemplo, se realizan mostras no Día do Inmigrante. En Olavarría
hai unha colección tomada de negativos de vidro dos anos 1884 a 1960, antes
de que o goberno de Italia os mercara. Miles e miles de testemuñas da vida
dunha localidade fundada por crioulos, indios e estranxeiros a par, perdé-
ronse, pois non todo puido ser rexistrado e referenciado. Porén, quedan máis
de 1000 fotografías nas que os inmigrantes son protagonistas (porque os
catro fotógrafos que as tomaron eran españois e italianos), entre eles galegos
cos seus traxes de paisanos, de escoceses, de tunos, de peregrinos, da chega-
da da Condesa de Pardo Bazán a Olavarría en 1899, das casas de comercio.
É outra parte dun patrimonio que espera a rede de investigadores que con-
serve, analice e difunda unha historia tan simple como extraordinaria.

Libro de 1895: Manuel Calzado Rodríguez, comerciante de 35 anos, de Tui, Pontevedra,
casa con arxentina; Valentín Desalvo Maquieira, comerciante de 23 anos da cidade de
Pontevedra, casa con italiana; Roque García Paz, comerciante de 36 anos de Santo Estevo de
Saiar, Pontevedra, casa con italiana; José Docasar Sallavido, facendado de 38 anos do Piñeiro,
Pontevedra, casa con arxentina; José Ramón López Vega, comerciante de 29 anos do
Carballiño, Ourense, casa con arxentina.

Neste ano, sobre un total de 57 contraentes, hai 6 galegos entre un total de 12 españois,
que proveñen tamén de Xirona, Palencia, Santander e Oviedo.

Nos últimos anos do século XIX houbo graves epidemias que seguramente reduciron a
entrada de estranxeiros. Os libros de actas amosan, en 1898, 60 contraentes. Deles só 2 son
galegos entre 8 españois (os outros 6 proceden de Oviedo, Araba, Biscaia e Navarra).

En 1899 só hai 4 galegos seguros entre un total de 9 españois. Os outros son de Navarra,
Guipúscoa e Santander. O número total de contraentes é de 58.

No libro de 1899 encontramos a Pedro Rocha García, de 3l anos, fillo de Francisco Rocha
e Josefa García, natural de San Miguel de Reinante, Lugo, casa con arxentina filla de galegos;
Pedro Pouce casa con Secundina Ramírez (non hai outros datos, os descendentes afirman que
eran galegos); Vidal Cerqueira Cejas casa con Juana Crespo, filla de españois; Adriano Ramírez
casa con Dolores Rivas Crego, natural de Vilagarcía, Pontevedra; Agustín Fernández, natural
de Fermoselle, Zamora, casa con Marta Noel Chouciño, natural de España.

Convén aclarar que a maioría case absoluta de franceses eran pirenaicos: bearneses e vas-
cos. Tamén hai que consignar que os españois que declaraban como profesión a de agricultor,
labrador ou facendado sempre tiñan pouco tempo de residencia en Arxentina, polo que pode
presumirse que esa fora a súa profesión en España.
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O mariñeiro ferrolán
Antonio Yaspe 
(abaixo á dereita)

Fachada do segundo 
edificio da Sociedade
Española de Olavarría

Grupo de gaiteiros
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Revista El Hogar (Humor)

Portada da revista El Hogar

Mestre Losada Caballero.
Escola nº. 1 de varóns
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El exilio de los republicanos españoles en Francia. 
De la Guerra Civil a la muerte de Franco

Dreyfus-Armand, Geneviève 
Crítica, Barcelona, 2000. 453 p.

“O exilio ten denominadores comúns coa catividade, coa ausencia, coa
irreversibilidade do tempo, co recordo do pasado e coa esperanza de liberda-
de...”. Estas son palabras escritas por Geneviève Dreyfus-Armand, quen
aborda de xeito brillante a historia do exilio español en Francia na obra El exi-
lio de los republicanos españoles en Francia. De la Guerra Civil a la muerte de
Franco. A escaseza de estudios que versan sobre o tema, especialmente no
país veciño, fai que esta obra teña un gran valor na reconstrucción da histo-
ria do exilio dos republicanos españois.

O obxecto de estudio non é para Dreyfus-Armand un fenómeno illado;
pola contra, insiste en enmarca-lo exilio no contexto político e socioeconó-
mico español, francés e, en termos xerais, no contexto político de Europa. A
través da análise do contexto, a autora sinala os factores que determinan as
características e a evolución do exilio. O estudio abórdase dende unha pers-
pectiva cronolóxica, en función das principais etapas que marcan o fenóme-
no; en cada unha das etapas a autora analiza os fluxos de poboación, a acti-
vidade política e cultural desenvolvida e os sistemas de representación.

Deste xeito, a obra susténtase en dous piares básicos: por unha banda aten-
de ós aspectos cuantitativos, incidindo sempre na dificultade que existe á hora
de establecer cifras exactas, e pola outra analiza o proceso de integración dos
españois na Francia do momento, estudiando de que xeito a forte conciencia
de identidade dos exiliados españois repercute nese proceso. Os testemuños e
narracións individuais de exiliados representan unha achega fundamental na
reconstrucción da historia do exilio; a autora, a través destes testemuños, trans-
míteno-la voz das propias víctimas, verdadeiros protagonistas dun fenómeno
único en España, tanto pola súa importancia como pola súa duración.

A experiencia histórica dos exiliados –ben diferente á dos emigrantes
“ordinarios”– imprímelle un selo propio e unhas características particulares ó
fenómeno do exilio republicano español. O estudio afonda na caracterización
deste, presentando os trazos diferenciais e as particularidades do fenómeno,
expresados no proceso de inserción social e nos comportamentos e nas acti-
vidades realizadas polos exiliados, a través dos cales manifestan o espírito
combativo e militante que non abandonan nunca.

A obra non só se limita a retratar ou describi-las principais caracterís-
ticas do exilio español nas súas diferentes etapas, senón que vai máis alá na
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procura da repercusión que este fenómeno tivo a diferentes niveis, como a
importancia que o fenómeno alcanza na constitución da colectividade espa-
ñola na Francia do século XX e, igualmente, na constitución da propia
sociedade francesa contemporánea; por outra banda, no que se refire a
España, destácase a importante contribución do exilio na reinserción de
España en Europa, así como a mudanza na representación que os franceses
facían do español ante a Segunda Guerra Mundial: a idea do español mello-
ra considerablemente.

No primeiro capítulo do libro preséntase o exilio como un fenómeno sen
precedentes e achéganse datos cuantitativos e cualitativos que apuntan á
especificidade do exilio español fronte a outros. Establécese unha periodiza-
ción para determina-los momentos en que os fluxos de exiliados son máis
numerosos; así, entre 1936 e 1939, catro vagas de refuxiados de volume desi-
gual entran no territorio francés; a máis numerosa prodúcese en xaneiro de
1939, trala caída de Cataluña. Analízase a reacción francesa ante a masiva
chegada de exiliados, a política de acollida posta en marcha polo goberno
francés, unha política que, aínda que nun primeiro momento reafirma o
dereito de asilo, posteriormente evolucionará cara a posturas restrictivas. Sen
dúbida o contexto de crise que padece Europa é determinante na adopción
destas políticas; ademais o grandísimo impacto que provocou a Guerra Civil
española en Francia explica en boa medida as modalidades de acollida ós
refuxiados republicanos.

O segundo e o terceiro capítulo retratan un panorama, se cabe, máis
cruento e hostil para os refuxiados españois: o aumento da xenofobia e o esta-
lido da Segunda Guerra Mundial determinan en boa medida a sorte dos exi-
liados españois; a incesante chegada de refuxiados suporía a adopción por
parte das autoridades francesas de medidas de control, vixilancia e represión
especialmente ríxidas dende 1938; o xurdimento en 1939 dos primeiros cam-
pos de internamento inicia un período en que os exiliados inmersos na
“borrasca da Guerra Mundial” serán utilizados como man de obra. Moitos son
destinados ás “Compañías de Traballadores Estranxeiros”, outros son enrola-
dos no exército e un importante número deles son deportados a Alemaña. A
ocupación de Francia fai extremadamente dura a loita pola supervivencia;
pero, a pesar das durísimas experiencias que os refuxiados padecen, a autora
insiste en reflectir a non pasividade política dos exiliados e destaca as impor-
tantes actividades políticas e culturais desenvolvidas por estes.

Toman especial importancia e gran valor os apartados recollidos no cuar-
to capítulo, dedicado ó estudio do enrolamento dos exiliados no exército
francés e da participación na Resistencia, debido ó longo “esquecemento his-
tórico” ó que foron sometidos estes episodios tradicionalmente pola historio-
grafía de ámbolos países. A participación na Resistencia significaba en última
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instancia unha forma de loitar pola liberación de España, unha esperanza de
democratización do país que deixaran atrás. Os exiliados sabían que a súa
guerra fora soamente un primeiro paso da catástrofe que o fascismo ía pro-
vocar, así que para eles aínda non rematara a loita.

No capítulo quinto analiza a situación posterior á Segunda Guerra Mundial.
O afundimento dos países do Eixe representa unha nova fase na experiencia his-
tórica vivida polos exiliados. A posguerra abre un período de maior estabilidade
xeográfica e inicia ademais un proceso de inserción profesional e laboral. Aínda
que os republicanos españois consideraban o seu exilio como unha situación
pasaxeira, o discorrer dos acontecementos e a ruptura do illamento internacio-
nal do franquismo provocan que as esperanzas de democratización se quebren;
nestas circunstancias a idea de regreso a España esvaece cada vez máis; porén
esta fase constitúe o momento en que se experimentan importantes avances no
proceso de integración na sociedade e na economía de Francia.

A actividade política segue a ser constante pero tamén está moi condi-
cionada polos antagonismos e divisións existentes, herdanza en moitos casos
de feridas non pechadas dende a contenda. Así mesmo a reconstrucción das
institucións republicanas no exilio está marcada igualmente pola escisión;
máis alá de 1947 os gobernos no exilio non representan máis que un símbo-
lo carente de apoio militante.

O plano político e o cultural están inextricablemente unidos no exilio. É
sumamente interesante a análise elaborada no capítulo sexto sobre as cultu-
ras do exilio, presentando as diferentes iniciativas nun panorama plural no
que a cultura funciona como garante da identidade e eixe de sociabilidade.
Entre as iniciativas destaca unha longa relación de publicacións periódicas,
asociacións culturais, ateneos, comisións culturais de partidos ou sindicatos,
institucións con vocación rexional, librerías e editoriais. A autora aborda as
diferentes organizacións, as diverxencias ideolóxicas e políticas existentes
entre elas. En definitiva analiza o importante labor cultural desenvolvido no
exilio, frecuentemente subestimado en relación co de América.

O estudio introdúcenos ademais no imaxinario colectivo do exilio espa-
ñol, forxado a partir de diferentes acontecementos convertidos en mitos. A
conservación da memoria histórica, nutrida dos diferentes acontecementos
vividos e das experiencias sufridas, é un aspecto de vital importancia para os
exiliados e funciona como elemento de cohesión tanto a nivel cultural como
político.

No capítulo sete analízase a década dos sesenta, que marca un punto de
inflexión para a colectividade española en Francia; tal vez este sexa o perío-
do máis difícil para o exilio español. A actividade militante mingua conside-
rablemente, ademais en termos xerais a importancia dos refuxiados entre a
colectividade española en Francia descende na medida en que comezan a
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chegar a Francia fluxos de españois na procura dunha alternativa de vida e
maiores oportunidades económicas. O exilio tende a permanecer á marxe en
relación ó conxunto de oposicións xurdidas en España, á vez que se produ-
ce o desprazamento do centro neurálxico do antifranquismo do exterior ó
interior do país. Todo isto provoca unha serie de consecuencias que se
expresan tanto no universo mental do exilio como na actividade militante,
que se ve fortemente minguada. Unha destas consecuencias é a mudanza
experimentada nas culturas do exilio, que adquiren maior diversidade e
multiplicidade que nunca. As prohibicións e a política represiva imposta por
Francia provocan que a tendencia cultural sexa aperturista, máis aberta que
nunca ó exterior.

De suma importancia é a análise do proceso de integración dos españois en
Francia. Estúdianse as características do proceso, apoiándose para iso en tra-
xectorias e vivencias individuais que permiten diferenciar claramente a primei-
ra xeración das posteriores, as cales contarían con maiores posibilidades de
mobilidade social. A autora sinala que este foi un proceso lento e difícil, espe-
cialmente para a primeira xeración de exiliados, adultos no momento do éxodo,
condenados a se-la “xeración esquecida”, os seus membros séntense inevitable-
mente “españois en Francia” ó tempo que “franceses en España”.

Por último convén sinala-la importante contribución desta obra á histo-
riografía do exilio, sen dúbida unha obra de referencia no estudio do exilio
dos republicanos españois, dotada de claridade e bo facer.

RAQUEL PÉREZ SANTOS
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Antisemitismo en Uruguay. Raíces, discursos, imágenes (1870-1940)

Aldrighi, Clara; Camou, María Magdalena; 
Feldman, Miguel e Abend, Gabriel

Ediciones Trilce, Montevideo, 2000.

A expresión antisemitismo é recente pois xorde na segunda metade do
século XIX e corresponde a unha teoría racial. Acuñouna o alemán Wilhelm
Marr, fillo bautizado dun actor xudeu. O antisemitismo sería o odio cara ó
xudeu, ó que se acusaba de pertencer a unha “raza” inferior considerada dani-
ña. Os lugares onde tivo máis adeptos foron o Imperio Austrohúngaro,
Francia e Alemaña. Dende Marr a Hitler escribíronse moitos libros, panfletos
e periódicos nos que se acusaba ós xudeus de cometer toda clase de crimes e
mesmo de conspirar, a escala internacional, para cambia-la orde mundial.
Pero en cambio a producción bibliográfica sobre o tema foi ínfima.

Será a comezos do século XX cando xurda un crecente interese, por
parte de estudiosos de diferentes disciplinas, polo tema do antisemitismo.
Ó longo da segunda metade deste século publicáronse numerosas obras,
tanto históricas como filosóficas, sociolóxicas, psicolóxicas e antropolóxi-
cas, sobre as raíces e a posterior evolución do antisemitismo en Europa.
Entre elas témo-los estudios xa clásicos de Hannah Arendt (Los orígenes del
totalitarismo. 1. Antisemitismo), León Poliakov (Historia del antisemitismo) e
Jean Paul Sartre (Reflexiones sobre la cuestión judía) e os máis recentes que
indagan en documentos que aínda permanecían ocultos, como os de R.
Reuether (Faith and fraith and fractricide: the theological roots of antisemitism.
1974), S. Almog (Nationalism & antisemitism in modern Europe 1815-1945.
1990), R. S. Wistrich (Antisemitism: the longest hatred. 1992), N. William
(Christian antisemitism: a history of hate. 1993) e D. J. Goldenhagen (coa súa
tese Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el Holocausto.
1996).

A pesar do aumento das investigacións e da aparición de libros que inda-
gan e analizan este tema tan polémico, en países como Uruguai practicamen-
te non se publicou nada sobre el. Por iso este traballo, Antisemitismo en
Uruguay. Raíces, discursos, imágenes (1870-1940), realizado en conxunto polos
historiadores uruguaios Clara Aldrighi, María Magdalena Camou, Miguel
Feldman e Gabriel Abend enche un gran baleiro da historiografía uruguaia.
Estes autores tratan de afondar no estudio das manifestacións antisemitas que
se produciron en Uruguai dende fins do século XIX ata a chegada masiva de
refuxiados xudeus de orixe alemana producida nos tempos do nazismo,
xunto coa busca das posibles causas.
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Clara Aldrighi realiza unha análise comparativa do discurso antisemita
existente no catolicismo uruguaio e nos políticos conservadores entre os anos
1870 e 1940. Ademais analiza a política inmigratoria uruguaia existente a fins
do século XIX, e baseada na Lei 2.096 do 19 de xuño de 1890, e a dos tem-
pos do presidente Gabriel Terra (1931-1938), simpatizante do fascismo euro-
peo, regulada pola Lei 8.868 do 19 de xullo de 1932 e a Lei 9.604 do 13 de
outubro de 1936. Para a elaboración deste traballo realizou un exhaustivo
estudio da prensa nacional e da católica así como dos discursos parlamenta-
rios deses anos. Chega daquela á conclusión da existencia dun movemento
antisemita emerxente en Uruguai nos anos analizados.

María Magdalena Camou investiga, de xeito pormenorizado, o impacto
da ideoloxía nazi da década dos 30 na colonia alemana e nos elementos máis
conservadores da sociedade uruguaia, a través das súas manifestacións nos
medios de comunicación. Con isto chega a demostra-la emerxencia de orga-
nizacións de ideoloxía nazi e avalía a súa influencia no Uruguai do momento.

Miguel Feldman explora, de xeito moi atento e sistemático, o discurso
xenófobo existente ó redor dos inmigrantes xudeus nas diversas publicacións
antisemitas que foron aparecendo en Uruguai nos tempos da dictadura de
Gabriel Terra. Conclúe o seu estudio coa fin da Segunda Guerra Mundial,
data en que os sectores pro-Eixe do Uruguai ocultan as súas opinións filo-fas-
cistas e desaparece, con isto, case completamente, o discurso xenófobo con-
tra os xudeus que existía nalgunhas emisións radiofónicas e na prensa.

Gabriel Abend aborda, con grande orixinalidade, as repercusións,
reflectidas na prensa escrita do momento, do caso Dreyfus no Uruguai de
fins do século XIX. A través da investigación dun dos posibles antecedentes
do pensamento antisemita en Uruguai, chega á conclusión de que, debido á
forma en que se desenvolveu este, pódese comprender por que ó longo do
século XX non se produciron nese país manifestacións antixudías de grande
envergadura.

Todos estes traballos son de gran valor pois abren a porta a posteriores
investigacións máis profundas sobre un tema tan pouco estudiado como é o
do antisemitismo en Uruguai. Pero ademais amosan, ó contrario do que sem-
pre se creu, a existencia do antisemitismo nalgúns sectores conservadores e
católicos da sociedade uruguaia da primeira metade do século XX.

SILVIA FACAL SANTIAGO
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La Galicia austral. La inmigración gallega en la Argentina

Núñez Seixas, Xosé Manoel (editor)
Biblos, Bos Aires, 2001. 320 pp.

Debemos felicitarnos pola aparición desta obra sobre a inmigración galega
en Arxentina, debido ás interesantes achegas de recoñecidos especialistas no
estudio e na investigación do fenómeno migratorio galego, tanto dende o punto
de vista da nosa terra como dende a Arxentina, que nos ofrecen unha clara visión
de como os arxentinos valoran a presencia galega no seu devir como nación.

Nun momento tan difícil para este país irmán –aínda que o libro se edi-
tou en 2001, a crise xa estaba instalada na súa sociedade dende moito
antes–, non está de máis lembrar e recoñecer que, como tantas veces nos din
os políticos e incide o mesmo título desta obra, a Arxentina é a quinta pro-
vincia galega. Se nos séculos XIX e XX fundamentalmente os galegos emi-
graban cara a estas terras, agora non podemos obvia-lo que alá acontece e
debemos ser, cando menos, solidarios coa súa situación, axudándoos no
posible e tentando non facelos sentir como estraños nunha terra que foi a
dos seus antepasados.

Agora ben, a análise que facemos pretende ser máis aséptica, libre dos sen-
timentalismos en que ás veces se cae cando se trata este tema. Consideramos
que xa hoxe se constitúe como unha obra básica para tódolos estudiosos da
realidade histórica do pobo galego en xeral e dos investigadores dos fenóme-
nos migratorios en particular. Pero non só é interesante para os especialistas
senón tamén para o público xeral pois, cunha linguaxe fácil de entender, ofré-
cenos unha panorámica do que foi a realidade dos galegos neste país.

Non están tódolos que son pero os que colaboraron neste libro si son
recoñecidos expertos na materia. Quizais un dos seus méritos máis intere-
santes sexa que nun só volume, de fácil manexo, atopamos numerosas con-
tribucións que nos axudan a obter unha imaxe global e precisa do que supu-
xo a nosa emigración cara a Arxentina. Coñecendo a obra destes autores,
poderiamos dicir que as achegas non son todo o novidosas que cabería agar-
dar, pero supoñen unha análise de conxunto moi necesaria no panorama dos
estudios migratorios galegos. Como vimos reiterando, neste libro recóllense
os traballos de doce autores coa conseguida pretensión de amosa-lo estado
actual dos estudios que se están realizando sobre a emigración galega no país
riopratense. Analizan a presencia galega dende a época colonial ata a actuali-
dade, rescatando o protagonismo dos galegos na formación da nación arxen-
tina e a súa pegada nesta sociedade, pero tamén a influencia da Arxentina na
realidade galega, tanto na vida cotiá como na vida social, política ou cultural.
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Dividido en tres grandes bloques temáticos baixo os epígrafes “Perfiles
ocupacionales e inserción sociolaboral”, “Política y asociacionismo inmigran-
te” e “Discursos identitarios y percepciones culturales”, o libro estructúrase
dunha maneira sinxela e clara. No seu remate figura un interesante apéndice
fotográfico, onde aparecen moitos dos persoeiros destacados da nosa colecti-
vidade na Arxentina e que son citados ó longo dos diversos traballos. Un des-
tes destacados personaxes, o doutor Pérez Prado, protagonista desa corrente
migratoria e autor dunha obra clásica sobre o tema coñecida por todos e titu-
lada Los gallegos y Buenos Aires, prologa o libro salientando que “... es hora de
trabajos en equipo, de calas en profundidad y fino peine bibliográfico...”.

A primeira parte da obra comprende os traballos dos profesores e inves-
tigadores das universidades galegas Ofelia Rey Castelao, Alexandre Vázquez
González e Pilar Cagiao Vila, da profesora arxentina Mª. Liliana Da Orden e
de José C. Moya, profesor cubano na Universidade de California. Os cinco
estudian a inserción dos galegos na Arxentina dende diversas perspectivas.
Ofelia Rey documenta a época colonial, amosando un marco xeral explicati-
vo da presencia galega dende o descubrimento ata a segunda metade do sécu-
lo XIX. Analiza o fracaso dos proxectos oficiais de repoboación das terras
americanas e o papel dos galegos nas viaxes de exploración financiadas pola
Coroa española. Destaca a súa pegada no goberno e na administración india-
na, así como nos descubrimentos e conquistas e, como non, na independen-
cia arxentina; será a partir da segunda metade do século XVIII cando a pre-
sencia galega se fai máis intensa nos países do Prata.

Pola súa banda, Alexandre Vázquez examina as causas da emigración
galega e destaca o papel das cadeas migratorias, xunto coa articulación de
extensas redes de intermediarios migratorios na difusión e expansión do fenó-
meno. Estudia así mesmo, como factores de expulsión, a modernización dos
transportes e a liberalización das leis migratorias. No seu traballo defende que
foi máis importante o baixo nivel de vida dos emigrantes que abandonaban o
seu país que as oportunidades reais que lles podía ofrece-la economía dos paí-
ses de acollida. Foron os mecanismos de articulación do mercado migratorio
os que configuraron o factor posibilitador da mobilidade dos galegos.

Na importante función das cadeas migratorias incide José C. Moya.
Partindo dun estudio feito no partido xudicial de Corcubión (A Coruña), fai
unha análise da corrente migratoria galega en relación coa española, conside-
rando os parámetros de nivel de alfabetización, idade, sexo, estado civil, for-
mación laboral ou medios para poder emigrar. Tamén fai unha valoración da
súa adaptabilidade ocupacional en América e presenta o estereotipo da emi-
grante galega dedicada ó servicio doméstico maioritariamente, fronte á mellor
consideración social do emigrante galego varón, constatando unha forte dis-
criminación de xénero.
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Nese sentido incide Pilar Cagiao, que se centra no papel das mulleres
galegas ante a emigración empregando, entre outras, a fonte oral, que cada
vez é máis utilizada no estudio das ciencias sociais contemporáneas. Non só
analiza a muller como protagonista do fenómeno senón tamén como “sufri-
dora” da realidade galega, como o piar da familia. O estudio do papel da
muller emigrante é un dos menos tratados na historiografía galega; a profe-
sora Cagiao é unha das artífices en Galicia desa nova liña investigadora pois
é autora de varios artigos e libros que estudian esa realidade feminina. Neste
artigo en concreto non só presenta a inserción das mulleres na sociedade
arxentina como traballadoras, desbotando moitos dos estereotipos que exis-
ten sobre o tema, senón que tamén resalta a participación das galegas no
movemento asociacionista e cultural das colectividades e salienta figuras do
exilio como Mª. Victoria Valenzuela, Carmen Muñoz Manzano, Maruja Mallo
ou Amparo Alvajar, entre outras moitas.

A profesora Liliana Da Orden, precisamente pola súa propia nacionali-
dade e experiencia vital, ofrécenos unha nova perspectiva da inserción labo-
ral e social dos galegos na Arxentina, non xa no gran Bos Aires, centro urba-
no por excelencia do país e a cidade onde se instalaron maioritariamente os
emigrantes galegos, senón noutra grande urbe como é Mar del Plata. Fai unha
aproximación de carácter microanalítico na que estudia a mobilidade dos
galegos fronte ó colectivo maioritario de peninsulares instalados na zona,
analizando o asentamento rural dos emigrantes e como, tras unha ou dúas
xeracións, o inmigrante xa se instala no medio urbano. A autora realiza unha
reconstrucción dos vencellos e itinerarios laborais dos inmigrantes e das súas
posibilidades reais de ascenso social.

Xa no segundo bloque, centrado no estudio do asociacionismo impulsa-
do polos emigrantes na sociedade receptora, hai varios traballos que tratan o
fenómeno dende diversos puntos de vista. Alejandro Fernández, profesor da
Universidade de Luján, amósano-las asociacións galegas na rede asociativa
española na Arxentina e valora o éxito dos galegos no obxectivo de crear aso-
ciacións mutualistas que á vez tentan preserva-la cultura e as tradicións da
súa terra natal e difundilas no país de acollida. Destaca, dentro do asociacio-
nismo español, o caso dos galegos que priman as sociedades microterritoriais.
Ofrece unha relación das máis destacadas figuras da intelectualidade e da
prensa galega asentada alá, como Manuel Castro López, José R. Lence ou
Joaquín Pesqueira, entre outros moitos.

No tocante ó traballo da investigadora Dolores Vieites Torreiro, especia-
lista no estudio da participación dos galegos no movemento obreiro arxenti-
no, fai un percorrido polos diversos líderes galegos, ou de orixe galega asen-
tados na Arxentina, como Manuel Vázquez, Joaquín Hucha, Julio Camba,
Antonio Laredo ou Juan Seoane, de ideoloxía anarquista. Unha das achegas
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máis interesantes da autora é a súa demostración das conexións entre os move-
mentos ácratas de ámbolos dous lados do Atlántico, tal como revela a prensa
libertaria arxentina e galega. Finalmente, explícano-la postura da colectivida-
de galega en xeral ante a participación dunha parte dos seus paisanos máis
politizados no anarquismo arxentino durante a etapa de emigración masiva.

Pola súa banda, o investigador galego Marcelino X. Fernández Santiago
analiza as entidades galegas existentes na Arxentina entre 1936 e 1960,
xusto no momento en que por diversas causas comeza a descende-lo con-
tinxente migratorio económico e se produce a afluencia de emigrantes polí-
ticos, os exiliados da Guerra Civil, cunhas características moi diferenciadas
ós da etapa anterior; trata tamén a reacción das entidades galegas existentes
alén mar ante o conflicto bélico, creando numerosas agrupacións de solida-
riedade coa República e de axuda ó pobo, inmerso nunha guerra fratricida.
Nese momento prodúcese un cisma na colectividade que continuará ata ben
avanzado o século XX, cun claro enfrontamento entre as elites de distintas
crenzas políticas (franquistas fronte ós defensores da legalidade republicana,
cada vez máis en minoría) polo control das institucións. Destacan as loitas
no seo do “Centro Gallego” de Bos Aires e como se vai desenvolvendo o
fenómeno contrario, de fusión das diversas sociedades microterritorias en
comarcais, provinciais e incluso rexionais (creación do “Centro Orensano”,
“Centro Lucense”, “Centro Coruñés” e “Centro Pontevedrés”, que darán
lugar, a finais dos 70, ó “Centro Galicia”...). Pasado o tempo, estas entidades
centran as súas actividades máis no marco recreativo, deixando de lado a
vertente asistencial e mutualista. Sinala tamén o destacado papel dos gale-
guistas na organización de novas entidades como a “ORGA”, “Irmandade
Galega”, “Galeuzca” e o “Consello de Galiza”, nas que se mantén a loita
nacionalista galega durante o franquismo.

O profesor Carlos Zubillaga Barrera, da Universidad de la República
(Uruguai), estudia as relacións e influencias no movemento asociativo galego
das dúas repúblicas do Prata, Uruguai e Arxentina, destacando as múltiples
relacións nesta zona xeográfica común que se constitúe nun espacio integra-
dor. Subliña a extraterritorialidade de importantes sociedades galegas como a
“Unión Hispanoamericana Valle Miñor” ou “Unión Hijos de Morgadanes resi-
dentes en el Plata”, que non dubidaron, para achegar máis recursos que enviar
á súa terra natal, en traballar conxuntamente en prol dun obxectivo común.
Un dos aspectos máis interesantes é a súa análise do cambio xeracional nas
entidades galegas nos anos 60, coa creación da “Asociación Uruguaya de Hijos
de Gallegos”, da que el mesmo foi un dos fundadores e principal promotor,
ou tamén en Arxentina coa figura de Antonio Pérez Prado ou José M. Reinoso,
cunha destacada actividade cultural en defensa da nosa lingua, historia e lite-
ratura, nun momento en que en Galicia pouco se podía facer co franquismo.
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No terceiro bloque aparecen as contribucións de Xosé Manoel Núñez
Seixas, Eva Gugenberger e Mª. Xesús Lama e Dolores Vilavedra, nas que tra-
tan sobre as percepcións culturais dos arxentinos ante os galegos e viceversa,
e a actitude dos descendentes de emigrantes galegos ante a cultura dos seus
pais, facendo fincapé na problemática da asimilación ou da convivencia de
dúas culturas diferentes.

O profesor Núñez Seixas, editor do libro e un dos máis destacados estu-
diosos da historia social galega, analiza o estereotipo negativo do galego na
sociedade arxentina de principios do século XX e tamén como as elites
empregaron todo o seu poder para mitigar esta percepción en dous aspectos
claros: por unha banda, para consolida-lo seu propio papel protagonista a
nivel económico, remarcando un certo victimismo orientado cara ó liderado
dentro da propia colonia, cunha autoafirmación fronte ó exterior; e por
outra banda, reivindicando o bo nome do galego para crear unha hexemo-
nía simbólica tanto dentro do colectivo inmigrante español como fronte a
outras nacionalidades inmigrantes na Arxentina, principalmente a italiana.
Para lograr isto séguense diversas actuacións; por exemplo, téntase reinven-
ta-la figura do “bo galego” ridiculizando as outras comunidades inmigrantes
e destacando a herdanza hispana da lingua e cultura arxentinas. Para iso
empregan a historia como arma intelectual e crean un clima de revaloriza-
ción en diversas figuras históricas, como a difusión en tódolos ámbitos da
figura do Colón “galego” ou as actuacións na independencia arxentina do
Tercio de Gallegos ou de Bernardino Ribadavia, descendente de galegos; ou,
xa máis tarde, o voo do Plus Ultra, de gran repercusión en toda a prensa da
colectividade.

Pola súa parte, Eva Gugenberger, da Universidade de Bremen, analiza a
presencia da lingua galega en Bos Aires nos anos 50 e 60 do pasado século,
para o que emprega como fonte 43 entrevistas a emigrantes (23 emigrantes e
20 fillos de emigrantes). Destaca como un feito claro e consumado a asimila-
ción do emigrante galego na nova sociedade, onde prima o español falante,
situación que xa viña reforzada polo bilingüismo na terra natal e polo con-
cepto do galego, na mesma Galicia, como unha lingua “bruta e desprestixia-
da” naqueles anos. A lingua materna non se transmite na segunda xeración,
que aparece moi inserida na sociedade arxentina e que non se sente perten-
cente á cultura galega, rexeitada en moitas ocasións para reforza-la súa con-
dición de “arxentino”. A autora conclúe que o galego non terá futuro na
comunidade galega de Bos Aires, agás nun pequeno grupo que reivindica a
cultura galega e, por suposto, a súa lingua.

Mª. Xesús Lama, profesora da Universidade de Barcelona, e Dolores
Vilavedra, profesora da USC, analizan a visión da emigración na nosa litera-
tura, tanto nos libros publicados como nas publicacións periódicas xeradas
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pola colectividade galega. Despois da Guerra Civil, Bos Aires convértese no
principal lugar de edición dos libros en galego e das obras de moitos dos
intelectuais que tiveron que exiliarse nas terras americanas. As autoras fan
unha relación das obras de Ramón Rei Baltar, Emilio Pita, Luís Seoane, etc.
Subliñan o teatro galego representado máis alá das fronteiras, nas compañí-
as ou cadros de declamación das sociedades de emigrantes, salientando as
figuras de Maruxa Villanueva, Maruxa Boga ou Tacholas. Tamén hai autores
arxentinos, como Victor Luis Molinari ou Eduardo Jorge Basco, que tratan a
realidade dos galegos alá. Rematan falando da obra de autores actuais como
Manuel Guede ou Manolo Rivas, que están a publicar obras sobre a nosa
emigración.

Para rematar, e tras este percorrido pola temática das diversas contribu-
cións dos autores, só queda felicitalos polo bo resultado acadado e desexar
que se editen obras que, coma esta, abarquen con auténtica ambición globa-
lizadora a análise e o estudio da nosa emigración. Canto máis saibamos da
nosa realidade histórica máis facilmente poderemos evitar erros como os que
acontecen na actualidade ante a chegada, cada vez máis importante cuantita-
tivamente, dos inmigrantes á nosa terra. Hoxe Galicia estase a converter pase-
niño nun país de acollida e non debemos esquecer como fomos recibidos
noutras terras e por outras xentes alleas a nós.

TERESA GARCÍA DOMÍNGUEZ
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“Facer as Américas”: Pedro Murias, tabaqueiro na Habana, indiano na Devesa

Ana Cabana Iglesia
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001. 211 p.

É ben sabido que o papel dos emigrantes e dos investimentos dos seus
capitais nas súas localidades natais ocupan un lugar relevante na evolución
da historia de Galicia, é máis, a realidade galega das primeiras décadas do
século vinte non se explicaría sen ter en conta o fluxo migratorio destes anos
cara a América. Do mesmo xeito a figura do indiano recóbrese de importan-
cia nunha terra que se veu favorecida polos seus paisanos que, dende a outra
beira do Atlántico, realizaron altruístas actividades tanto no sector económi-
co como no político e social, mellorando, en non poucas ocasións, a calida-
de de vida e o desenvolvemento agrícola, educativo e político. A pesar disto,
non podemos esquecer que en moitos casos as súas fundacións filantrópicas,
reflexo do éxito acadado na aventura americana, responden ás ansias de
deixa-la súa pegada ou á consecución do prestixio social na súa terra nai.

O traballo ó que nos imos referir nas seguintes liñas, froito da memoria
de licenciatura da autora, preséntanos a peripecia vital dun destes indianos,
Pedro Murias, que, como moitos, embarcou cara a Cuba nas últimas décadas
do século XIX, na procura dunha saída que non atopaba en Galicia.

Tras unha contextualización previa das pautas seguidas pola emigración
galega cara á illa de Cuba e das diferencias entre os emigrantes e os indianos,
a autora somérxese no que será o tema principal da obra. Sen pretender facer
unha biografía do protagonista, segue dous eixes principais; por unha banda
introdúcese na tarefa de tabaqueiro de Pedro Murias unha vez asentado en
Cuba e, pola outra, analiza a súa obra filantrópica na terra que o viu nacer, A
Devesa.

Na primeira parte preséntano-la evolución empresarial do protagonista
dende a súa chegada á Habana ata converterse co tempo nun integrante máis
da elite peninsular asentada na illa. Acertadamente Cabana Iglesia ten en
conta os acontecementos históricos e distingue entre un antes e un despois
da guerra de independencia, xa que a realidade da illa muda profundamente
cando deixa de ser colonia española. Na primeira etapa, ata 1898, amósano-
-la consolidación de Murias no mundo do tabaco; debido á escaseza de fon-
tes e á imposibilidade de consulta-lo Rexistro Mercantil da Habana co fin de
facer unha análise dos datos cuantitativos, a autora suple estas carencias con
datos cualitativos que amosan con claridade o devir do devesano no mundo
tabaqueiro. Baseándose nos fondos de “Marcas y Patentes”, “Escribanías” e o
fondo de “Tabaco” do Arquivo Nacional de Cuba, a autora reconstrúe o devir
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financeiro do galego ó longo do tempo. Tras moitos anos traballando de tor-
cedor, emprego moi ben remunerado, aforra o necesario para merca-la súa
primeira fábrica de tabacos en 1874, e entran deste xeito no mundo empre-
sarial cubano. A súa habilidade mercantil amósase dende este primeiro
momento cando se fai cunha marca coñecida entre os consumidores, “La
Meridiana”, despois dunha poxa pública motivada polos sucesivos problemas
económicos. A partir deste intre Murias amosará unha destreza no mundo
económico que o levará á súa consolidación como marquista. Será nos anos
oitenta cando consolide o seu emporio tabaqueiro. É de destaca-la diversifi-
cación empresarial desenvolvida por Murias, xa que non se dedicou unica-
mente ó negocio do tabaco, senón que ademais mercou veigas para as plan-
tacións e investiu con moito criterio noutros sectores en alza como o ferroca-
rril, a industria cervexeira ou o mundo inmobiliario. Estes negocios permití-
ronlle facer unha gran fortuna que empregará na compra e creación de máis
fábricas de tabaco, o que o converterá nun marquista de renome non soa-
mente na illa senón a nivel internacional, tanto en España, onde era prove-
dor da Casa Real, como no resto dos países europeos, especialmente no mer-
cado francés.

Na segunda etapa, coa independencia da illa, a situación económica vese
alterada coa introducción de capital estranxeiro, maioritariamente norteame-
ricano. O mundo do tabaco non é unha excepción. Por unha banda, as com-
pañías estadounidenses absorben en boa medida as fábricas de tabaco exis-
tentes e, pola outra, os tabaqueiros terán que soporta-las consecuencias da
queima dos cultivos durante os anos da contenda. Pedro Murias, a pesar de
sufri-los males que acabamos de sinalar, sabe saír da situación dedicándose á
venda de tabaco no mercado interior e valéndose das axudas que lle brinda-
ban os seus contactos coa oligarquía da illa. Comprando terras a baixo custo
e facendo “favores” cun alto custo, o devesano logra mante-la súa fortuna do
mesmo xeito que na época da colonia, feito que demostra unha reestructura-
ción das relacións económico-políticas da illa e nos afasta das teorías que ata
hai pouco avogaban por unha ruptura unha vez acadada a independencia.

Na segunda parte, o texto fai un percorrido pola obra filantrópica que o
devesano realizou na súa terra natal co fin de acadar prestixio social e perdu-
rar na memoria histórica como un importante benfeitor. Esta obra inscríbese
no marco das fundacións financiadas pola emigración, ten moito que ver coa
modernización de Galicia e suple, tal como se afirma no texto, as deficiencias
da actuación estatal. A autora, baseándose principalmente no testamento de
Murias, fai unha primeira análise da herdanza coa que conta e, a continuación,
estudia a obra máis destacada do seu legado, a Escola Agrícola Pedro Murias.
Amósano-las complicacións existentes nun primeiro momento para a conse-
cución da vontade de Murias, así como a fundación e o regulamento da esco-
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la cando, despois de moitos avatares, se converte nunha realidade. Debido ó
alto presuposto con que contaba a Escola, parece evidente un futuro alentador
que axudaría ó desenvolvemento do campo na Devesa pero, tal como vemos
ó longo das páxinas, os resultados non son os esperados.

Na primeira etapa, que abrangue dende 1916 ata 1925, unha vez funda-
da a Escola e a pesar dos atrancos iniciais, os resultados son moi positivos. A
súa posta en funcionamento non se dilatou no tempo e axiña se realizaron
actividades que respondían ó obxectivo principal da institución: a mellora e
a modernización pecuaria da comarca. Pero nos seguintes anos, a pouca pre-
visión dos directivos e o malgasto dos cartos acabaron pechando a escola a
pesar dos intentos que dende Cuba facían os seus benfeitores.

Do mesmo xeito afonda na condición pedagóxica da institución e nas
actividades experimentais que se pretendían realizar. Igualmente analiza a
influencia que no desenvolvemento agrícola devesano conseguiu a Escola, así
como na modernización tecnolóxica da zona. Preséntanos por último o
decepcionante resultado desta e como será a fundación dunha escola de pri-
meira ensinanza, dentro da Granxa Pedro Murias, a que mellor acollida ten
entre a xente do campo, froito da necesidade e non da vontade do indiano,
tal como afirma a autora.

Temos, polo tanto, ante nós unha obra de grande interese na que o lec-
tor coñece a realidade dun indiano tanto alén mar como na súa terra natal.
Partindo da pobreza das fontes, a autora sácalle partido ós datos cos que
conta, trazando con rigorosidade o periplo vital do indiano. Introdúcenos no
mundo do tabaco e sinala a importancia dos peninsulares na vida económica
da illa tanto antes da independencia como logo da emancipación da man
daqueles que decidiron ficar. Do mesmo xeito, xa en Galicia, amósano-lo
interese de Murias por perpetua-la súa memoria, tal como se deduce do seu
legado. Estamos ante un exemplo máis dos moitos peninsulares que decidi-
ron quedar na illa despois da independencia e que conseguiron destacar no
ámbito económico. Do mesmo xeito trátase dunha historia de vida dun gale-
go que marchou para Cuba, non esqueceu a súa terra e investiu todo o seu
capital nela axudando deste xeito ó desenvolvemento da súa bisbarra natal . 

MARÍA PRESAS BENEYTO
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Cartas de Luís Seoane desde o exilio

Fernández del Riego, Francisco
Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 2002. 182 p.

Entre as fontes empregadas polos historiadores, os epistolarios ocupan,
sen dúbida, un lugar sobranceiro. Isto é debido a que a través das cartas
podemos ter unha visión máis persoal, ó tempo que máis próxima, dunha
determinada época. A documentación epistolar permite coñecer intenciona-
lidades e feitos que na maioría das ocasións escapan das fontes públicas ou
administrativas. Velaquí unha razón de peso para felicitarnos pola publica-
ción dun epistolario, e con máis motivo aínda se se trata de misivas dirixidas
a unha das figuras centrais do galeguismo no século XX: Francisco Fernández
del Riego (Lourenzá, 1913). O libro que comentamos reúne as cartas dirixi-
das por Luís Seoane (1910-1979) a Fernández del Riego desde 1947 a 1979,
a maioría delas desde o seu exilio en Bos Aires1.

O libro comeza cun limiar de Xesús Alonso Montero que nos amosa as
distintas claves que agochan estas cartas. Se cadra a máis destacada sexa a
importancia que o exilio tivo para a cultura e a política da Galicia contempo-
ránea. En efecto, o labor de Luís Seoane é testemuño da débeda que temos
cos nosos emigrantes e exiliados. Gracias ás empresas xornalísticas e edito-
riais patrocinadas por Seoane, e por outros galegos asentados en América, a
lingua e a cultura de Galicia puideron seguir vivindo e desenvolvéndose en
liberdade. Así, Galicia e o exilio son os dous compoñentes principais que ato-
pamos nestas 122 cartas. Cronoloxicamente o maior volume de misivas
corresponde á década dos cincuenta, mentres que nas dúas décadas seguin-
tes as cartas vanse espaciando máis no tempo; o maior número de viaxes de
Seoane a Europa e o seu paso por Galicia –onde puido visitar a Fernández del
Riego– poden explicar esta distribución cronolóxica.

Nas cartas de Seoane aparecen citados os persoeiros máis sobranceiros da
cultura galega contemporánea. Ora ben, se tivesemos que sinala-los máis des-
tacados desta correspondencia, Carlos Maside e Laxeiro ocuparían o lugar
principal. Seguindo nesta mesma liña, podemos afirmar que as cuestións
referentes á pintura contemporánea ocupan un lugar principal nestas cartas.

1. Esta obra súmase a outros epistolarios xa publicados por Fernández del Riego: Un epistola-
rio de Ramón Piñeiro, Vigo: Galaxia, 2000; Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a cultu-
ra galega, Vigo: Galaxia, 2001, que recolle as cartas de Rodrigues Lapa. Recentemente acaban
de se publica-las cartas de Alvaro Cunqueiro dirixidas a Fernández del Riego: Cartas ao meu
amigo. Epistolario mindoniense a Francisco Fernández del Riego, 1949-1961, Vigo: Galaxia, 2003.
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Interésalle a Seoane moi especialmente todo o referente á pintura galega do
seu tempo, así como a obra dos principais pintores galegos. Seoane informa
puntualmente a Fernández del Riego das súas exposicións, tanto en América
como en Europa, dos murais que vai pintando en varias cidades de Arxentina
e de tódolos seus traballos artísticos. A Exposición de Arte Galega en Bos
Aires, inaugurada en xullo de 1951, foi unha das actividades en que máis
intensamente traballou e na que puxo máis interese, tal como se pode apre-
ciar nestas cartas. Por outra banda, Seoane levou tamén adiante un destaca-
do labor de investigación neste eido, xa que foi autor de varias monografías
de pintores galegos.

Do seu labor como publicista galego en Bos Aires, temos que destacar
especialmente a fundación e dirección da revista Galicia Emigrante (1954-
1959), que non só se situou como referente da prensa galega en Bos Aires,
senón que tamén foi a orixe dun programa radiofónico que co mesmo nome
espallaría a través das ondas a lingua e a cultura galegas na Arxentina2. A tra-
vés deste epistolario temos coñecemento da xestación da revista así como da
petición de moitas colaboracións, tanto a Fernández del Riego como a outros
persoeiros da Galicia do momento. Pero o labor de Seoane aínda foi máis alá
e participou na fundación de coleccións bibliográficas e de editoriais. Neste
senso, cómpre resalta-la creación da editorial Citania (1957), que contribuíu
dun xeito decisivo a espalla-lo libro galego na Arxentina. E se de libros fala-
mos, non podemos deixar de menciona-lo feito de que entre Luís Seoane e
Fernández del Riego hai un continuo intercambio bibliográfico, e cada un
deles remítelle ó outro as novidades que van saíndo en ámbalas beiras do
Atlántico. Así, do mesmo xeito que Seoane remite puntualmente as súas
obras publicadas na Arxentina, recibe así mesmo os libros que publica
Galaxia e outras demandas que lle fai a Fernández del Riego.

A dedicación plena de Luís Seoane á cultura galega en Bos Aires ten
moito máis mérito se se pensa na distancia que o afastaba de Galicia. É esta
outra cuestión que destaca nas cartas que dirixe a Fernández del Riego: a soi-
dade do exilio. Así, nunha carta do 16 de maio de 1955, Seoane escribe: “É
moi duro traballar fóra do lugar que se quere, perde para un mesmo sentido
todo canto labor se realiza e case sempre se traballa para esquecer o sitio, o
país onde se vive…”; palabras que son, a un tempo, testemuño da fonda rai-
zame galega de todo o traballo do noso protagonista e da sensación de illa-
mento que debían sentir tódolos exiliados. A todo o devandito temos que
engadirlle a crítica que Seoane dirixe á colectividade emigrada galega, á que
acusa de vivir totalmente afastada da vida intelectual de Galicia e da cultura

2. BRAXE, Lino e SEOANE, Xavier (eds.): “Galicia Emigrante”: 1954-1971: escolma de textos da
audición radial de Luís Seoane, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1994.
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galega en xeral. Pero aínda hai máis, a sensación de illamento á que nos refe-
rimos non vai rematar coas viaxes que Luís Seoane realiza a Galicia. En efec-
to, xa no país, Seoane sentirase ignorado e non conectará coas novas xera-
cións. Unha nova peaxe do exilio.

Mais, como indica Alonso Montero no limiar, estas cartas son tamén
unha fonte apropiada para o estudio das difíciles relacións entre o galeguis-
mo do exilio e do interior. En efecto, non faltan nestas cartas exemplos das
diferentes formas de enxerga-los problemas políticos de Galicia. Así, e sen
entrar neste intre nas diferentes concepcións que tiñan uns e outros, son sig-
nificativas as palabras de Seoane nunha carta datada o 5 de abril de 1978, que
viña a facer balance da estratexia seguida: “Outro problema é o da política
galega. Aquí ninguén está contento. Eu tampouco. Penso que non interesa-
mos ó centralismo e tampouco ós que supuxemos aliados, e Cataluña e
Euskadi, que nos muxen o mesmo que Madrid. Foi un erro, matino, declarar
disolto o Partido Galeguista”.

Outro dos temas que destaca nas cartas de Luís Seoane son as difíciles
relacións coa colectividade galega, e moi especialmente co “Centro Gallego”.
Seoane, que pertencera á Comisión de Cultura desta institución e que mesmo
chegara a dirixi-la revista Galicia, acabou por se afastar de todo o labor socie-
tario por desacordos coa orientación seguida pola principal entidade dos
galegos emigrados. Deste xeito podemos entende-lo motivo polo que Seoane
advirte nas súas cartas contra algúns dos homes de prol da emigración que
son agasallados en Galicia, situación pola que non deixa de laiarse.
Desacordos que tamén apareceron diante do I Congreso da Emigración
Galega celebrado en 1956.

Ora ben, as tensións non van afectar só á colectividade emigrada. Así,
nestas cartas tamén podemos atopa-las desavinzas con diferentes persoeiros
da Galicia do momento. Con Ramón Piñeiro –vid. carta do 15 de maio do
1958–. Con Celso Emilio Ferreiro, a quen lle recrimina os seus comentarios
respecto dos emigrantes –vid. carta do 15 de outubro de 1974: “Quen non
pode entendelo, xa que para iso hai que sentir amor e ter unha moral, é o
noso novo poeta de Celanova que ahí está en Madrid meténdose en publica-
cións diversas cos emigrantes…”–. E, finalmente, tamén con Isaac Díaz
Pardo, co que participara en 1968 na fundación do Laboratorio de Formas en
Sargadelos; as diverxencias con Díaz Pardo veñen da orientación que se lle
deu ó Museo Carlos Maside, coa que Luís Seoane discrepaba –vid. carta do
21 de novembro de 1978–. Malia estes desacordos, Seoane non deixou nunca
de participar en todas aquelas actividades que tivesen como obxectivo o
engrandecemento da cultura galega.

En resumo, este conxunto de cartas son, á par que unha importante
ferramenta para os historiadores, un testemuño do traballo e dos esforzos que
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Luís Seoane desenvolveu a prol de Galicia no seu exilio bonaerense. Por todo
isto hoxe podemos despexa-las dúbidas que tiña o artista na última carta que
lle remitiu a Fernández del Riego (1 de xaneiro de 1979), onde di: “Quixera
non ter a sensación de que todos nós perdimos os anos traballando sin ter por
qué”. Non foi así. O seu labor, igual que o desenvolvido polo conxunto dos
exiliados, serviu para que a nosa cultura seguise viva nun tempo en que
Galicia era obrigada a calar. Temos con todos unha débeda. A débeda da
memoria.

PRUDENCIO VIVEIRO MOGO
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Bos días, galegos. Eiquí Sempre en Galiza

Rebolo Vázquez, Mónica
Santiago de Compostela, Laiovento, 2002. 294 p.

A xornalista Mónica Rebolo amósanos neste libro unha parte esencial da
historia da emigración galega a América, aquela que ten que ver coa cultura,
cos valores humanos que fixeron agromar nos galegos de alén mar as ansias
e o orgullo de sentírense pertencentes a unha terra, coa súa propia idiosin-
crasia e peculiaridades. E todo isto a través dun estudio que se centra nunha
das manifestacións máis elementais do ser humano, a comunicación.

Os galegos de América, desde comezos do século XX e incluso antes, ten-
taron non perde-las súas raíces e por iso fundaron institucións mutualistas,
asociacións recreativas e culturais. Moitas delas expresábanse a través de xor-
nais e revistas que, conservadas polas propias institucións, constitúen un dos
fondos documentais máis destacados da recente historia de Galicia. Coa pre-
sente obra ábresenos outra canle importante, a da radio1. O libro Bos días gale-
gos. Eiquí Sempre en Galiza forma parte dunha investigación exhaustiva na que
se lle amosan ó público as aventuras e desventuras dun grupo de galegos resi-
dentes en Montevideo, uns emigrantes e outros exiliados, que pretenderon
que os seus coterráneos estivesen un pouco máis preto do lar, aínda que só
fose durante media hora os domingos. É este un traballo interesante porque
nos mostra como era a audición desde un punto de vista profesional e difire
moito das colaboracións publicadas por Manuel Suárez ou das realizadas por
Cristina Samuelle sobre Manuel Meilán2.

O libro comeza cun breve esbozo sobre a presencia dos galegos en
Uruguai partindo dos estudios históricos que reflexionan sobre a emigración
anterior a 1950, así como os que a estudian na segunda metade do século XX,
algo que leva a cabo atendendo a uns estudios clásicos aínda que xenéricos.
Así, como exemplo ilustrativo, cando menciona as institucións galegas naci-

1. Non é este o primeiro traballo deste tipo, destacamos, entre outros os de TORO SANTOS,
A. R. (ed.): Galicia desde Londres. Galicia, Gran Bretaña e Irlanda nos programas galegos da BBC
(1947-1956), A Coruña: Ed. Tambre, 1994 e “As relacións culturais entre o Reino Unido e
Galicia a través da BBC (1947-1956)”, en IV Xornadas de Cultura Galega, Unha Visión desde a
Universidade Británica, Lugo: Deputación Provincial, 1997, pp. 47-59.
2. Referímonos para o primeiro caso a SUÁREZ, M.: “La radio gallega en América: Sempre en
Galicia”, en Galicia e América. Cinco séculos de historia, Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega, 1996, pp. 153-155, ou “Un tres de setembro de 1950 en Montevideo”,
Encrucillada, nº. 69, 1990. No segundo exemplo citaremos o libro xa clásico, SAMUELLE, C.:
Conversas con Manuel Meilán, Vigo: Xerais, 1993.
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das en América no primeiro tercio do século XX, deberíanse citar algúns tra-
ballos sobre o asociacionismo galego, como os de Vicente Peña Saavedra,
Xosé Manoel Núñez Seixas ou Carlos Sixirei Paredes3, ou, cando a autora se
refire ás empresas de Xesús Canabal (p. 22), o de Pilar Cagiao sobre o tema4.

Os restantes capítulos xa se centran por completo no obxecto principal
do estudio, a audición. Comeza analizando o porqué da realización dunha
emisión destas características, sendo a morte de Castelao e o intento de
homenaxealo un dos motivos da súa realización. Botamos en falta, cando
nomea os antecedentes radiofónicos dos galegos de ultramar, as referencias ó
estudio de Blanco Campaña sobre o tema, xa que como guía presenta unha
destacable utilidade5.

Xa desde un comezo incídese no feito da insistencia no tema cultural por
riba do político, aínda que este non é esquecido xa que os principais pro-
motores da audición eran exiliados como Lois Tobío ou republicanos decla-
rados como Manuel Meilán. Interesante é tamén a elección de Montevideo
como “base de operacións”, cuestión relacionada coa maior permisividade
respecto do idioma empregado nos programas radiofónicos que existía na
República Oriental. Será, xa que logo, unha emisión profundamente cultural
e antifranquista, un nobre intento de animar a un pobo que se atopaba desa-
rraigado e estraño lonxe da súa terra. Eran unha especie de charlas, ó noso
xuízo, que lembran as que realizara Franklin D. Roosevelt desde a Casa
Branca na década de 1930. Elaboraron unha imaxe máis positiva dos galegos
residentes en América, facendo que se sentisen orgullosos da súa orixe.
Mónica Rebolo así o demostra coa inclusión no texto de multitude de teste-
muños de emigrantes. O que resaltan todos eles é a exaltación das virtudes
galegas e as achegas que Galicia fixera á cultura, temas estes continuos nos
cincuenta anos de programa.

De seguido, a autora narra a biografía dos principais impulsores do pro-
xecto: Alfredo Somoza, Emilio Pita, Lois Tobío, Manuel Meilán, Antón
Crestar e Xesús Canabal, para logo amosárno-las características principais do

3. Véxase PEÑA SAAVEDRA, V.: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar, Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia, 1991, 2 vols.; NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: “A parroquia de alén
mar: Algunhas notas sobre o asociacionismo local galego en Bos Aires (1904-1936), Semata,
nº. 11,  Santiago de Compostela, 1999, pp. 345-379; SIXIREI PAREDES, C.: Asociacionismo
galego no exterior, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2001, 2 vols.
4. CAGIAO, P.: “Empresas de inmigrantes gallegos en Uruguay en el siglo XX”, en Actas
Primeras Jornadas de la Presencia de España en América: Aportación Gallega, Madrid: Deimos,
1989, pp. 447-460.
5. BLANCO CAMPAÑA, X. L.: Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, 1995.
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programa. Neste aspecto, Mónica Rebolo puido establecer unha comparación
coa prensa escrita da colectividade emigrada, xa que as semellanzas son evi-
dentes, e así poderiamos aproximarnos ós gustos dos galegos emigrados, do
mesmo xeito que se ten feito para as festas na década de 19306. E isto é así
porque estaba moi claro que era o que os emigrantes querían escoitar; como
ben nos di a autora, “selecciónanse noticias, comentarios e editoriais cos que
acadar o pretendido achegamento a Galicia” (p. 53). Así o folclorismo está
patente na audición xa desde o primeiro minuto en antena, posto que a sin-
tonía de cabeceira era a Muiñeira de Chantada; logo pasábase á lectura do
editorial, que se refería a multitude de temas, desde a política ou a literatura
ó turismo ou á economía. Neste aspecto a autora realiza unha interesante e
aguda disección dos editoriais dun xeito ameno e pedagóxico, aínda que as
conclusións que se poderían tirar deste estudio poderían ser máis profundas
e tentar establece-las actitudes e as posturas do programa respecto de deter-
minados temas; con todo, ás veces faise, sobre todo ante as explicacións dos
editoriais políticos.

O programa continúa coas Novas de Galicia, sección que era común
tamén nos xornais étnicos galegos ó igual que a poesía, entendida esta como
representación máxima da cultura do país.

Na terceira parte deste capítulo analízanse as achegas dos colaboradores
máis destacados, comezando por Lois Tobío, Iolanda Díaz ou Manuel Suárez,
este último xa nos anos setenta. Mención especial merece a emisión na déca-
da de 1960, combativa coa dictadura franquista e que tivo que soportar moi-
tas presións por parte da embaixada española, que tiña o ánimo de prohibi-
la. Aquí podemos establecer unha comparación coa loita contra o réxime
imperante en España que se estaba realizando na península –coa fundación
primeiro da UPG e o PSG, e do PCG despois– e coa que presenta moitas
semellanzas, xa que as críticas que desde as ondas radiofónicas se realizan
parécense ás que reflectía a prensa clandestina feita en Galicia. A demanda de
maior liberdade cultural, a situación económica ou a lembranza ó Estatuto de
Autonomía de 1936 son algunhas delas (véxase o editorial reproducido na
páxina 201-203).

Os anos setenta supoñen un punto de inflexión na audición, xa que por
unha banda remata a dictadura franquista e pola outra algúns dos colabora-
dores habituais son substituídos por xente nova, entre os que destacan
Manuel Suárez e Toni de Seárez (p. 78). Pero a ruptura definitiva co espírito
dos comezos ten lugar en 1994, cando morre Manuel Meilán e o programa se

6. NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: “Gaitas y tangos. Las fiestas de los inmigrantes gallegos en Buenos
Aires (1890-1930)”, Ayer, nº. 42, Madrid, 2001.
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integra no Patronato da Cultura Galega; así, a independencia da que fixeron
gala desde setembro de 1950 pode ser agora cuestionada. Este é un tema, o
da posible falta de independencia institucional, no que a autora non incide,
cando ó noso xuízo podería dar pistas notables sobre a liña editorial de
Sempre en Galicia7. Esta puntualización podería ser aplicada ó estudiármo-la
emisión nos anos sesenta-setenta, cando os emigrantes residentes no Uruguai
e na Arxentina son cada vez máis condescendentes co franquismo, e unha
audición tan combativa podería resultarlles estraña; de aí que moitos a escoi-
tasen pola música, como se deduce das entrevistas reproducidas ó longo do
traballo.

O terceiro capítulo incide nos efectos que o programa tería nos oíntes
potenciais, a colectividade galega do Uruguai. Comeza cos datos de audien-
cia, algo importante para un programa de radio, aínda que pola falla de tra-
ballos deste tipo non se poidan manexar cifras exactas8. Estamos de acordo
coa investigadora en supoñer que era unha gran parte da colectividade, a xul-
gar polos testemuños orais amosados ó longo do traballo. É interesante o des-
censo de oíntes, relacionado posiblemente coa crise sufrida polos países do
Prata na década de 1970 e pola presencia cada vez maior da televisión. Un
programa das características que ten o que nos ocupa, coa importancia que
lle outorga ás raíces galegas, ós seus costumes e ás súas tradicións, está moi
ligado a un tipo moi específico de público, e cando este vai envellecendo e
desaparecendo é moi difícil substituílo, feito este que reflicte o estudio de
Mónica Rebolo (pp. 106-109) nuns cadros clarificadores. Isto susténtase na
consulta de cartas que os oíntes mandaban ó programa. Moitas das misivas
estaban escritas en castelán, o que non constitúe ningunha novidade xa que
a educación dos emigrantes fora sempre nesa lingua e non en galego9.

Entre os colaboradores que tivo a audición temos que destaca-los intelec-
tuais galegos, residentes ou non en Uruguai, que sempre amosaron a súa dis-
poñibilidade para participar no programa. Destacamos neste aspecto a corres-
pondencia existente entre Ramón Piñeiro e Manuel Meilán a mediados da

7. Na p. 98 afírmase, “ademais das aportacións das empresas o Patronato recibe unha axuda
económica da Xunta de Galicia para manter a audición”, así a suposta independencia é dubi-
dosa.
8. Sen embargo, como ben sinala Mónica Rebolo, Manuel Suárez dá noutros estudios cifras
exactas de audiencia. Entre 1950-1960: 300.000 oíntes e logo 250.000, aínda que son datos
pouco fiables posto que non indica as fontes de onde os tirou, en SUÁREZ, M.: “La radio galle-
ga en América...”, art. cit., p. 154.
9. Estudios realizados sobre epistolarios corroboran este feito, non só entre emigrantes resi-
dentes en América, senón tamén entre as familias de ámbalas beiras do Atlántico. Véxase, entre
outros, a compilación levada a cabo por SOUTELO, R.: De América para a casa, Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega, 2001.
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década dos sesenta, nun intre en que o ensaísta lugués xuntaba ó redor da súa
mesa “camilla” o máis destacado da intelectualidade galega non exiliada10.

Moitas das reflexións que fan os protagonistas, e que son reproducidas
textualmente no libro, son emotivas e chegan mesmo a emociona-lo lector
pero ofrecen pouco desde o punto de vista histórico, xa que non nos achegan
a unha reflexión sobre o feito da audición.

O cuarto capítulo refírese ós contidos da audición e fai fincapé nos edi-
toriais, xa que a través deles podemos establecer cales eran os principais
temas que lles gustaban oír ós emigrantes. Así, hainos máis bucólicos, que
falan da natureza, máis comprometidos, destacando neste caso os que se refi-
ren á loita antifranquista, ou simplemente culturais, que coinciden coa home-
naxe a algún escritor ou pintor. Axeitadamente a autora incide nos que escri-
biu Lois Tobío durante máis dunha década11. Moitos deles son colaboracións
cun dobre sentido e, aínda que versen sobre elementos etnográficos como a
zanfona (pp. 169-172), en todos se sobreentende certo interese en espertar
unha identidade galega entre os emigrantes. Ó tempo que envellecían os oín-
tes, os editoriais van cambiando e pasamos dos máis combativos dos anos
sesenta ós máis folclóricos da década de 1970, aínda que seguen a ser varia-
dos. Tamén podemos deducir dalgúns deles certo maniqueísmo ante o tema
da emigración, xa que a visión que dela se ten é negativa, entendida como
unha sangría do país. Esta é unha teima común neses anos na maioría dos
intelectuais galegos. A autora debeu incidir neste feito e destacar que non se
produciu unha evolución ideolóxica respecto ó tema e que se seguían utili-
zando clixés dos anos trinta, algo que por outra parte tamén acontecía na
terra12; o mesmo poderiamos dicir doutros temas como é a historia de Galicia
(pp. 248-250).

A través de todas estas colaboracións pódese incidir no imaxinario que a
emigración tiña de Galicia. Programas como este, ou as revistas das socieda-
des, amosan unha Galicia mitificada, a que se recordará alén mar, cunhas
imaxes predeterminadas e conxeladas no tempo, o que se denomina a Galicia
ideal. Este aspecto, obviamente pouco tratado por Mónica Rebolo xa que non
forma parte da liña de investigación do libro, pode se-lo comezo dunha pes-
cuda centrada na identidade da colectividade, os discursos e estereotipos
xerados arredor dos inmigrantes galegos. Ó tempo que se podería chegar a

10. Ver PIÑEIRO, R.: Da miña acordanza, Vigo: Galaxia, 2002, pp. 147-151.
11. O propio Tobío non lle dá a importancia que tiveron nas súas memorias, onde lle dedica
dous parágrafos á creación da audición, TOBÍO, L.: As décadas de T.L., Sada/A Coruña: Ed. do
Castro, 1994, pp. 573-574.
12. Por exemplo, moitos dos artigos asinados por Santiago Álvarez, líder do PCG desde 1968,
no voceiro da organización comunista conteñen as mesmas críticas.
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estes estudios –máis sectoriais e lonxe das intencións do presente libro pero
que quedan aí para futuras investigacións–, tamén poderiamos deduci-la liña
política da emisón.

O último capítulo do libro refírese á situación actual da audición, sumi-
da nunha crise que fai dubidar da súa continuidade, tanto pola falta de apoio
económico como pola falta de oíntes (p. 271). No remate do libro botamos
de menos as conclusións que se poderían ter sacado das reflexións estableci-
das no ensaio, entre elas a influencia que este programa tivo na colectivida-
de, analizando o tipo de información que se daba, xa que así saberiamos que
escoitaban os emigrantes. Tamén se podería insistir máis nas comparacións
entre as mensaxes que se emitían nas ondas uruguaias e o que acontecía coas
da intelectualidade galega residente na terra, e así comprobar se moitas eran
utilizadas aquí e acolá (véxase, como exemplo, o editorial sobre o cabodano
do Estatuto de Autonomía de 1936 reproducido nas pp. 209-210).

O estudio pecha cunha entrevista a Lois Tobío. Nela non só hai refe-
rencias á audición, senón tamén a outros temas relacionados coa experien-
cia que a este home lle deron os anos. Agora, trala morte do viveirense, esta
conversa contén un valor engadido e por iso se presenta moi interesante para
o lector.

A pesar de que se trata dun programa de radio, a ensaísta non nos cansa
con tecnicismos propios do mundo xornalístico; o que fai é contarnos unha
parte da historia da cultura galega na emigración dun xeito ameno, facendo
desta maneira a lectura máis agradable.

En definitiva, o estudio de Mónica Rebolo Vázquez abre unha liña nos
traballos relacionados coa emigración galega, aqueles que inciden nos aspec-
tos sociais máis que nos políticos e económicos. Ademais, este primeiro paso
faise coa investigación sobre un programa de radio do cal se conservan pou-
cas emisións, o que dificulta afondar no tema. Con este ensaio, unha parte da
nosa historia parece agora máis clara.

GUSTAVO HERVELLA GARCÍA
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Antonio Baltar: o compromiso do exilio

Díaz Rey, María (ed.)
Sada, Ediciós do Castro, 2002. 239 p.

Parece irresistible a tendencia dos pobos ó esquecemento; máis aínda se
temos en conta a medida en que este proceso se agudiza en certos colectivos,
coma no caso dos exiliados. No caso galego, lembramos só un reducido
número de persoas dentro do conxunto dos que tiveron que abandona-lo país
movidos polos avatares políticos: a maioría queda á marxe da memoria colec-
tiva, nunha especie de purgatorio histórico no que parecen agarda-la chega-
da dun investigador que analice e saque á luz a súa peripecia vital e, se cóm-
pre, o seu traballo dende o desterro para cambiar ou, alomenos, mellora-las
cousas na terra que deixaron atrás. Este é o caso de Antonio Baltar, un dos
moitos galegos que fuxiron de Galicia no 36.

Quizais para entender mellor o obxecto desta obra cómpre lembra-la
figura do protagonista dela cun leve esbozo biográfico:

Antonio Baltar Domínguez nace en Santiago de Compostela en 1906 no
seo dunha adiñeirada familia. O seu pai, Anxo Baltar Cortés, foi un destaca-
dísimo cirurxián que, posiblemente, axudou directa ou indirectamente a que
medrase a vocación pola Medicina no seu fillo, quen, unha vez principiados
os seus estudios, se inclinou polas áreas de Histoloxía e Anatomía Patolóxica.
Para perfeccionalos viaxa a París e a Madrid, e remata a súa especialización
en Santiago da man dun dos histólogos máis laureados do seu tempo, Pío del
Río Hortega. Ademais do seu interese polos estudios, Baltar ten profundas
inquedanzas políticas e culturais que o levan a relacionarse cos círculos inte-
lectuais do galeguismo e da esquerda. Unha profunda amizade úneo ós
irmáns Eduardo e Rafael Dieste, un duradeiro lazo anímico que se acentúa
cando se fai mozo da filla do primeiro deles, Mireya Dieste. Participa na cons-
titución da “Agrupación al Servicio de la República”, ingresa no Corpo de
Médicos e Inspectores Municipais de Santiago e publica textos na revista
P.A.N. ata que consegue unha bolsa para amplia-los seus estudios en Berlín,
cidade da que regresa no 1934 para desempeña-lo cargo de profesor auxiliar
de Histoloxía e Anatomía Patolóxica na Universidade de Santiago de
Compostela. 

O estalido da Guerra Civil motiva a súa expulsión do corpo profesoral e
principian unha serie de preocupantes ameazas dos sublevados contra a súa
persoa. Tales sucesos motivan que Mireya e mais el marchen con rumbo a
Uruguai, país que pouco despois abandonan para instalarse definitivamente
na Arxentina, lugar onde Baltar estaba cerca de vellos amigos como Luís
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Seoane, Arturo Cuadrado ou Rafael Dieste (entre outros). Aínda pasando cer-
tas dificultades económicas, logra revalida-lo seu título de Doutor en
Medicina tras superar satisfactoriamente unha proba na Universidade da
Prata, o que propiciou que, pouco despois, crease en Avellaneda un sanato-
rio na compaña de Gumersindo Sánchez Guisande. Posteriormente participa
na fundación do Fogar Galego para Anciáns e organiza o Laboratorio de
Anatomía Patolóxica do Centro Galego de Bos Aires, cidade da que, a pesar
da súa boa situación laboral, decide marchar movido polas súas inquedanzas
sociais: deste xeito pon rumbo á Patagonia, á provincia de Neuquén (Andes),
para traballar como médico dunha mina, ser nomeado seguidamente
Secretario na Dirección General de Sanidad del Sur (Bahía Blanca) e, con pos-
terioridade, facerse cunha cátedra de Anatomía Patolóxica na Universidade
de Cuyo. Unha achega definitiva para constata-lo seu compromiso coa causa
galeguista é a súa participación no I Congreso da Emigración Galega de 1956,
evento conmemorativo daquel fito da historia galega que foi o I Banquete
Democrático de Conxo, celebrado cen anos antes. Esta reunión, ademais de
supor un fundamental cambio de perspectiva no estudio do mundo dos emi-
grantes galegos, pon de manifesto a actividade dun novo grupo presidido
polo propio Antonio Baltar: trátase da Asociación Galega de Universitarios,
Escritores e Artistas (AGUEA), fundada en prol da realización de estudios que
analizasen os problemas económicos e culturais de Galicia. Esta agrupación
congrega o máis egrexio da comunidade galega na Arxentina, como (entre
outros) Eduardo Blanco Amor, Rafael Dieste, Xosé Núñez Búa ou Luís
Seoane, e planifica unha intensa axenda de actividades que culmina, en 1957,
coa creación da Editorial Citania, unha  atalaia da cultura impresa de autores
galegos ou en relación con Galicia, que man a man dirixiron Luís Seoane e o
noso protagonista. Nese mesmo ano viaxa a Galicia en representación de
AGUEA e tenta promover sen éxito a apertura dunha institución continua-
dora do Seminario de Estudos Galegos (cuns obxectivos que analizaremos ut
infra); o seu periplo galego remata abruptamente por presións policiais. A
pesar do fracaso, nunca abandonou a súa teima pola creación de organismos
de investigación sobre temas galegos ou pola cultura da súa terra en xeral.
Nos seus últimos anos especialízase en Medicina Social e traballa en proxec-
tos que o goberno arxentino desenvolveu na compaña de organismos como a
OMS e a UNICEF ata a súa morte en 1969.

Ediciós do Castro, na súa serie Documentos para a Historia Contemporánea
de Galiza, publica o libro que nos ocupa, Antonio Baltar: o compromiso do exi-
lio, traballo de María Díaz Rey que, á vez que nos achega ó personaxe cun
breve estudio da súa vida (que se acompaña dun apéndice gráfico), encárga-
se de organizar unha recompilación de textos seus, ou referidos á súa persoa,
que se dividen en tres apartados: “Escolma de textos”, selección dos escritos
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do médico compostelán que abrangue temáticas que van dende a medicina
ata a política; “Epistolario, unha selección”, no que ademais de cartas escritas
sobre o propio Baltar atopamos outras de autoría allea e que de xeito máis
directo ou indirecto fan referencia a el; e, por último, “O que din de Antonio
Baltar”, no que diferentes persoas que o coñeceron ó longo da súa vida expre-
san a súa opinión sobre el.

Antes de falar máis polo miúdo de cada un destes apartados, convén
facer unha mención á parte do traballo de Xesús Alonso Montero que inau-
gura este volume, “Prólogo para as Páxinas dispersas de Antonio Baltar (sete
notas breves e un Apéndice longo)”. Nos seis primeiros puntos deste introi-
to, Alonso Montero desenvolve a súa análise da personalidade e vivencias de
Baltar, partindo da perspectiva do seu legado intelectual ó mundo do exilio
galego, unha contribución volátil que, como ben subliña Alonso Montero,
tivo máis importancia na praxe que na glosa. Un dos aspectos máis contro-
vertidos e polémicos do prólogo é o referente á chegada de Baltar a Santiago
de Compostela como representante de AGUEA, un atribulado encontro que
podería ser considerado como a culminación das diferencias de criterios que,
por aqueles anos e dende extremos opostos do océano Atlántico, mantiñan
Luís Seoane e Ramón Piñeiro, con cadansúa maneira de desenvolve-lo gale-
guismo. No punto sétimo e no apéndice (e colofón) relata a súa breve expe-
riencia directa con Baltar, que foi cronista dun dos feitos máis relevantes da
vida do autor deste prólogo: a entrega dos premios das “Fiestas Minervales”
de 1957. Precedida dunha pequena introducción dos feitos, Alonso Montero
cambia cara á terceira persoa para facer memoria do acontecido naquel suce-
so, unha auténtica reivindicación do emprego do idioma galego. Fronte á
obrigada condición das autoridades académicas de desenvolve-lo acto en cas-
telán (a pesar de que boa parte das obras premiadas estaban escritas na lin-
gua de Rosalía), Alonso Montero, daquela catedrático novo de vinteoito anos,
decide empregar un argumento ad hominem co obxecto de burla-las ríxidas
directrices impostas polos cónclaves do poder. A devandita audacia, que a
piques estivo de rematar precozmente coa súa vida académica, foi relatada
pouco despois por Antonio Baltar no periódico Galicia Emigrante.

“Escolma de textos” ofrécenos unha selección de páxinas –publicadas ou
non– que Antonio Baltar escribiu co seu nome ou baixo pseudónimo; aborda
unha serie de artigos, contos breves, recensións e incluso a transcrición dunha
entrevista que lle realizaron na audición radiófonica de Galicia Emigrante.
Independentemente da temática dos textos, tanto en castelán como en galego,
o autor sempre pon de manifesto as súas preocupacións humanistas: incluso
no seus traballos máis científicos, como é o caso de Río Hortega y su obra, Baltar
non esquece o carácter divulgativo destes e conecta os contidos con reflexións
sociais que delatan as súas inquedanzas máis alá da súa especialización profe-
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sional. Nun dos seus artigos máis fermosos, “Lembranza”, publicado en A Nosa
Terra no histórico número especial dedicado a Castelao, rememora que na súa
nenez Castelao fora o que lle dera a confianza para aprender a nadar por si
mesmo, suceso que lle serve para facer unha analoxía co papel que posterior-
mente o ilustre rianxeiro tivo co pobo galego. No eido da ficción, sorprende a
súa capacidade para elaborar contos, como no caso de Táboas para un cadalei-
to, no que pon de manifesto o seu coñecemento da cultura oral do rural gale-
go. Como xa se dixo anteriormente, Baltar non foi un médico acomodaticio,
senón que tentou atopar novos camiños profesionais nos que realizarse. Froito
desta busca, o autor viaxou á precordilleira andina, estadía que aproveitou para
elaborar ricos relatos en que narraba sucesos salientables, como o achado de
galegos nesas latitudes, plenamente adaptados social e profesionalmente
naquela esgrevia paisaxe. A pesar disto, a importancia histórica desta escolma
vén da man das páxinas relacionadas co seu traballo con AGUEA. No Discurso
de introducción de AGUEA (1955) fala do intento de equiparar Galicia (en tódo-
los niveis) co resto de Europa e chega á conclusión de que o atraso de Galicia
é froito de factores histórico-políticos que deberán ser transformados para
lograr tal obxectivo. Conclúe que a cultura é o camiño para arranxar estes pro-
blemas dos que os pobos e as súas xentes (no caso de Galicia, as da Galicia
galega e a Galicia americana) deben ter plena consciencia. Esta reflexión marca
o inicio dos intentos de AGUEA en prol da fundación dunha institución que
estudiase de forma, dende distintas disciplinas, os problemas e intereses de
Galicia, como é o relatorio exposto no I Congreso da Emigración Galega: “A emi-
gración galega e a cultura”. Aquí afóndase no anteriormente exposto co enga-
dido de referencias ó fenómeno da emigración, concibido como o resultado de
deficiencias culturais que, en virtude dun proceso de feedback, pode chegar a
axudar a corrixi-los problemas endémicos de Galicia. Neste caso concreto a
axuda podería chegar coa creación dun Padroado Galego de Cultura que pola
súa vez xeraría un Instituto Politécnico (que abranguería múltiples disciplinas
como Arqueoloxía, Historia, Xeografía, Literatura, ...), radicado en Bos Aires
(ou en calquera das capitais onde existisen colectividades galegas) e no que
estudiarían alumnos de calquera dos países que formasen parte do Padroado.
Un dos poucos textos en que se poñen explicitamente de manifesto as súas
preocupacións políticas é en “Galeguismos”, aínda que entendidas estas como
arelas comúns do conxunto dos galegos e lonxe de tendencias partidistas. É
salientable a importancia que lle concede ó mundo da emigración para reafir-
ma-la conciencia do resto dos galegos, en consideración coa liberdade de
acción e pensamento coa que contaban os galegos radicados fóra de España.
Estes pensamentos poderían entrelazarse cun dos seus últimos artigos,
“Folklore, política e bioloxía”, no que entre moitas outras cousas fala da pro-
blemática do retorno dos exiliados a España.
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“Epistolario, unha selección” conforma a segunda parte de documentos
relacionados con Baltar, na que podemos atopar cartas que recibe de Rafael
Dieste, de cariz familiar, ou de Enrique Fernández Sendón, documento este
último do que Alonso Montero salienta a súa exquisita ironía no prólogo.
Adquire neste apartado unha grande importancia Isaac Díaz Pardo, colabora-
dor con Baltar na creación do xa coñecido Instituto de Estudos Galegos, do
que, gracias a este punto de vista íntimo, podemos ter unha visión máis escla-
recedora. Fálase da busca de posibles apoios para culmina-lo propósito, da
necesidade do patrocinio da Real Academia Galega, do carácter apolítico da
proposta ou das diferentes disciplinas que comprendería o seu maxisterio. A
este proxecto sucédeo outro de similares características inducido por Valentín
Paz Andrade (e con maiores visos de acada-la dimensión real): a creación do
Instituto de Economía de Galicia. En relación con este, o propio Díaz Pardo
envíalle unha misiva en que lle solicita o apoio de José Villamarín Prieto e
engade que a xénese da idea fora concibida dende un principio por Baltar.
Noutro sentido, é destacable unha carta que Antonio Baltar lle envía a Díaz
Pardo con ocasión da súa estadía en Galicia, e na que o informa do interese
de Antonio Fernández, enxeñeiro lucense e dono dalgúns dos vellos edificios
de Sargadelos, que estaría moi animado en abrir alí unha escola que combi-
nase o ensino con outras aprendizaxes técnicas ou artesanais. 

Por último, en “O que din de Antonio Baltar”, María Díaz Rey escolle tex-
tos en que varios persoeiros se refiren ó protagonista deste volume. De
Eduardo Dieste, Eladio Dieste, Otero Pedrayo e Otero Espasadín inclúense
breves e emotivas reflexións, mentres Núñez Búa, Borobó e, sobre todo, Isaac
Díaz Pardo afondan nos detalles da súa biografía e analizan os seus proxectos
e a súa repercusión.

O exilio galego é unha materia non suficientemente estudiada xa que,
ademais do traballo e a pegada das grandes e indiscutibles figuras, está a dedi-
cación de moitos expatriados con inquedanzas e vontade de promover cam-
bios positivos na súa terra. O feito de que moitas destas arelas estean esque-
cidas non lles resta a súa importancia real, e axudan a acadar unha visión de
conxunto de interesantes páxinas da nosa historia. O caso de Antonio Baltar
esclarece as circunstancias dun pasado difícil, e para moitos doloroso, e
axuda a comprender mellor os debates e enfrontamentos dos galeguistas e a
separación, non só física, senón tamén ideolóxica e práctica, dos intelectuais
galegos dun e doutro lado do océano.

XOSÉ RAMÓN TORRES RODRÍGUEZ
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Fomento de la instrucción gallega

Malheiro, Xosé Manuel (coord.)
Vigo, Ir Indo, 2002. 130 p. + facsímile. 

A meirande valía deste volume está, sen dúbida, na súa condición de edi-
ción facsimilar da publicación Fomento de la instrucción gallega, voceira da
Sociedade de instrucción “Pro-Escuela en Bandeira”, creada por emigrantes
das comarcas do Deza e Trasdeza en Bos Aires a principios do século XX.

Esta obra posibilítalles a estudiosos, interesados e curiosos un fácil e
cómodo acceso a unha fonte de primeira orde para profundar no coñece-
mento da historia da emigración galega, concretamente da realizada dende as
amentadas comarcas pontevedresas, a Arxentina, onde se editaba esta publi-
cación, e, evidentemente, da historia da prensa galega na diáspora. Aínda que
non de forma continuada, senón en dúas etapas, este órgano de prensa man-
tívose durante un quinquenio (15 setembro de 1909-5 de febreiro de 1913),
dando conta das inquedanzas, desexos, angustias, proxectos e problemas de
boa parte dos emigrantes dezaos e trasdezaos na capital bonaerense e, dada a
estreita relación entre ámbalas dúas beiras do Atlántico, das dos seus paisa-
nos que ficaron aquén mar.

Pero, ademais, esta publicación, coordinada por Xosé Manuel Malheiro,
revaloriza o seu corpus principal cunha axeitada e rica presentación intro-
ductoria do xornal. Trátase dunha compilación de artigos de diferentes auto-
res que, dende un punto de vista interdisciplinar, realizan unha análise com-
pleta dos múltiples aspectos relacionados coa publicación, a sociedade de ins-
trucción que a xerou e a súa actuación educativa, ou ben ofrecen un estudio
do contexto histórico no que esta xurdiu e existiu. Deste último aspecto ocú-
panse especificamente María Seijas e Antón Costa. A primeira dá conta de
como as transformacións demográficas, sociais e económicas que no primei-
ro tercio do século XX mudaron Galicia a nivel xeral, tamén afectaron ás
terras de Deza e Trasdeza. Antón Costa presenta a situación da educación e
do ensino da Galicia de entreséculo, recalcando a súa condición de precarie-
dade, coa finalidade de contextualiza-lo cambio pedagóxico que pregoaba a
Sociedade de instrucción “Pro-Escuela en Bandeira” a través da súa publica-
ción periódica.

A este artigo séguenlle unha nómina de traballos que se centran nas cues-
tións relacionadas coa materia educativa, evidentemente, a principal temáti-
ca da publicación Fomento de la instrucción gallega. X. M. Malheiro céntrase na
análise da vertente educativa das Sociedades de instrucción a través da crea-
ción de centros de ensino primario, subliñando para iso as actuacións da
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mencionada Sociedade de instrucción “Pro-Escuela en Bandeira”, a de Hijos
de Silleda e a da Unión del Partido de Lalín, que conseguiron levantar once
escolas antes da Guerra Civil. A. Conde analiza con profundidade o ideario
pedagóxico que se desprende dos artigos publicados neste xornal, e dá a
coñece-los principios que o inspiran, racionalidade e cientifismo, e recoñece
que os ideólogos estaban ó corrente das innovacións filosóficas e pedagóxicas
do momento. O artigo de Quintín Álvarez complementa esta visión ó ocu-
parse do estudio da dimensión organizativa da escola concibida polos emi-
grantes do Deza para a escola da Bandeira, incidindo no seu carácter progre-
sista e innovador.

Reafírmase pois, neste conxunto de achegas, a contribución dos de alen-
mar co seu esforzo por proporcionarlles unha educación ós que ficaban deste
lado, neste caso concreto os habitantes das comarcas de Deza e Trasdeza.
Reflíctese, unha vez máis, a concepción positiva que os emigrantes posuían
respecto dos valores que podía proporciona-lo ensino, e non deixa de ser
admirable a súa preocupación por mellora-la situación dos seus paisanos,
aínda que en moitas das súas formulacións haxa unha certa dose de inxenui-
dade. A mellora do ensino e da educación en xeral era un dos life motives da
Sociedade de instrucción “Pro-Escuela en Bandeira”, pero non era o único, de
aí que tamén no órgano de prensa que actuaba como o seu voceiro haxa espa-
cio para explicar outras inquedanzas e obxectivos. Para poder aprehender
este aspecto contamos co artigo de Fernando Vizoso, que realiza unha análi-
se da temática do articulado do xornal ó longo da súa existencia. Este estu-
dio permítelle subliña-la presencia que nel tiveron as novas referentes á rea-
lidade dezá e trasdezá, ratificando que unha das misións desta publicación
era mante-los vínculos dos emigrantes coa súa terra de orixe. O autor, ade-
mais, elabora unha relación dos máis afamados xornalistas desas dúas comar-
cas pontevedresas na prensa da emigración e salienta, con maior ou menor
profusión, algúns dos seus traballos e as características das publicacións en
que escribían. H. Barreiro complementa esta visión co seu artigo, no que
recoñece que o rexeneracionismo impregnaba toda esa producción saínte da
redacción de Fomento de la instrucción gallega que F. Vizoso analiza, e na que
ademais o autor recoñece a pegada do ideario republicano.

Uns idearios que, evidentemente, ó estaren presentes na publicación, son
definitorios da natureza da Sociedade de instrucción “Pro-Escuela en
Bandeira”, obxecto do estudio realizado por Xosé Manoel Núñez Seixas. O
historiador define a entidade como prototípica do conxunto de sociedades
bonaerenses de esquerda e laicas, as cales caracteriza. Neste artigo saliéntase
o carácter mutual e de recreo desta sociedade e, moi especialmente, o seu
compromiso socio-político, recoñecéndoselle o seu papel, entre outras inicia-
tivas, no apoio dado á campaña Pro-Estatuto de Autonomía para Galicia. O
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autor analiza, así mesmo, as relacións que esta sociedade mantivo con outras
creadas tamén por emigrados coterráneos, sendo de especial relevancia os
comentarios alusivos ós fundadores da entidade ou, o que é o mesmo, dos
homes de prol da sociedade emigrada. Sen dúbida, as sociedades de instruc-
ción, malia a súa propia nomenclatura, foron moito máis que entidades
entendidas e deseñadas para a creación de escolas. Este artigo permite albis-
car esoutras facetas, especificamente a política e a mutual, que resultaron tan
importantes e decisivas para o avance da Galicia do primeiro tercio do sécu-
lo XX, como a educativa. E disto dá boa conta o artigo de Manuel Iglesias,
que realiza un atinadísimo seguimento da influencia exercida polas socieda-
des de emigrantes de Deza e Trasdeza na súa sociedade de orixe a través do
apoio que brindaron ás sociedades agrarias de aquén mar ó longo das dife-
rentes etapas, dende a redención foral ata o franquismo. Del despréndese que
o fomento do progreso gandeiro e agrícola e da organización da sociedade
civil tamén foi cousa dos emigrantes en América.

Poucas, moi poucas, foron as iniciativas que tiveran un cheiro a renova-
ción e a progreso para a súa terra que quedasen sen o apoio dos emigrantes
dezaos e trasdezaos, e escasas, moi escasas, son as posibilidades de non che-
gar a aprehende-la realidade, angustias e soños da poboación destas comar-
cas, tanto dos de aquí como dos de acolá, a partir da consulta deste libro.

ANA CABANA IGLESIA
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