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INTRODUCIÓN

A migración española a Arxentina na época contemporánea comezou 
na década de 1830. Dende entón, centos de milleiros de españois atoparon 
naquel país traballo e oportunidades socioeconómicas que a súa terra natal 
non lles podía ofrecer. Arxentina como destino de emigrantes españois come-
zou a destacar dende a década de 1850, para configurarse como o seu prin-
cipal destino no primeiro terzo do século XX. Os españois non estiveron sós 
nesta xeira, senón que compartiron a súa andaina cun crecido número de 
migrantes doutras procedencias, especialmente cos italianos. Gallegos e tanos, 
compañeiros de viaxe e veciños en Arxentina, tamén resultaron ser competi-
dores no mercado laboral arxentino, influíndose mutuamente nos éxitos e nos 
fracasos das súas insercións na emigración.

Este novo número de Estudos Migratorios está dedicado ao estudo das 
migracións dos españois e dos italianos, gallegos e tanos na fala coloquial rio-
pratense, tratando de conxugar ambos os dous grupos étnicos maioritarios da 
inmigración arxentina a través da historia comparada en tres niveis.

No primeiro nivel estúdanse as grandes liñas das migracións orixinarias 
de España e Italia. Fernando Devoto, co estudo As migracións italianas e espa-
ñolas á Arxentina no marco das migracións europeas transatlánticas, advírtenos da 
diversidade dos factores causais que contribúen a explicar os múltiples fluxos 
rexionais e como aqueles poden mudar no seu longo percorrido histórico.

José Moya, no ensaio Tanos e Gaitas: inmigración, asentamento e competen-
cia simbólica dos italianos e españois en Arxentina, ofrécenos unha perspectiva 
comparada do ingreso e asentamento destes dous grupos e das relacións entre 
eles e cos seus anfitrións, resaltando que os choques entre tanos, gaitas e criou-
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los parecen manifestar tanto a imposibilidade de relacións étnicas libres de 
toda fricción como a posibilidade da coexistencia pluralista.

Pilar González Bernaldo de Quirós en Mobilidade e protección: unha aproxi-
mación comparativa do desenvolvemento de formas de axuda mutua en Francia 
e Arxentina argumenta sobre o papel da demanda de previsión social como 
unha variable a ter en conta á hora de explicar a mobilidade dos inmigrados 
españois, comparando dúas realidades sociais diferentes como constituían Bos 
Aires e París na primeira metade do século XX.

Franco Ramella en Os estudos verbo dos italianos en Arxentina: ¿Cal é a súa 
contribución á historia da emigración? constata que o ambiente social do que for-
ma parte o migrante contribúe de forma decisiva a definir os seus horizontes e as 
súas aspiracións, as súas metas e os seus proxectos de vida, pero que emigrar en 
cadea non implica per se unha traxectoria comunitaria no lugar de destino, senón 
que tamén cómpre o interese e a vontade do individuo para establecer relacións 
fóra da comunidade étnica na que se encontrou inserido á súa chegada.

No segundo nivel, analízanse dous estudos de caso de migracións rexio-
nais senlleiras, nomeadamente a galega e a véneta. Alexandre Vázquez González 
en Sobre as causas da emigración galega a Arxentina e a América, 1830-1930, 
e Emilio Franzina en A emigración arxentina dende as rexións de Véneto e Friu-
li, 1876-1925, aproxímannos ás causas e aos mecanismos que provocaron que 
estas rexións tiveran unhas intensas migracións ultramarinas.

No terceiro nivel, presentamos unha serie de estudos sobre asuntos con-
cretos das emigracións españolas a Arxentina. Alejandro Fernández en Diversi-
dade étnica e asociacionismo español en Arxentina analiza a diversidade funcional, 
a evolución e as relacións externas das principais asociacións étnicas fundadas 
polos inmigrantes cataláns en Arxentina.

Todos estes estudos foron presentados e debatidos no encontro científi-
co organizado polo Arquivo da Emigración Galega en 2002 co título Gallegos 
e Tanos. Xornadas sobre as migracións italianas e españolas á Arxentina (1830-
1930). Nesta edición pareceunos interesante engadir tres novas achegas á 
temática proposta. En primeiro lugar, Nadia A. de Cristóforis en Migracións 
temperás e pautas matrimoniais: galegos e asturianos no Bos Aires tardocolonial 
analiza as pautas matrimoniais dos galegos e asturianos no Bos Aires de finais 
do século XVIII e comezos do XIX, poñendo de relevo a forte tendencia á exoga-
mia rexional dos varóns, principalmente dirixida ao compoñente crioulo da 
sociedade colonial, tendencia que matiza ao desvelar a propensión á endoga-
mia rexional interxeracional.

María José Fernández Vicente en O Estado e a emigración: españois cara 
a Arxentina, 1946-1956 estuda en que medida afectou ao fluxo migratorio o 
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aumento do intervencionismo estatal na última onda importante de emigra-
ción de españois a Arxentina.

Para finalizar, María Liliana da Orden no estudo Galegas en Mar del Pla-
ta. Emigración, familia y trabajo, 1880-1930, analiza como a subordinación da 
muller inmigrante ao varón, que clasicamente se lle atribúe na época, estaba 
lonxe de conformar unha realidade uniforme.

Este conxunto de investigacións, realizadas por persoas expertas de diver-
sas procedencias académicas e xeográficas, proporciónannos unha boa visión, 
tanto dos fenómenos migratorios propostos para ser obxecto de estudo, como 
da pluralidade dos puntos de vista necesarios para aprehender fenómenos 
socio-económicos complexos como o das migracións europeas transoceánicas.

Alexandre Vázquez González
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AS MIGRACIÓNS ITALIANAS E ESPAÑOLAS A 
ARXENTINA NO MARCO DAS MIGRACIÓNS EUROPEAS 
TRANSATLÁNTICAS

Fernando J. Devoto

RESUMO
O artigo ofrece unha visión crítica das principais correntes teórico-explicativas sobre as causas 
dos fluxos migratorios de españois e italianos cara a Arxentina nos séculos XIX e XX. Abórdase 
tamén a problemática das fontes á hora de calcular as estimacións das migracións transoceánicas 
co fin de dilucidar o impacto destas tanto nos países de orixe como nos de destino. Amais, 
pódense contemplar as posibilidades explicativas dos enfoques de macro e microanálise das 
secuencias causais características do fenómeno migratorio, dando a coñecer as posibilidades e 
limitacións de cada un deles e ilustrándoos con exemplos concretos.
Palabras clave: Emigración italiana, emigración española, Arxentina, análises macro e microes-
truturais.

ABSTRACT
The present article offers a critical vision of the principal schools of thought on the theories and 
explanations for the causes of the migratory flows of Spaniards and Italians to Argentina in the 
19th and 20th centuries. It deals with the problem of sources when attempting to calculate 
the number of transoceanic migrations, with the aim of elucidating their impact on the countries 
of origin, as well as those of destination. Additionally, it looks at the explanatory potential of 
macro- and micro-analysis approaches applied to the causal sequences that characterise the 
phenomenon of migration, revealing the possibilities and limitations of each of them and 
illustrating them with specific examples.
Keywords: Italian emigration, Spanish emigration, Argentina, macro- and micro-structural 
analysis.
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Despois de décadas de estudos macroestruturais sobre ámbitos nacio-
nais ou continentais, os estudos migratorios (entre os historiadores) xiraron 
cara a enfoques microanalíticos e/ou rexionais. Os avances foron moi impor-
tantes en varios planos. O cambio de escala permitiu percibir mellor procesos 
e mecanismos que os estudos precedentes deixaban na sombra. Quizais unhas 
poucas palabras simbolizaron os novos tempos: estratexia, interacción social, 
redes. Os problemas de xeneralización e de representatividade, en especial dos 
enfoques micro, foron eludidos con argumentos sofisticados que afirmaban 
que se estudaban mecanismos e non procesos ou que sostiñan que a acción 
humana é tan variada (a negación da idea de típico) que o que se presentaba 
era unha das múltiples posibilidades dun campo máis vasto. Con todo, eses 
argumentos non foron reputados como suficientes polos historiadores vin-
culados coas ciencias sociais coas súas ambicións de modelización (para os 
narrativistas tradicionais dende logo o problema non se presenta). Por outra 
banda, pronto se viu que a análise micro non só viña a resolver problemas de 
coñecemento do pasado senón tamén a agregar outros. Comezou dende varias 
partes a falarse de xogo de escalas, na procura de combinar as vantaxes do 
microscopio e do telescopio.1

Abríase así a posibilidade para un retorno da escala macro, aínda que 
dende logo redimensionada. Na realidade, ese retorno debía de conter dúas 
premisas. A primeira é intentar eludir explicacións omnicomprensivas que sir-
van para explicar todas as migracións en calquera contexto. A segunda é des-
confiar aínda máis das formalizacións elegantes tan habituais no pasado que 
correlacionaban series estatísticas sen que os seus autores se puxesen a discu-
tir non digamos xa sobre a diferenza entre distintas sociedades,  senón sequera 
sobre a calidade e a fiabilidade das fontes que empregaban. Aínda que non se 
tratou soamente dun problema dos historiadores das migracións senón máis 
en xeral de aqueles dedicados á chamada nova historia económica.

En certo modo do que se trata é de volver a formular o problema en ter-
mos da tensión entre suxeito e estruturas ou, se se prefire, entre estratexias 
sociais e condicionamentos macroestruturais destas. Finalmente, a mesma 
idea de estratexia implica liberdades de decisión e de acción que non lles están 
dadas á maioría das persoas de calquera condición e en calquera momento. 
Dese modo, volver pensar os condicionamentos que operan sobre a decisión 
de emigrar non implica un retorno ao deostado automatismo emblematiza-
do no can de Pavlov, senón tan só novamente unha comprobación nada máis 
que de sentido común: como, cales e até que punto operan os procesos xerais 

1.  J. Revel, Jeux d´echelles. La microanalyse a la expérience, Paris, Seuil-Gallimard, 1996. 
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sobre os suxeitos individuais?2 Dende logo, unha observación adicional debe 
facerse: para considerar mellor eses condicionamentos debemos estudar o pro-
ceso a nivel nacional ou rexional? Aínda que a perspectiva rexional-continen-
tal sexa a máis prometedora no longo prazo, en especial para construír unha 
tipoloxía migratoria europea, é quizais unha tarefa previa a ela volver discu-
tir o proceso nunha escala nacional para testar as súas posibilidades explicati-
vas e os seus límites.

ARREDOR DA ESTIMACIÓN DAS MIGRACIÓNS 
TRANSOCEÁNICAS NOS SÉCULOS XIX E XX

Medir as migracións é sempre un problema arduo. Afirmar, por exem-
plo, que 55 millóns de europeos foron rexistrados atravesando o Atlántico 
cara aos seus novos destinos americanos entre 1820 e 1924, para os efectos 
de entender o proceso, non di moito. Non o di (máis alá de sinalar unha orde 
de magnitude) non soamente polos problemas de medición (dos que algo 
diremos), senón porque finalmente esa é só a parte dun movemento moito 
máis vasto que incluía migracións intraeuropeas, intermediterráneas e inter-
nas. Tampouco explica demasiado, xa que eran apenas unha parte de procesos 
de longa duración que antecede en moito aos períodos estatísticos. Certamen-
te, o número de persoas en movemento na idade moderna era enorme e ace-
lerouse moito no século XVIII, aínda que non existisen rexistros sistemáticos, 
nin de entrada nos novos destinos nin tampouco de saída nos países europeos. 
É a partir do século XIX cando comezamos a dispor, en cambio, das primeiras 
substitucións sistemáticas da emigración europea transoceánica. Recordando 
as ensinanzas dos eruditos, é conveniente deternos, aínda que sexa sintetica-
mente, nas fontes que nos provén de información estatística. 

Para varios períodos dispomos mesmo de dúas ou tres series paralelas, 
unha de entrada e unha ou dúas de saídas, feitas con criterios diferentes, pero 
que permiten medir e complexizar o estudo cuantitativo do fenómeno. Mira-
dos no seu conxunto, os datos non son completos, a súa calidade é desigual e 
para algúns países empezan moi tarde. Aínda que para os Estados Unidos temos 
series bastante boas dende 1820, para Arxentina os datos bastante continuados 
de ingresos só empezan en 1857 e presentan gran fiabilidade só dende a década 
de 1880. En Brasil, a serie mellor dispoñible, sobre cuxos datos existen porén 

2.  O mesmo Frederick Barth, un dos estudosos que máis influíu sobre os microhistoriadores, 
facía, xa hai moitos anos, esa comprobación: cfr. «Conclusións» en F. Barth (ed.), Scale and So-
cial organization, Oslo, Universitetforlaget, 1978, pp. 255 e ss. 
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moitas incertezas, arranca en 1855. Entre os países de orixe, as diferenzas de 
fiabilidade e de duración son igualmente marcadas. Amais da diferente cali-
dade das tradicións administrativas, un elemento importante que dife-
rencia a calidade das distintas series é a xeografía dun país. Unha nación con 
longas fronteiras terrestres pode medir moito menos ben os seus emigrantes 
que outra que teña un gran litoral marítimo. Atravesar unha fronteira terres-
tre, en xeral mal demarcada, sen que as autoridades o noten, é bastante sinxe-
lo. Un país que teña un só porto de entrada (ou de saída), como Arxentina, 
pode medir mellor que outro que teña varios, como Brasil. 

As diferenzas entre os datos teñen que ver tamén coa lonxitude das series 
dispoñibles. Se para Inglaterra temos series de saídas dende 1815; en Italia, as 
cifras oficiais só comezan en 1876 e en España, en 1882. En certo modo, este 
desfase das series estatísticas alimentou a distinción entre «old» e «new» emigra-
ción, tan utilizada pola historiografía norteamericana. Por outra banda, os crite-
rios de substitución –e a forma material concreta de facelo– tamén cambiaron ao 
longo do tempo. É difícil saber como se medían os ingresos en Arxentina antes 
da lei de 1876, que tipificou a figura do inmigrante. É igualmente difícil esti-
mar as diferenzas que podían producirse entre o modo sistemático de cambio 
dos datos que se usaba na década de 1880 –os inmigrantes eran anotados nuns 
enormes libros ao descender no porto– e o que se usou dende 1889, que con-
sistía en reagrupar os formularios que eran confeccionadas en cada nave por un 
oficial desta e entregadas polo capitán ao chegar a porto. En ambos os casos fála-
se de libros de desembarco, pero son dous documentos de natureza e confección 
diferentes. É diferente, tamén, se os datos do inmigrante son tomados por unha 
persoa que fala o seu mesmo idioma ou non. Isto afecta á calidade destes, como 
pode percibirse nos formularios ou nos libros de desembarco.

As distintas series teñen, polo demais, discrepancias entre si polas distin-
tas formas de substitución. Sinteticamente, existen no continente europeo dúas 
formas de recompilar os datos. A primeira é a partir das solicitudes de pasapor-
te ou dos permisos solicitados á policía –que en realidade miden máis as expec-
tativas de emigrar que a emigración. A segunda é a partir do rexistro nos portos 
de embarque –que non miden os que o fan polos portos estranxeiros. As fontes 
europeas son pouco sensibles, ademais, ás reemigracións dun país de destino a 
outro, as cales, nalgúns casos e para certos períodos, son moi importantes (de 
Canadá aos Estados Unidos ou do Brasil a Arxentina, por exemplo). As dúas for-
mas que usan os estados europeos non poden, obviamente, medir os emigrantes 
clandestinos, que en certos períodos podían ser moi numerosos.

As fontes dos países de recepción miden, en xeral, nel ou nos portos de 
entrada, a través de listas confeccionadas durante a travesía (sistema que usa-
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ban tamén os Estados Unidos) ou de listas realizadas no momento de desem-
barcar. No caso arxentino, existen tamén outras series (incompletas) baseadas 
en formularios confeccionadas polo axente marítimo no porto de embarque e 
visadas pola autoridade consular. Estas tampouco rexistran os clandestinos nin 
para Arxentina e outros países, aos que chegaban por terra e, mesmo, duran-
te certos períodos, aos que chegaban dende Montevideo. Todo isto significa 
que todas as series dispoñibles subestiman, para algúns en moito, o movemen-
to efectivamente realizado e os intentos por calcular os clandestinos, aínda que 
son en ocasións moi refinados, son sempre altamente conxunturais.3 En calque-
ra caso, aínda que poida observarse que importan menos as cifras exactas que as 
ordes de magnitude e as flutuacións –e neste sentido hai coincidencias dos dis-
tintos rexistros en canto ao ritmo dos movementos–, non parece sensato inten-
tar a partir deles correlacións moi refinadas. Todas as dificultades enumeradas 
e outras quizais expliquen por que nos traballos máis recentes que volven reto-
mar unha análise global do proceso migratorio as series estatísticas e a potencial 
persuasión das matemáticas fosen reducidas ao mínimo.4

Dentro destes e doutros límites, os datos dispoñibles sinalan que foi 
Grande Bretaña (incluíndo nela dende a industrializada Inglaterra até a atra-
sada Irlanda) o país que deu un maior número de emigrantes rexistrados: 
19 000 000 no século comprendido entre 1820 e 1924. En canto aos países de 
chegada, os Estados Unidos foron o principal destino do conxunto da inmi-
gración. Arredor de 30 000 000 de persoas arribaron de todo o mundo entre 
1820 e 1914. O número, moi aproximado, é parte dun movemento segura-
mente máis vasto e inclúe asiáticos, fronteirizos (Canadá e México) e, para cer-
tos períodos, pasaxeiros en todas as clases. Para o período comprendido entre 
1857 e 1914 esa cifra foi de algo menos de 27 000 000. No mesmo lapso, 
Arxentina recibiu 4 600 000 inmigrantes (excluídos os limítrofes e os pasaxei-
ros en primeira clase), Canadá arredor de 4 000 000 e Brasil 3 300 000.5

3.  Véxanse, a xeito de exemplo, os esforzos analíticos de R. Swierenga, «Lists Upon Lists: the 
Ship Passenger Records and Immigration Research», Journal of American Ethnic History, prima-
vera 1991, pp. 42-53. Tamén C. Erickson, «The Use of Passengers Lists for the Study of British 
and Irish Emigration», en I. Glazier-L. de Rosa (eds.), Migration Across Time and Nations, Nova 
York, Holmes&Meier, 1986, pp. 318-335.
4.  A modo de exemplo: K. Bade, L´Europa in movimento. Le migrazioni dal settecento a oggi, Bari, 
Laterza, 2001 ou S. Sassen, Globalizzati e Scontenti, Milán, Il Saggiatore, 2002. 
5.  A recompilación das estatísticas máis completa é a de I. Ferenczi-W. Wilcox, International 
Migration Statistics, vol. 1, Nova York, National Bureau of Economic Research, 1929. Véxase, 
tamén, B.R. Mitchell, International Historical Statistics: Europe, 1750-1988, Cambridge, Cambrid-
ge U. P., 1992.
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As cifras de Arxentina, aínda que substancialmente menores que as dos 
Estados Unidos, son en certo sentido máis impresionantes. Medidas a través 
dunha fonte máis fiable e máis comparable, como os censos nacionais, pode 
percibirse ben a diferente situación. Aínda que as medias nacionais son sem-
pre enganosas, pode observarse que mentres en Estados Unidos os inmigran-
tes eran o 14,7% da poboación total no censo de 1890, en Arxentina, en 1895, 
eran o 25,5%. Esa fenda porcentual amplíase ulteriormente no novo século. 
No censo estadounidense de 1910 os estranxeiros eran o 14,5% da poboación, 
mentres en Arxentina no censo de 1914 acadaban a asombrosa cifra do 30% 
do total da poboación. 

Igual que acontece cos países de chegada, o impacto da migración nos 
países de orixe mídese mellor se tomamos en conta a porcentaxe de emigran-
tes en relación co total de habitantes. O cadro 1 elaborado por Dudley Baines 
amosa a emigración europea en relación coa poboación dos respectivos países. 
Este exhibe dúas cousas: até que punto a emigración é un fenómeno europeo 
e até que punto ese fenómeno é moi desigual segundo cada nación (e dende 
logo entre as diferentes rexións dentro delas). Esa desigualdade, considerada 
en termos nacionais, ten pouco que ver co desenvolvemento ou o atraso. O 
país de maior emigración é Inglaterra e o de menor Francia, aínda que ambos 
estaban entre os primeiros chegados á industrialización. Italia ten moita máis 
emigración que España, aínda que ambos os países chegaron máis tarde a ela 
e España aínda máis tarde. (Ver cadro 1)

Como é coñecido, o movemento migratorio visto no seu conxunto foi 
predominantemente masculino, aínda que os índices de masculinidade foron 
moito máis elevados na chamada nova emigración (onde se atopaban italia-
nos e españois) que na vella. Esta máis elevada masculinidade estaba equi-
librada por un moi alto número de retornos, moito maior tamén entre os 
novos emigrantes do sur e do leste de Europa que entre os vellos do Norte. 
Pode anotarse, á marxe, que parece haber unha relación estreita entre ambos 
os fenómenos. A migración española tiña un índice de masculinidade máis 
baixo que a italiana e tamén (ao menos no caso arxentino) un índice de retor-
no menor. Medido entre 1861 e 1920, retornaron de Arxentina un 53% dos 
italianos emigrados e un 43% dos españois.6

6.  Argentina, Dirección General de Inmigración, Resumen estadístico del movimiento migratorio 
en la Argentina, Bos Aires, 1926. 
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UNHA VEZ MÁIS PULL/PUSH

As causas que levaban a millóns de persoas a abandonaren o seu país deron 
lugar en Italia e en España, igual que noutras partes de Europa, xa entre os con-
temporáneos e máis tarde entre os historiadores e economistas, a delongados 
debates. Así, os observadores contemporáneos da migración de masas polarizá-
ronse entre os que pensaban que as causas do éxodo debían buscarse na «mise-
ria» e aqueles que pensaban, que o móbil era a busca de «mellorar fortuna». 
Expresións que, algo máis refinadamente, expresábanse na contraposición entre 
aqueles que crían que o fenómeno respondía a «leis naturais ineludibles» e os 
que sostiñan que era «artificial», motivado por persoas sen escrúpulos que alen-
taban o «espírito de aventura» de masas presuntamente crédulas. 

A controversia era certamente ideolóxica, entre os que xulgaban de 
maneira optimista o desenvolvemento social e económico existente (é dicir, 
o capitalismo) e os pesimistas que o rexeitaban ou que, polo menos, conde-
naban os efectos non desexados del. Así, entre os optimistas figuraban eco-
nomistas liberais que pensaban que a emigración era unha vantaxe para o 
comercio da nación –e para a súa balanza de pagamentos– e entre os pesi-

Cadro 1. Emigración europea transoceánica (por cada 1000 habitantes)

1851-60 1861-70 1871-80 1881-90
1891-
1900

1901-10 1913

Irlanda 14,0 14,6 6,6 14,2 8,9 7,0 6,8

Noruega 2,4 5,8 4,7 9,5 4,5 8,3 4,2

Escocia 5,0 4,6 4,7 7,1 4,4 9,9 14,4

Italia 1,1 3,4 5,0 10,8 16,3

Inglaterra e 
Gales

2,6 2,8 4,0 5,6 3,6 5,5 7,6

Suecia 0,5 3,1 2,4 7,0 4,1 4,2 3,1

Portugal 1,9 2,9 3,8 5,1 5,7 13,0

España 3,6 4,4 5,7 10,5

Dinamarca 2,1 3,9 2,2 2,8 3,2

Finlandia 1,3 2,3 5,5 6,4

Austria-
Hungría

0,3 1,1 1,6 4,8 6,1

Suíza 1,3 3,2 1,4 1,4 1,7

Alemaña 1,5 2,9 1,0 0,5 0,4

Países Baixos 0,5 0,6 0,5 1,2 0,5 0,5 0,4

Bélxica 0,9 0,4 0,6 1,0

Francia 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2
Fonte: Dudley Baines (1991).
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mistas demógrafos natalistas que crían que no número e na mocidade estaba 
a vitalidade dunha nación. Non era simplemente tan só un debate ideolóxico 
ou teórico; aínda máis, en moitos casos, a ideoloxía parecía soamente unha 
derivación paretiana de intereses moi concretos.7 Entre os optimistas estaban 
tamén os políticos liberais e os conservadores «iluminados», mentres que 
entre os pesimistas, os católicos e moitos socialistas dos países de orixe. Entre 
os primeiros estaban, en xeral, os grupos vinculados ao comercio e entre os 
últimos, moitos propietarios rurais. Aínda que, dende logo, hai matices e non 
sempre coherencia nun tema como o migratorio, en que prexuízos, ideoloxía 
e intereses se mesturan de modo problemático. En calquera caso, debates non 
faltaban entre os contemporáneos e a disputa vinculábase máis con percep-
cións (a miúdo superficiais) sobre o que estaba sucedendo que con estudos 
sistemáticos sobre a realidade concreta. A polémica, pola súa banda, foi máis 
importante en Italia ou en Portugal que en España e, aínda dentro de cada 
país, máis intensa nunhas rexións que noutras. Así, por exemplo, en Italia o 
debate foi máis forte no Véneto que no Piemonte. A virulencia era, a miúdo, 
bastante independente da taxa de emigración por habitante que existía nas 
distintas nacións ou rexións.

A polémica dos contemporáneos delongouse entre os historiadores con 
argumentos diferentes, pero cunha división que volvía contrapor optimistas e 
pesimistas do proceso social. Por detrás dunha linguaxe máis sofisticada (pull/
push ou atracción/expulsión), as formulacións non diferían substancialmente 
daquela antiga dicotomía que opuña a idea de mellorar a fortuna coa da miseria. 
Por isto, unha primeira división nas interpretacións está entre os pesimistas que 
remarcan os factores de expulsión e os optimistas que salientan os de atracción.

Os científicos sociais pesimistas destacaban a situación existente no 
país de orixe do emigrante como causa decisiva que explicaba a emigración. 
Partían de matrices conceptuais diversas, que esquematicamente poderían 
reagruparse en dúas: 1) aquelas de base económica, pola súa vez escindibles 
en estruturais (predominantemente marxistas) e conxunturais, que poderia-
mos denominar catastrofistas, e 2) aquelas de matriz demográfica e, en moitos 
casos, próximas aos estereotipos malthusianos.

O proceso descrito polos economicistas pesimistas podería resumirse así: 
o desenvolvemento de relacións económicas capitalistas en Europa implicou 

7.  Sobre o debate entre os contemporáneos, para España: B. Sánchez Alonso, «La visión con-
temporánea de la emigración española», Estudios Migratorios Latinoamericanos, a. 4, n.º 13, 
decembro 1989, pp. 439-466; para Italia o traballo máis completo é o antigo libro de F. Manzo-
tti, La polémica sull´emigrazione nell´Italia Unita, Città di Castello, Soc. Editrice Dante Alighieri, 
1969.
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unha proletarización da man de obra rural, que se converteu na oferta poten-
cial das novas economías industriais urbanas. Emporiso, onde estas últimas 
estaban insuficiente ou atrasadamente desenvolvidas no propio espazo nacio-
nal –é dicir, por exemplo, nos países de tardía industrialización da periferia 
europea–, as novas economías urbanas eran incapaces de absorber a eses cam-
pesiños desprazados e a única opción que lles quedaba era emigrar. En reali-
dade, a imaxe do proceso de separación do produtor dos medios de produción 
responde á coñecida lectura de Marx sobre o desenvolvemento do capitalis-
mo en Inglaterra, e como moitos estudos demostraron ese proceso de proleta-
rización non se verifica en moitos casos na Europa continental. No entanto, foi 
precisamente nos estudos das migracións de España e Italia onde ese modelo 
intentou aplicarse de modo máis sistemático. Colocado nun marco temporal 
máis preciso, todo o movemento parece articularse arredor de tres procesos, 
o que se basea, máis ben, na coñecida lectura de Lenin do desenvolvemen-
to do capitalismo. Estes serían: 1) a integración no mercado nacional de vas-
tas áreas atrasadas por mor do desenvolvemento de sistemas de transportes 
como o ferrocarril ou a construción de estradas –o que destruía o equilibrio 
de sistemas económicos até o momento autosuficientes; 2) a integración de 
economías nacionais nunha economía internacional, proceso acelerado por 
ideoloxías librecambistas que impulsaban unha forte rebaixa das tarifas adua-
neiras que afectaba non só á industria senón, sobre todo, á produción rural, 
obrigada agora a competir con outras procedentes de zonas de produción con 
custos máis baixos; 3) a difusión de innovacións tecnolóxicas que arruinaban 
a industria rural, por exemplo, coa difusión do tear mecánico, ou que mellora-
ban e reducían o custo da viaxe transatlántica, como a introdución do vapor.8

Todos estes factores de longo prazo podían operar, nalgunhas lecturas, en 
conxunto con factores de curto prazo. Entre estes estaban: o descenso dos pre-
zos agrícolas, a alza do custo dos arrendamentos, a presión fiscal, as catástrofes 
climáticas coa correlativa perda de colleitas, a difusión de «enfermidades» que 
afectaban as persoas ou os cultivos. Deste xeito, alterábase decisivamente a 
vida dos habitantes das áreas agrícolas europeas obrigándoos a desprazarse.9

En lecturas con menos ambicións teóricas, o acento púñase simplemente 
nestas causas inmediatas buscando, por exemplo, correlacionar nivel de vida e 
emigración, ou prezos agrícolas e emigración (é o que chamamos lecturas catas-

8.  Unha clásica análise, máis leninista que marxista, en E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, 
Torino, Einaudi, 1968.
9.  Unha das máis completas lecturas dende a perspectiva pesimista é a de E. Franzina, La gran-
de emigrazione, Padova, Marsilio, 1976.
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trofistas). Esa poboación,  desesperada polo empeoramento das súas condicións 
de subsistencia, encontraba os instrumentos para desprazarse nos sórdidos 
axentes de emigración (os «ganchos» na terminoloxía española) que, por conta 
de compañías navieiras ou de estados suramericanos, manipulaban a informa-
ción para encamiñar a incautos campesiños cara aos destinos de ultramar.

As análises centradas na idea das relacións estreitas entre transforma-
cións do capitalismo e desenvolvemento das migracións asumiron outra for-
mulación no contexto dos modelos «centro-periferia». Se ben neste caso a 
énfase colocábase nas transformacións que ocorren nas economías que reci-
ben inmigrantes máis que nas que os envían, a análise contén moitos dos 
presupostos dos pesimistas con relación aos efectos xerais producidos polo 
desenvolvemento do capitalismo. Sería a expansión das economías centrais a 
que había xerar unha forte demanda de man de obra non cualificada dos paí-
ses periféricos. Esta perspectiva dá bastante mellor conta das migracións de 
traballadores non cualificados (e con altos niveis de retorno) do século XX que 
das do século XIX. Son as chamadas «aves de paso», que se incorporan nun 
mercado de traballo segmentado que lles impide asentarse e progresar con 
rapidez, o que en parte se vincula con esa característica pendular.10

O modelo demográfico salientou, en troques, o problema do aumento 
da presión da poboación (ver cadro 2), asociándoo coa transición demográ-
fica que, comezada no século XVIII, estivo centrada en Europa no longo sécu-
lo XIX, afectando con ritmo diferente o conxunto dos países.11 Tratábase do 
paso dun sistema en equilibrio baseado na alta mortalidade e alta natalidade 
a outro, tamén en equilibrio, no que predominan a baixa natalidade e baixa 
mortalidade. Nesta transición en que descendía antes a mortalidade (primei-
ro a catastrófica e logo a ordinaria) que a natalidade, xerábase un excedente de 
poboación que, non encontrando os recursos para subsistir na súa terra, debía 
emigrar. O problema do surperplus de poboación tende a presentarse cun gap 
dun vinte con relación ao inicio da transición –ou sexa, cando os efectos da 
transición se fan visibles sobre os grupos de idade tendencialmente migra-
torios, isto é, os mozos. Adquire maior intensidade canto máis longo sexa o 
período da transición, ou sexa, canto máis tardiamente comece a descender a 

10.  M. J. Piore, Birds of passage. Migrant labor and industrial societies, Nova York, Cambridge 
University Press, 1979.
11.  Os argumentos dende a perspectiva demográfica aparecen desenvolvidos en J. Nadal, La 
población española, Barcelona, Ariel, 1984; M. X. Rodríguez Galdo, Galicia, pais de emigración, 
Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 1993; G. Galasso, Mezzogiorno medievale e moder-
no, Turín, Einaudi, 1965; e A. M. Birindelli, «Emigrazione e transizione demográfica», en M. R. 
Ostuni (ed. a cargo de), Studi sull’emigrazione. Un’analisi comparata, Milán, Electa-Fondazione 
Sella, 1991, pp. 353-367.
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natalidade, xa que isto implica unha crecente acumulación de presións sobre 
a tendencia (o trend) demográfica. Versións menos exclusivamente demográ-
ficas trataron, en cambio, de pensar en forma máis dinámica a relación entre 
presión demográfica e crecemento económico, observando que o problema é, 
en realidade, se a taxa do crecemento da poboación é máis alta que o crece-
mento da economía. O que é unha boa forma de expresar o modelo malthu-
siano no marco de cuxa relación poboación/recursos, a inmigración actuaría 
como un freo positivo para a ilimitada expansión demográfica.

Cadro 2. Evolución demográfica de Europa

Millóns de habitantes Cifras porcentuais

1800 1850 1900 1950 1800 1850 1900 1950

Bélxica 3,1 4,3 6,6 8,6 100 138 213 277

Dinamarca 0,9 1,4 2,5 4,3 100 155 277 477

Finlandia 0,8 1,6 2,7 4,0 100 200 337 500

Francia* 27,3 35,8 40,2 41,8 100 131 147 153

Gran Bretaña 
e Irlanda

15,3 27,4 41,5 53,6 100 179 271 350

Italia 19,0 24,4 34,0 47,6 100 128 179 250

Noruega 0,9 1,4 2,2 3,3 100 155 244 366

Países Baixos 2,1 3,1 5,1 10,1 100 147 242 480

Portugal 2,9 3,5 5,0 7,8 100 120 172 269

Suecia 2,3 3,5 5,1 7,0 100 152 221 304

Europa 
Occidental**

74,6 106,4 144,9 188,1 100 142 194 252

España 10,6 15,0 18,6 27,9 100 141 175 263
* Incluíndo sempre, aínda en 1900, a poboación de Alsacia e Lorena.
** As mutacións fronteirizas impiden a inclusión de Alemaña e Austria.
Fonte: J. Nadal (1984)

O modelo de inspiración malthusiana complexízase ao combinarse co 
modelo «homeostático», que defendeu nos anos sesenta Kingsley Davis. Este 
último apóiase na idea de que as sociedades buscan sempre manter un equi-
librio poboacional e que distintos instrumentos (fertilidade, idade de matri-
monio, migración, celibato) son usados, alternativa ou complementariamente, 
para sostelo. Neste punto a migración é só un instrumento entre tantos. A súa 
maior ou menor importancia pode vincularse coa maior o menor importan-
cia relativa que adquiren os outros instrumentos. Por poñer un só exemplo, a 
fertilidade pode estar influída (ou non) polo maior ou menor uso de métodos 
anticonceptivos e o emprego destes, pola súa vez, condicionado por factores 
culturais ou relixiosos. 
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Outras versións completan ou diversifican a argumentación pesimista, 
introducindo a dimensión do conflito social asociada ao empeoramento das 
condicións económicas. Así, para algúns autores, a emigración era unha alter-
nativa ao enfrontamento social aberto para aqueles que podían facelo. Para 
outros, esta tamén era unha forma de protesta social. Argumentouse que, men-
tres os xornaleiros sen terra do sur de España e Italia propendían ao confli-
to aberto para a mellora das súas condicións de vida, os pequenos (ou mellor, 
pequenísimos propietarios), por exemplo, en Sicilia ou en Andalucía, prefe-
rían a estratexia de emigrar.12 Certamente, a idea de protesta social pode ser 
entendida nun sentido máis amplo que a de algo derivado da ideoloxía, a polí-
tica ou a loita de clases. En especial, na literatura anglosaxona incluíuse ás 
veces no inventario de formas derivadas ou, mellor aínda, non adaptativas de 
comportamento social. Sería entón a emigración unha forma de «non confor-
mismo», de rebeldía?

Dende logo que entre os factores sociais se deberían incluír as persecu-
cións por motivos políticos ou relixiosos, as que, se ben serán unha caracterís-
tica do mundo de entreguerras, recoñecen xa antecedentes mesmo para Italia 
e España (como os republicanos de ambas as penínsulas, os militantes obrei-
ros ou incluso os valdenses do Piemonte) neste período de «libre emigración» 
que culmina na Primeira Guerra Mundial. Estes emigrantes ou prófugos, aín-
da que pouco numerosos en termos comparativos nos dous casos sinalados, 
parecen, en termos xerais, responder a un conxunto de motivacións diferen-
tes das económicas. No entanto, é ás veces difícil discernir entre móbiles eco-
nómicos, políticos e sociais nestes períodos temperáns en que as persecucións 
non alcanzaban en xeral o nivel de sistematicidade do período sucesivo. 

Unha boa parte dos optimistas, en cambio, encontrou o seu arsenal argu-
mental na teoría económica neoclásica. De forma simplificada, isto podería 
definirse nos termos seguintes: a emigración é o resultado da construción dun 
mercado de traballo transatlántico libre no século XIX (é dicir, moi pouco ou 
nada regulamentado por políticas públicas) que é o lugar onde se atopan a 
oferta e a demanda de man de obra excedente de distintos mercados nacio-
nais. Cada un destes mercados é primeiramente suposto como homoxéneo e 
logo como transparente, xa que neles operan individuos racionais, que aspiran 

12.  D. Gabaccia, Militants and Migrants. Rural Sicilians became American Workers, New Bruns-
wick, Rutgers University Press, 1988; e para España: A. M. Bernal, «La emigración de Anda-
lucía», en N. Sánchez Albornoz, Españoles hacia América: la emigración en masa, 1880-1930, 
Madrid, Alianza, 1988, pp. 143-165; e C. Yáñez Gallardo, «Emigración, conflicto social y políti-
ca migratoria en la España de la restauración», en R. Bergalli e E. Mari (coords.), Historia ideo-
lógica del control social (España-Argentina, siglos XIX y XX), Barcelona, PPU, 1989, pp. 95-125.
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a maximizar os seus ingresos. Son individuos perfectamente móbiles (ou sen 
limitacións para desprazarse), que teñen acceso uniforme á información e que 
non teñen custos de transacción. Nese contexto, a variable clave é o diferencial 
de salarios (ou en termos máis complexos o resultado de restarlles ao diferen-
cial de salarios os custos da migración), que orienta os individuos a maximi-
zar as súas oportunidades laborais emigrando onde estes son máis altos. Canto 
maior é o diferencial de salarios entre dous países, maior será o fluxo migra-
torio dun a outro. Os emigrantes contribuirían ao desprazarse a unha reloca-
lización dos factores de produción e, en definitiva, á vez, ao equilibrio e ao 
progreso xeral dun sistema económico atlántico.13

Outra formulación da tese optimista, en cambio, esbozada bastante cedo 
a partir do caso da emigración de Escandinavia aos Estados Unidos, destaca-
ba a variable emprego e non a variable salario.14 Sería a plena dispoñibilida-
de de emprego o que actuaría como incentivo á hora de emigrar e non tanto 
o salario. O emprego é, dende logo, máis difícil de medir que o diferencial de 
salarios –xa que as estatísticas de emprego son moi tardías–, polo que debe 
apelarse a un indicador próximo (un proxy na xerga dos economistas). Este 
adoita ser o índice de crecemento do Produto Bruto. Pero como en épocas de 
expansión da economía, tamén os salarios tenden a subir, non sempre é sinxe-
lo distinguir entre ambos os fenómenos.15

Unha forma lixeiramente diferente de formulación da hipótese optimis-
ta é aquela que relaciona a migración non coa situación concreta de ganan-
cia mensurable nun determinado momento, senón coa expectativa futura de 
ingresos que se obterán no resto da vida útil, comparada coa expectativa dos 
que poderían alcanzarse na sociedade de orixe (descontados os custos da viaxe 

13.  Unha perspectiva actual globalmente optimista en J.G. Williamson e T. J. Hatton, International 
Labour Market Integration and the Impact on National Labour Markets (Proceedings of the Eleventh 
International Economic History Congress), Milán, Università Bocconi, 1994. Outros exemplos son: J. 
Todaro, «A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries», 
American Economic Review, LIX, 2, 1969, pp. 135-149 e G. Tapinos, L’economie des migrations 
internationales, París, A. Colin, 1974. Unha importante crítica teórica á idea da racionalidade 
maximizadora na que reposan os optimistas en K. Arrow, «De la rationalité –de l´individu et des 
autres– dans un système économique», Revue Française d´Economie, II, 2 (1987), pp. 43-44; K. 
Arrow, Social choice and Individual Values, New Haven e Londres, Yale University Press, 1963. 
14.  D. Thomas, Social and Economic Aspects of Swedish Population Movements, New York, Mac-
Millan, 1941.
15.  T. Moe observou, pola súa banda, unha correlación maior entre diferencial de salarios e 
migración masculina adulta e unha moito menor con mulleres e nenos. Cit. por J. D. Gould, 
«European Inter-Continental Emigration, 1815-1914: Patterns and Causes», The Journal of Eu-
ropean Economic History, v. 8, n.º 3, 1979, pp. 641-642.



Fernando J. Devoto

�� [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (11-48) ]

e da busca de traballo).16 Isto explicaría por que a emigración é sobre todo de 
persoas novas, xa que a súa expectativa de beneficio sería maior, ao ser maior 
o período de tempo en que poderían obterse aqueles ingresos máis elevados. 
A idea de expectativa pode referirse a presuntos ingresos ou ao tipo de empre-
go. Axuda amais a responder ao aparente paradoxo de que a emigración adoi-
ta ocorrer, como o expresara Rudolph Bell, en épocas de bos tempos e malos 
presaxios. Bos tempos (por exemplo tras anos de colleitas abundantes) que 
son os que permitían financiar o custo da experiencia migratoria, malos pre-
saxios (que en moitos casos estaban avalados por un empeoramento relativo 
no medio termo das condicións de vida máis que por un empeoramento abso-
luto) que levaban á decisión de expatriarse.17

 A idea de expectativa ten algún parentesco coa de «privación relativa», 
na que o beneficio e o desnivel de ingresos non refiren a unha comparación 
que as persoas fagan entre a sociedade de orixe e a de destino; remite a unha 
comparación que distintas persoas ou grupos de persoas, na mesma sociedade 
de orixe, realizan entre as súas respectivas situacións. Dende esta perspectiva, 
o grupo de referencia que orienta os comportamentos e as decisións dos futu-
ros emigrantes está na mesma sociedade europea. Serían, así, os cambios nos 
ingresos relativos e a ampliación da fenda social entre distintos grupos sociais 
producidos pola mesma emigración (a través das remesas e dos retornos) os 
que estarían na base da decisión de emigrar. Idea de moito interese, aínda 
que máis válida para algúns períodos que para outros. Como Robert Merton 
mostrou, unha das características das sociedades modernas é non soamente 
a diferenciación entre o grupo ao que se pertence e aquel que se toma como 
referencia para as propias accións, senón que os mesmos grupos de referencia 
van cambiando no tempo.18

De calquera forma, en todas as explicacións baseadas en expectativas, 
no diferencial de salarios, en dispoñibilidade de emprego –as dúas primei-
ras absolutamente hexemónicas no terreo da historia económica–, existen 
varios presupostos da teoría económica neoclásica. O primeiro é que as per-
soas orientan sempre os seus comportamentos esperando maximizar os seus 
beneficios económicos. O que é, dende logo, unha visión moi pobre e simpli-
ficada da acción humana. A segunda é que esa decisión maximizadora –e por 
riba automaticamente receptiva aos estímulos dun maior beneficio– é tomada 

16.  D. Baines, «European emigration, 1815-1930: looking at the emigration decision again», 
Economic History Review, XLVII, 3, 1994, pp. 525-544.
17.  R. Bell, Fate and Honor, Family and Village, Chicago, University of Chicago Press, 1979.
18.  R. Merton, Teoría y estructura sociales, México, FCE, 1995.
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no contexto dunha información perfecta (ou considerada coma se fose perfec-
ta) acerca das distintas oportunidades existentes nos diferentes mercados de 
traballo. É esa idea da información perfecta a que sostén case todos os estudos 
econométricos sobre as migracións e o mercado de traballo. Aínda que nunha 
liña de análise non incompatible co razoamento lóxico de base da teoría eco-
nómica podería considerarse (no contexto da teoría da decisión) que a emi-
gración é unha elección que pode ser englobada baixo a rúbrica de «decisións 
baixo ignorancia» ou baixo ignorancia parcial, isto é difícil de incorporar en 
modelos que aspiran a formulacións matemáticas.

Dado que un dos puntos maiores de crítica ao modelo neoclásico concir-
ne ao acceso á información, outras versións dos optimistas centran a súa pers-
pectiva de análise non no nivel de salarios ou nas expectativas de ganancia, 
senón en algo que subtendería a un e outra: a difusión da información.19 Aínda 
que, dende logo, o tema da información pode estudarse dende moitas perspec-
tivas, moi a miúdo estivo dominado por unha idea extensiva e «epidemiolóxi-
ca» da expansión da información. É dicir, que se supón que a información se 
difunde libremente coma se fose unha epidemia. Dado que o principal axen-
te difusor de noticias é a persoa xa emigrada, a conclusión é que unha variable 
crítica para explicar o ritmo da expansión dun fluxo migratorio é a dimensión 
do stock dos xa emigrados. Canto maior sexa este, máis información acerca da 
situación no país de recepción chegará ao país de orixe e isto alentará a máis 
persoas, orientadas polas expectativas que isto xera, a dirixirse cara ao novo 
país.20 O problema de todas estas distintas liñas de explicación é que poden 
encontrar bos argumentos segundo sexa o caso que se tome en consideración.

DOS MODELOS AOS EXEMPLOS

Os mellores casos dos pesimistas son tres: Irlanda, Francia e España. Irlanda 
constitúe case o emblema da combinación de factores demográficos e factores 
económicos. A súa poboación creceu seis veces entre principios do século XVIII 
e mediados do século XIX, sobre ese contexto desatouse a gran crise da pataca 

19.  En xeral, acerca do problema da información nos estudos sobre migracións: G. Maier, 
«The Economics of Information in the Context of Migration», en J.H. Johnson e J. Salt (eds.), 
Labour Migration. The Internal Geographical Mobility of Labour in the Developed World, Londres, 
David Fulton Publishers, 1990. 
20.  D. Baines, Migration in a mature economy, 1861-1900, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 
1986. Unha crítica ao modelo epidemiolóxico en J. Moya, «La ‘fiebre’ de la emigración: el pro-
ceso de difusión en el éxodo transatlántico español, 1850-1930» en A. Fernández e J. Moya 
(eds.), La inmigración española en la Argentina, Bos Aires, Biblos, 1999, pp. 19-42.



Fernando J. Devoto

�6 [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (11-48) ]

que provocou a gran fame de 1845-1851. Esta xerou unha alza da mortalidade 
e unha enorme emigración, calculada en pouco menos de dous millóns de per-
soas (dos oito millóns de habitantes) para o decenio 1845-1855.

O caso francés argumenta tamén a favor do modelo malthusiano. Fran-
cia foi o primeiro país que completou a súa transición demográfica, que para 
a metade do século XIX xa tivera lugar. A caída da fertilidade, que fixo que as 
familias francesas tivesen menos fillos, levou a un temperán avellentamen-
to relativo da poboación e non provocou un fluxo emigratorio de considera-
ción. Pola contra, dende o último cuarto do século XIX, Francia converteríase 
no principal país de inmigración en Europa continental. Mais non todo pode 
explicalo a demografía. Holanda tivo un baixísimo fluxo migratorio no século 
XIX e, no entanto, tivo un importante crecemento da poboación.

O caso español é especialmente interesante. Xunto co francés son os dous 
casos máis relevantes contra os economistas optimistas. En realidade, a impor-
tancia do caso español é ser un contraexemplo. Serve para desmentir a preten-
dida universalidade do caso en torno ao que se construíu a tese optimista: os 
Estados Unidos: o «magneto distante», como alguén lle chamou para expli-
car a súa capacidade de atracción de inmigrantes europeos. Efectivamente, os 
altos salarios norteamericanos convertéronse nun imán para toda Europa, en 
especial dende finais do século XIX. Toda Europa agás a Península Ibérica. Só 
os españois e os portugueses continentais –excluídos os das illas Azores, den-
de onde si se emigrou aos Estados Unidos– non sufriron a atracción das con-
dicións ofrecidas pola economía norteamericana.21 Aínda máis, as migracións 
españolas non só non responden ao ciclo expansivo da economía urbana nor-
teamericana de principios do século XX, senón que tampouco o fan ás moi boas 
condicións existentes na economía arxentina, relacionadas coa grande expan-
sión agraria arxentina dos oitenta, agás no trienio 1887-1889. No entanto, 
nese trienio, único salto adiante da migración española a Arxentina na segunda 
metade do século XIX, o elemento de atracción decisivo foron as pasaxes subsi-
diadas, que en competición coa política paulista, provería o estado arxentino –
e dos que os españois levaron a maior parte.22 Descontados os emigrantes que 
chegaron por medio das pasaxes subsidiadas, cuxas causas e mecanismos son 
evidentemente diferentes do fluxo espontáneo, o movemento español non pre-
senta cifras de significación tampouco neses anos de grande expansión.

21.  Para a diferenza entre o Portugal continental e as Azores: M. I. Baganha, Portuguese Emigra-
tion to the United States, 1820-1930, Nova York e Londres, Garland Publishing, 1990.
22.  F. Devoto, «Políticas migratorias argentinas y flujo de población europea», Estudios Migra-
torios Latinoamericanos, 14, 1989, pp. 135-158.
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Que os españois non se orientasen, a diferenza dos italianos, cara a aque-
les destinos cos que o diferencial de salarios era maior, pode ser explicado de 
moitos modos. Pódese apelar ao modelo de difusión de información: os espa-
ñois posuían moitas máis noticias das oportunidades existentes nas antigas 
colonias hispanoamericanas, coas que existía unha longa tradición migratoria, 
que acerca das oportunidades e condicións, realmente existentes, ofrecidas 
pola economía norteamericana. Se se buscase unha liña argumental diferente, 
que introducise dimensións culturais ou sociais e non só económicas, pode-
ríase simplemente dicir que o exemplo español suxire en que gran medida os 
emigrantes poderían estar dispostos a privilexiar outros factores non materiais 
á hora de decidir a onde emigrar. Factores como ir a lugares onde existía a 
mesma lingua, a mesma relixión ou o mesmo tipo de sociabilidade.

O caso español, con todo, tamén lles presenta problemas aos pesimistas 
e, en xeral, aos defensores do modelo pull/push. Volvendo ao cadro 1, póde-
se percibir que España non acompañaba ao mesmo ritmo ao resto da periferia 
europea no seu movemento migratorio (tamén aquí visto dende a perspecti-
va limitada que brinda un movemento estatístico que comeza en 1882). A súa 
emigración despegaba con moito atraso, con posterioridade e non contempo-
raneamente á gran depresión de prezos agrícolas europeos aberta na década de 
1870, que era un dos cabalos de batalla dos pesimistas económicos. Buscando 
salvar a situación, algúns autores suxeriron que o atraso da emigración espa-
ñola en converterse nun fenómeno de masas podería explicarse polas políticas 
de protección da produción agraria (a través das políticas de desvalorización 
monetaria implícitas no temperán abandono do patrón ouro) que impediron 
ou retrasaron o impacto da competencia do exterior e, consecuentemente, ate-
nuaron a caída de prezos e o empobrecemento do mundo rural. 

 O esquema formulado polo historiador arxentino Roberto Cortés Conde 
e desenvolvido pola española Blanca Sánchez Alonso parece dar axeitada con-
ta da relación estreita entre políticas de protección á agricultura e fluxo migra-
torio.23 Esa política de protección consistía nunha peseta suficientemente baixa 
como para encarecer a importación de aqueles cereais extraeuropeos cuxo 
ingreso provocara a crise de prezos dende finais dos anos setenta do século XIX 
e a ruína de tantos agricultores do vello continente. Outras lecturas salientaron, 
en cambio, outras diferenzas, aplicables así mesmo rexionalmente para o caso 
meridional italiano que tamén arranca máis tarde. Os problemas do campo 

23.  R. Cortés Conde, «Migración, cambio agrícola y políticas de protección. El caso argenti-
no», en N. Sánchez Albornoz (comp.), op. cit., pp. 235-248; B. Sánchez Alonso Las causas de la 
emigración española, 1880-1930, Madrid, Alianza Editorial, 1995.
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español non serían os cereais (agás para Castela, que non era a principal zona 
migratoria) senón outras producións agrícolas como a oliveira, a vide, a citri-
cultura ou a sericultura, suxeitas a problemas diferentes. A isto engadíanselle a 
difusión de epidemias como a filoxera (que atacaba a vide) ou a perda de mer-
cados externos, como a causada pola ruptura comercial con Francia a princi-
pios da década de 1890. Esta situación había xerar, se miramos ambos os países 
en conxunto, outra cronoloxía máis tardía que a italiana para o estoupido da 
crise agraria. Por isto se falou entre os historiadores españois máis da crise agra-
ria de fin de século que da gran depresión de prezos do ciclo 1873-1896.24

En realidade, outro bo argumento para explicar o atraso español pode ser 
o demográfico: España tivera un crecemento máis lento no século XIX que boa 
parte de Europa e amais partía de niveis de presión demográfica moito máis 
baixos –aínda que aquí se depende moito dunha imaxe algo estereotipada polo 
pensamento español do século XVIII que convertera nun lugar común a idea da 
decadencia española asociada ao despoboamento da península.

Outro caso igualmente problemático e que suscitou moitas controver-
sias é o italiano. A primeira vista, este último é o que mellor se adapta aos 
argumentos pesimistas. Estes podían evocar a grande expansión da emigra-
ción dos anos oitenta do século XIX, que coincidía coa difusión dunha situa-
ción de malestar no campo, especialmente no val do Po, como consecuencia 
das caídas dos prezos agrícolas provocadas pola invasión en Europa do cereal 
ruso, otomán e americano. Certamente, esa correlación podería relativizar-
se se se dispuxese de información serial anterior a 1876 como para situar esa 
expansión migratoria nunha tendencia de máis longo prazo. O arsenal argu-
mental era recrutado amais nunha abundante literatura cualitativa. Neses 
anos as clases dirixentes italianas estaban bastante preocupadas pola situa-
ción no campo e promoveron unha ampla investigación (a Inchiesta Agraria 
Jacini) que achegaba abundantes exemplos sobre a mala situación dos labre-
gos.25 Todo tendía a salientar o papel desarticulador que tiñan os procesos 
de expansión capitalista –por exemplo, a difusión do tear mecánico– sobre 
as fontes de ingresos complementarias das familias campesiñas, ou o crece-
mento da miseria rural, resultado doutros procesos, como a fragmentación da 
propiedade, a deforestación ou a extinción das propiedades comunais. Esas 
fontes cualitativas completábanse cunha literatura humanitarista (por exem-
plo, Edmundo de Amicis), unha poesía dialectal creada por homes da cida-

24.  R. Robledo, «Crisis agraria y éxodo rural: emigración española a Ultramar, 1880-1920», en 
R. Garrabou, La crisis agraria de fines del siglo XIX, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 212-244.
25.  Verbo da Inchiesta, véxase S. Jacini, I risultati della inchiesta agraria, Turín, Einaudi, 1976. 
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de e moita publicidade negativa cara á emigración (por exemplo, a través da 
publicación de cartas de inmigrantes que non prosperaran) por parte dos 
xornais vinculados aos intereses agrarios.

Visto a nivel macroagregado e no máis longo prazo, no entanto, o exem-
plo italiano podía suxerir tamén sólidos argumentos para os optimistas. Des-
pois da primeira gran fase expansiva da emigración peninsular na década de 
1880, a finais de século o fluxo volvía crecer notablemente por encima daque-
les niveis dos 80, e isto non coincidía xa cunha época de crise senón polo 
contrario cunha época de prosperidade. Era o gran ciclo económico expansi-
vo do período giolittiano de comezos do século XX, ao que moito habían con-
tribuír as remesas dos emigrantes que chegaron a alcanzar a impresionante 
porcentaxe do 18% do total dos sectores activos da balanza de pagamentos 
italiana.26 Máis significativamente aínda, como amosa o gráfico 1, o fluxo ita-
liano reorientábase bastante rapidamente nos seus destinos nacionais e moito 
máis que o español. Parecía seguir perfectamente os factores de atracción, ou 
sexa, os cambios relativos ás condicións económicas dos países americanos de 
recepción. Como o mesmo gráfico permite observar, existe unha interrelación 
e complementariedade entre as oscilacións do fluxo italiano a Arxentina e ao 
Brasil, entre os anos 80-90. Un momento especialmente visible é a crise eco-
nómica e política arxentina de 1890; aínda cando as políticas migratorias bra-
sileiras cebasen «artificialmente» o fluxo, incorporando a el grupos sociais que 
non puidesen emigrar a outras nacións sen o anticipo do custo das pasaxes. 
Existe tamén unha interrelación clara entre os fluxos a Arxentina e ós Estados 
Unidos e o ciclo económico en ambos os países dende finais de século e até a 
lei norteamericana de cotas de 1921, que impuxo restricións á inmigración. 
Nese período o fluxo reorientouse decididamente cara ao país do norte que 
deveu o destino maioritario. (Ver gráfico 1)

Todo isto pode argumentar a favor, en primeiro lugar, dos defensores da 
teoría da información: a expansión a novos niveis do período chamado giolit-
tiano, na primeira década do século XX, independentemente da situación de 
crecemento da economía italiana, podería ser relacionada co stock de italianos 
residentes no exterior; é dicir, co elevado número dos xa emigrados que infor-
maban e alentaban a parentes e amigos a emigrar. En segundo lugar, a expan-
sión do período giolittiano podería apoiar a interpretación que se basea na 

26.  M. Moroni, «Rimesse, imprenditorialità, sviluppo: emigrazione e industrializzazione ne-
lle Marche» en E. Sori (ed. a cargo de), Le Marche fuori delle Marche, Ancona, «Proposte e Ri-
cerche», 1998, tomo III, pp. 623-664; e S. Baily, Immigrants in the Lands of Promise. Italians in 
Buenos Aires and New York City, 1870 to 1914, Ithaca e Londres, Cornell University Press, 1999, 
pp. 93-120. 
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relación diferencial de salarios/custos de emigración, xa que podería apoiar-
se na redución dos custos da travesía marítima, que comezou dende finais do 
século XIX, como consecuencia tardía das modificacións tecnolóxicas da indus-
tria náutica. Neste sentido, non se trata tanto dun descenso das tarifas, que 
máis ben flutuaron irregularmente, senón dun acurtamento do tempo da viaxe 
que reducía os potenciais días de traballo perdidos. Isto tivo que ver coa intro-
dución a grande escala do vapor, que substituíu o veleiro e o clipper (combina-
ción de vela e vapor), que pola súa vez substituíron parcialmente a vela. 

Por último, hai que considerar os cambios nas porcentaxes de inmigran-
tes que recibían, ao longo do tempo, os principais países de destino do fluxo 
italiano total, moi visibles no gráfico. En tanto estes parecen seguir o desigual 
ritmo da expansión económica en cada país americano, co seu impacto sobre a 
demanda de man de obra, argumentan en favor do papel das variacións relativas 
do diferencial de salarios entre os países americanos e Italia. Poucas dúbidas hai 
de que os salarios arxentinos (aínda que a comparación estatística é moi incer-
ta e difícil de facer) eran máis altos que os italianos e de que, posteriormente, no 
ciclo de grande expansión de construcións da infraestrutura urbana das cida-
des do leste (os quince anos anteriores á primeira guerra) os estadounidenses se 
converteron progresivamente en moito máis altos aínda que os arxentinos .

Gráfico 1. Migración italiana a Arxentina, Brasil e Estados Unidos (1880-1930)

Fonte: Italia, Direzione di Statistica, Statistica dell’emigrazione italiana
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Se Italia e España se axustan mal a unha lectura unilineal, é probablemente 
Inglaterra o país que máis se axuste ás teses optimistas. Non se trata só da adhe-
rencia da curva de salarios norteamericanos ao fluxo migratorio –que demos-
trou xa nun traballo pioneiro Henry Jerome nos anos 30.27 Xa sinalamos todas 
as sospeitas posibles cara a esas construcións elegantes formalmente (a persua-
sión das matemáticas), pero cuestionables dende demasiados puntos de vista, 
heurísticos e interpretativos. No entanto, nunha aproximación moito máis xeral 
debe observarse que a emigración dende Inglaterra e Gales é máis importante 
na segunda metade do século XIX que na primeira metade. Isto parece levarse 
mal coa unanimidade que exhiben os historiadores (máis alá dos tenaces deba-
tes sobre a primeira metade do século XIX) sobre que nesa época as condicións 
de vida en Inglaterra melloraron substancialmente na segunda metade da cen-
turia. Nese marco de mellora xeral en Inglaterra, a emigración non decrece, 
senón que medra significativamente. Incluso na primeira década do século XX 
a porcentaxe de emigrantes por habitante segue a ser máis elevada na indus-
trializada Inglaterra que na atrasada España. Dudley Baines remarca moito, a 
partir deste caso, a importancia do fluxo de información xa aludido. A emi-
gración é maior na segunda metade que na primeira porque maior é o stock 
de inmigrantes desas áreas residentes en Estados Unidos e daquela maior é a 
cantidade de novas que envían ao lugar de orixe.

Con todo, os argumentos dos optimistas encontran o seu mellor arsenal 
na situación nos países de recepción. Soamente unha enorme cegueira ideo-
lóxica podía impedir ver que, nos novos países americanos, existían enormes 
posibilidades alimentadas polas condicións estruturais: poboación escasa, terra 
abondosa, expansión económica acelerada. Foi Roberto Cortés Conde quen 
realizou o esforzo de reconstruír as series de salarios para Arxentina e com-
parounos cun salario medio italiano.28 Os problemas desta comparación son 
grandes, non soamente porque se comparan series de casos específicos arxen-
tinos –cuxa representatividade é discutible– con medias nacionais italianas, 
senón porque é moi difícil falar dun salario medio que non sexa un artefacto 
estatístico en calquera caso, e máis aínda en Italia, onde por realizar o mesmo 
tipo de traballos se podía gañar o dobre ou aínda o triplo entre zonas do norte e 
do sur. A idea dunha certa homoxeneidade das retribucións presupón un grao 
de integración do mercado nacional, que non só estaba moi distante de cum-
prirse no século XIX, senón incluso hoxe. Non obstante, aínda que non poida-
mos medilo con precisión, non pode dubidarse de que o salario real era máis 

27.  H. Jerome, Migration and Business Cycles, New York, NBER, 1926.
28.  R. Cortés Conde , El progreso argentino, Bos Aires, Sudamericana, 1979.
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alto en Arxentina que en España ou Italia no período en estudo. Existen nume-
rosas probas cualitativas ao respecto. Dende logo que parte do segredo está na 
capacidade dos inmigrantes de restrinxir os seus consumos. E en que, dende 
logo, o salario non é unha expresión nominal abstracta e, neste sentido, non hai 
un salario real independentemente de determinadas pautas de consumo.

Sinalouse que parte do milagre da capacidade de aforro dos inmigran-
tes non ten tanto que ver co salario senón co subconsumo. Sobre todo nalgúns 
casos, as pautas de consumo dos emigrantes eran moito máis contidas que a 
dos traballadores nativos (porque procedían de sociedades rurais menos diver-
sificadas e porque vivían no novo lugar en condicións penosas pero pouco cus-
tosas). Isto permitíalles aforrar aí onde os locais non poderían facelo. Con todo, 
novamente ese aforro non é unha expresión nominal senón no que podía sig-
nificar en capacidade adquisitiva na sociedade de orixe. Neste punto, as moe-
das fortes –como a de Arxentina anterior á crise de 1930, atada ao patrón ouro 
entre 1899 e a primeira guerra mundial– atraen moitos máis inmigrantes, sobre 
todo se as comparamos coas dos países de moedas débiles.

Á marxe de todo isto, como xa sinalamos, a tese optimista tamén podía 
formularse doutro modo. Non eran os salarios, senón a posibilidade de obter 
rapidamente traballo, é dicir, indirectamente o nivel de actividade, o que 
orientaría a decisión de migrar. Neste sentido, ao menos até a Primeira Gue-
rra Mundial, esa oferta de traballo era enorme no caso arxentino e isto expli-
caba esa rotación dos emigrantes entre distintos postos nos primeiros tempos 
da súa experiencia no novo país. Circulación que incluía non só cambios nos 
empregos urbanos senón tamén unha forte rotación rural-urbana.29 Nese con-
texto de man de obra escasa e pleno emprego, as flutuacións da economía 
poden ser un indicador moi axeitado para medir a capacidade de atracción da 
economía arxentina. Como argumentou Eduardo Míguez, para o caso arxen-
tino o movemento migratorio adhírese bastante ben ao índice de crecemen-
to do produto interior bruto.30 Por suposto que tamén o caso arxentino pode 
argumentar a favor da tese da difusión de información. O caso de Navarra, 
estudado por Moya, parece amosar como a emigración a Arxentina se estende 
como un regueiro de tinta a partir de certos núcleos cara ao interior das vilas 
de España.31

29.  L. Romero e H. Sábato, Los trabajadores de Buenos Aires: la experiencia del mercado, 1850-
1880, Bos Aires, Sudamericana, 1992.
30.  E. Míguez, «El mercado de trabajo y las estrategias de los migrantes en el flujo transoceá-
nico de mano de obra hacia la Argentina. Un panorama», Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
a. 16, n.º 49, pp. 443-467. 
31.  J. Moya, Cousins and Strangers. Spanish immigration in Buenos Aires, 1850-1930, Berkeley e 
Los Ángeles, University of California Press, 1998. 
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As cousas, porén, nunca son sinxelas e para comprender mellor o caso arxen-
tino é bo poñelo en termos comparativos co doutros países suramericanos. 

Vexamos o tema da información. O mellor contraexemplo con respec-
to á importancia do fluxo de información é Uruguai. Este país constitúe o 
máis claro exemplo de emigración precoz en Hispanoamérica, coñecendo a 
súa gran tradición migratoria, sobre todo para o caso italiano pero tamén para 
certos grupos de españois (canarios, vascos e galegos) e franceses no tercei-
ro cuarto do século XIX –é dicir, antes da gran depresión e da era estatística–, 
o que constitúe ademais un desmentido para a interpretación dos pesimistas. 
Se o número de residentes italianos en Arxentina e en Uruguai se mantiña en 
1871 nunha relación proporcional aproximada de 2,3 a 1, coa consolidación 
da estancia gandeira na banda oriental dende mediados dos anos setenta e a 
expansión da fronteira agropecuaria en Arxentina dende os oitenta, os stocks 
de inmigrantes establecidos non evitaron a progresiva diversificación cuantita-
tiva dun fluxo até entón en proporción de dous a un. Nos anos oitenta, a rela-
ción entre emigrantes italianos a Arxentina e Uruguai pasou a ser de 7 a 1 ou 
9 a 1 (segundo se utilicen a fonte europea ou as suramericanas) e, xa na pri-
meira década anterior á Primeira Guerra Mundial, de arredor de 13 a 1. O que 
efectivamente amosa que, aínda se existía un stock inicial significativo e aínda 
se a inserción predominante urbana ou periurbana de españois e italianos era 
bastante satisfactoria, isto non serviu para soster un fluxo significativo cara a 
Uruguai en relación cos dous grandes países veciños.32

O caso brasileiro é, neste punto, oposto. O establecemento de fluxos de 
emigrantes regulares dende España e Italia foi máis tardío que en Río de La 
Plata. No seu arranque inicial desempeñaron un papel fundamental as políti-
cas paulistas de atracción a través de investimentos en propaganda e asisten-
cia para a viaxe. Todo isto coincidiu con grandes campañas en Europa hostís á 
emigración a ese país, moitas veces instrumentadas por intereses económicos 
que tendían a promover outros fluxos alternativos, sobre todo a Arxentina, ou 
que directamente encontraban na situación da facenda paulista o mellor exem-
plo para oporse á emigración tout court, denunciando as formas de explotación 
existentes.33 A pesar da devandita propaganda –e do feito de que as condicións 

32.  Verbo do caso uruguaio en comparación co arxentino permítome reenviar a F. Devoto, Es-
tudios sobre la emigración italiana a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, Nápoles, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1991.
33.  A. Trento, «Argentina e Brasile come paesi di immigrazione nella pubblicistica italiana 
(1860-1920)», en F. Devoto e G. Rosoli, L´Italia nella società argentina, Roma, CSER, 1988, pp. 
211-240. Para o caso español,  aínda que non está argumentado na forma aquí indicada, moitos 
exemplos aparecen en E. González Martínez, Café e Inmigración: los españoles en São Paulo, 1880-
1930, Madrid, CEDEAL, 1990. 
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xerais no Brasil paulista eran moi probablemente peores que en La Plata, aín-
da que nos falten bos estudos comparados que ademais logren despoxarse da 
literatura impresionista e patética dos contemporáneos–, o fluxo continuou 
desenvolvéndose. Certamente, existían liñas de fronteira que mantiñan hori-
zontes de mobilidade social para as familias labregas emigradas, ben sexa en 
São Paulo (cidade ou campaña), ben sexa en Rio Grande del Sul. Emporiso, é 
difícil non concluír que, dende o punto de vista da información, Brasil gozaba 
de peor reputación que Arxentina ou Uruguai. Finalmente, os casos uruguaio 
e brasileiro mostran como o problema da información é moito máis complexo 
do que os economistas neoclásicos consideraron, xa que implica un circuíto 
de mensaxes moi opaco, múltiplo nas súas vías de transmisión, pero fragmen-
tado (non todos dispoñen de todas as informacións posibles en todo momen-
to). Tamén, como veremos máis adiante, custoso para os usuarios.

Unha situación tan complexa levou a moitos autores a defenderen un 
modelo integrado pull/push no cal, segundo cada contexto histórico espe-
cífico, predomina un ou outro factor. No entanto, a pesar desta formulación 
ecléctica e flexible, o modelo presenta un conxunto de dimensións cuestio-
nables. A primeira é que opera con datos agregados cuxa calidade é moi pro-
blemática e, en xeral, non se detén a discutilos. A segunda é que utiliza un 
nivel de xeneralización que presupón ao inmigrante (homo economicus ou pro-
letario) como un obxecto homoxéneo sobre o que actuaría, de modo unívo-
co, un conxunto estable de factores. O obxecto é entón uniformizado, pero 
amais suponse tamén, á maneira do can de Pavlov, respostas unívocas, sem-
pre idénticas, ante a presenza de iguais factores. En realidade, a noción central 
homoxeneizadora é a dun mercado construído por individuos intercambia-
bles; é dicir, nos cales as especificidades individuais son suprimidas para per-
mitir que todos eles, independentemente da posición, reproduzan os mesmos 
comportamentos ante idénticos estímulos. As persoas «necesariamente» res-
ponden á miseria coa emigración ou, viceversa, as persoas necesariamente son 
estimuladas pola vontade de maximización de beneficios. A terceira é a que 
opera partindo de datos agregados que suprimen a variedade de respostas en 
favor do tipo estatisticamente máis frecuente.

A cuarta asunción compartida é o marco temporal restrinxido de indaga-
ción. Todas as lecturas consideran, para o contexto europeo, o período com-
prendido entre comezos do século XIX e a inmediata primeira posguerra. É dicir, 
o longo período de expansión do capitalismo –na súa fase de maior liberdade 
relativa de circulación de persoas e mercancías– aberto pola revolución indus-
trial no económico e polo remate da época napoleónica no político e pechado 
pola crise mundial de 1930. A afirmación implícita, no marco temporal esta-
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blecido, é que existe unha estreita relación entre expansión capitalista, políti-
cas públicas liberais e fluxo migratorio. Non obstante, a importancia de ligar 
a mobilidade humana ao capitalismo (utilizando aquí un sentido non xenéri-
co senón específico do termo) ten non poucas implicacións argumentais. Cer-
tamente, o gran período de expansión dun novo sistema económico ou, se se 
prefire, dun novo modo de produción, implica unha moi radical expansión 
das migracións ultramarinas cara a algúns destinos, e isto é todo menos irre-
levante. No entanto, o que me interesa subliñar é que este capitalismo, nun 
sentido estrito, non pode ser considerado a causa eficiente das migracións 
internacionais senón como moito un factor decisivo da súa expansión den-
de bases precedentes. Isto obriga a desmontar todas aquelas argumentacións 
que necesitaban correlacionar en secuencia causal capitalismo-migracións e a 
reintroducir outro tipo de nocións como cultura ou tradición migratoria, ante-
riores ás transformacións, que colocan o problema afastado de todo determi-
nismo e aínda de estreitos economicismos.

A quinta asunción é que todos estes fenómenos poden e deben ser estu-
dados no ámbito de Estados nacionais, quer porque se supón que ese é un 
ámbito de experiencias homoxeneizadoras (así, a construción dun mercado 
nacional), quer porque é o marco convencional acrítico que os historiado-
res profesionais utilizaron no último século, quer porque as fontes utilizadas 
neste tipo de análise, públicas e cuantificables, foron construídas seguindo o 
devandito marco espacial. Deste modo, o núcleo argumental constrúese arre-
dor da emigración dende España a Arxentina ou dende Italia a Brasil, e marcos 
rexionais dentro dos ámbitos de orixe e destino son presentados apenas como 
variantes dun caso nacional que prové en calquera caso o marco explicativo. 

A sexta asunción común é a linearidade do proceso migratorio dende 
orixe a destino. A devandita linearidade prevé un proceso de secuencia de dis-
tintas etapas: expulsión, axuste, asimilación, vistas como irreversibles.

O meu propósito será discutir aquí só as dúas últimas premisas para os 
efectos de desmontar as liñas argumentais esquematicamente presentadas, a par-
tir da idea de que todas elas, máis alá de polémicas e discrepancias, de ningún 
modo superfluas, comparten parcialmente unha mesma armazón conceptual.

Comezando polo último, parece evidente, apenas se miran os datos esta-
tísticos, que a emigración europea a América constitúe un proceso circular 
e non lineal. Deteñámonos no caso arxentino; tomando un período amplo 
(1861-1920), retornaron á nación de orixe algo máis da metade dos inmigran-
tes italianos arribados e algo menos da metade dos españois –segundo as esta-
tísticas arxentinas, moito máis fiables que as europeas, neste e noutros puntos 
(véxase cadro 3) . No seu conxunto, entre 1857 e 1914, os retornos foron do 
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44%. No caso brasileiro os datos dispoñibles sobre retornos son aínda maiores. 
Baseados nas estatísticas españolas compiladas por Yáñez Gallardo, retornou 
arredor dun 44% do total de emigrados a Brasil entre 1882 e 1925.34 Empo-
riso, tomando o total da inmigración, entre os anos 1899 e 1912, retornou o 
65% do total de arribados. En realidade, todo este movemento transatlántico 
estivo integrado non só por emigrantes dunha única vez, senón tamén por 
outros reincidentes que intentaban a experiencia de ultramar varias veces na 
súa vida. Este movemento de ida e volta non era, con todo, só de xornaleiros 
agrícolas dispostos a facer as colleitas alternativamente nun e noutro conti-
nente, as célebres «andoriñas», senón que eran máis ben movementos que se 
repetían nun período variable superior aos tres anos entre emigración e emi-
gración e que incluía tamén a persoas que realizaban tarefas non agrícolas. En 
realidade, o carácter de «aves de paso» sinalouse como unha constante da new 
emigration para os Estados Unidos e, en modelos analíticos máis formalizados, 
é un requisito indispensable para explicar o funcionamento dos emigrantes no 
mercado de traballo. Como sinala o coñecido libro de Michael Piore, os emi-
grantes non compiten no mercado laboral cos nativos, xa que se especializan 
nun mercado secundario caracterizado por aquelas actividades traballo-inten-
sivas que provén empregos inestables e moi pouco estimados socialmente. 
Sobre ese sector, si podían operar inmigrantes que aspirasen a «maximizar» os 
seus ingresos en tempos breves e para os cales o desempeño de certas tarefas 
pouco apetecidas ou as condicións de vida moi precarias se xustificarían en 
función da percepción da transitoriedade da situación, motivada a expectati-
va de retorno en tempo breve.

Cadro 3. Inmigración española e italiana á Arxentina e retorno (1861-1920)

Italianos Españois

Anos Entradas Saídas % Entradas Saídas %

1861-70 113 554 63 916 56 22 627 73 060 31

1871-80 152 061 114 826 76 44 526 19 820 45

1881-90 493 885 128 317 26 158 764 24 272 15

1891-00 425 693 224 475 53 131 714 58 163 44

1901-10 796 190 344 101 43 652 658 164 484 25

1911-20 347 388 350 378 101 589 093 407 615 69

Total 2 328 771 1 226 013 53 1 599 382 681 141 43
Fonte: República Argentina, Dirección Nacional de Migraciones, 1926.

34.  C. Yáñez Gallardo, La emigración española a América (siglos XIX y XX), Colombres, Júcar-Fun-
dación Archivo de Indianos, 1994.
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Certamente, no caso arxentino, os inmigrantes europeos parecen ter, na 
maioría dos casos, un horizonte de emigración máis estable que cando se trata 
doutros destinos. Así ocorría cos italianos que viñan a Arxentina en compara-
ción cos que ían aos Estados Unidos, ou cos españois que chegaban a Río de La 
Plata, en comparación cos que ían a Cuba, sempre para o período anterior á Pri-
meira Guerra Mundial. Aínda que non era así para outros casos nacionais.35 Por 
outra banda, esas comparacións son moitas veces problemáticas xa que agachan 
o feito de que, aínda que sexan da mesma nacionalidade, os inmigrantes poden 
proceder de rexións moi diferentes ou que o que serve para unha rexión pode 
non valer para outra. Amais, hai que ter en conta todos os problemas que existen 
para interpretar unha declaración de ocupación que resume moi pobremente a 
cualificación dunha persoa en apenas un momento do seu ciclo de vida.

No entanto, en termos de grandes números, percíbese que a migración 
ao Río da Prata tiña un horizonte maior de permanencia, estaba composta por 
máis cantidade de familias e por persoas con maior nivel de capacitación labo-
ral (o que supón a procura de empregos máis estables) que nos outros casos. 
Quizais podía influír nestas características que na emigración ao Río da Pra-
ta era máis elevado o custo das pasaxes e a travesía tiña unha maior dura-
ción, consumindo máis días non traballados, o que reducía os beneficios máis 
inmediatos que podían atraer aos xornaleiros.

En calquera caso, un xornaleiro galego era máis probable (malia que non 
necesario) que fose a Cuba e un xornaleiro meridional italiano aos Estados 
Unidos antes que ás rexións de El Plata. Aínda que, dende logo, a porcentaxe 
de traballadores eventuais ou de persoas con expectativas de retorno máis o 
menos rápido era tamén elevado no caso arxentino en certos períodos e para 
certos grupos. E non se trataba só dos chamados «andoriñas», que viñan facer 
as colleitas atraídos polo diferencial de salarios pero tamén pola rápida dis-
poñibilidade de traballo. Nisto máis que a relación oferta-demanda influía a 
maior confianza que lles tiñan os propietarios ou arrendatarios «gringos» aos 
traballadores do seu mesmo grupo nacional ou rexional, netamente preferidos 
aos nativos. Isto explica porque hai moitos máis «andoriñas» piemonteses que 
calabreses: porque había moitos máis xestores daquela rexión que desta. Se 
ben finalmente moitos optaron por permanecer, ás veces mercar terras e casar 
con crioulas, unha porcentaxe non menos significativa retornou. Como sem-
pre ocorre temos máis memoria dos que permaneceron que dos que,  silandei-
ramente, decidiron retornar.

35.  W. Kamphoefner, «¿Quiénes fueron al Sur? La elección de destino entre los inmigrantes 
alemanes en el siglo XIX», Estudios Migratorios Latinoamericanos, 42, 1999, pp. 23-48.
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Con todo, nunha visión de conxunto, os emigrantes españois e italianos 
cara a Arxentina, amais de ser máis cualificados, estaban integrados por un 
maior número de grupos familiares. Esta elevada porcentaxe de familias tamén 
se producía entre os que se dirixían a Brasil, pero alí por razóns diferentes. 
Non era pola estratexia dos mesmos grupos familiares, senón pola dos gran-
des propietarios de facendas que para o sistema de colonato requirían familias 
completas e non individuos illados.

O esquema unilineal clásico dos movementos migratorios repousaba 
sobre unha imaxe do retorno que lle presenta non poucos problemas ao inves-
tigador. Durante moitos anos, a imaxe pesimista puxo o acento no papel do 
retorno como fracaso e, máis especificamente, como a imposibilidade de acce-
der á propiedade da terra, que sería un móbil principal de campesiños ou 
expropiados ou expulsados de posicións estables. No caso arxentino, é ben 
coñecida como esa posición se apoiou nas imaxes dos funcionarios do Minis-
terio de Agricultura dende datas moi temperás, nos informes dos funcionarios 
consulares estranxeiros que percorrían as zonas agrícolas despois, e, por últi-
mo, nos intelectuais arxentinos, que fixeron da falta de acceso á propiedade 
da terra dos inmigrantes europeos un tema do «fracaso» arxentino. Era o anti-
go tema de «Civilización e barbarie» que se propuña unha e outra vez como 
se houbese que seguir buscando alí as causas dos males arxentinos, mesmo 
naqueles momentos en que a agricultura arxentina funcionaba ben. Dende 
logo que a formulación do insuficiente acceso á terra por parte dos inmi-
grantes pode encontrar evidencias nos datos do censo nacional arxentino de 
1914. Porén, estes escondían o feito de que entre os arxentinos propietarios 
rurais había xa moitos fillos de inmigrantes, aínda que fose sobre todo entre as 
pequenas e medianas propiedades máis que nas grandes.

 A nosa argumentación será aquí outra, afastada de optimistas e pesimis-
tas. Todo o esquema do acceso ou non do inmigrante á terra repousaba sobre 
unha certeza discutible: que os emigrantes adoptaran unha decisión definiti-
va ao emigrar e que calquera decisión que a modificase (como retornar) era 
en realidade unha exhibición drástica da imposibilidade de facer as Américas 
–e unha proba irrefutable das carencias ou dos límites do modelo de desen-
volvemento implantado nas economías suramericanas a finais do século XIX. 
No entanto, calquera observador que percorra hoxe o litoral astur-galaico –ou 
da Liguria– atopará inmediatamente as casas (ou os vestixios delas) dos ame-
ricanos. Eran eses personaxes algo estridentes que foron chamados indianos, 
con propósitos satíricos ou mal intencionados, na literatura española da épo-
ca, como por exemplo en La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Os datos que 
posuímos sobre as clases de pasaxe en que se ía e se retornaba son limitados 
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e pouco concluíntes. No entanto, as cifras de Vázquez González amosan para 
os primeiros vinte anos do século XX unha ocupación algo maior de primeira 
e segunda clase, nos retornos cara aos portos galegos, que no mesmo período 
nas viaxes de ida (7% en total á volta contra 2,5% á ida).36 Todo isto debería 
facernos pensar que, ao menos unha parte dos retornados, non eran fracasa-
dos senón todo o contrario. Polo demais, o gran movemento de investimen-
tos en terras, propiedades urbanas ou no rescate de débedas é indicador de 
até que punto os investimentos estruturais de moitos inmigrantes estaban vin-
culados á sociedade de orixe e non á sociedade de recepción. Aínda que eses 
investimentos a miúdo non estivesen acompañados dun retorno, que o enrai-
zamento dos fillos facía demasiadas veces imposible.

 Doutra banda, nunha liña argumental distinta, a idea de que a propiedade 
en destino era preferible á propiedade en orixe, por consideracións estritamen-
te económicas, é cando menos simple. Non considera o feito de que os proxec-
tos dos inmigrantes estaban a miúdo vinculados a consideracións de prestixio 
e recoñecemento social e non a «maximizar» os seus beneficios. Eses proxectos 
podían, pois, estar ligados á sociedade de orixe e non á sociedade de recepción; 
é dicir, ao universo de relacións primarias que  podían dar aos ollos do emigra-
do maior lexitimidade ao seu ascenso social. Por último, ese era o seu «grupo 
de referencia»; por iso, para moitos, facer as Américas podía ser facer fortuna en 
América, pero exhibila aí onde isto contaba socialmente, é dicir, en Europa.

Unha contraimaxe sen matices non debería, porén, substituír a anterior 
imaxe homoxénea. É claro que a experiencia migratoria abarcou, en relación 
coa linearidade ou circularidade do proceso, emigrantes de distintos tipos 
e cuxas decisións dificilmente eran definitivas en ningún sentido. A mesma 
supresión nas estatísticas migratorias da distinción entre migración definitiva 
ou temporal reflectía a dificultade para distinguir entre quen imaxinaba irse 
para sempre e quen pensaba retornar. O que nós reconstruímos como un pro-
ceso consecuente acerca da vocación temporal ou definitiva dun emigrante era 
o produto das incertezas, marchas e contramarchas e máis un resultado moi-
tas veces circunstancial que a consecuencia dunha firme decisión orixinaria. 
En calquera caso, o noso interese é sinalar esa heteroxeneidade de situacións 
que non implica irreversibilidade nin ningunha secuencia uniforme de etapas 
nas migracións transatlánticas a Suramérica.

A outra asunción que iamos discutir, o problema da escala nacional, léva-
nos a dúas cuestións. Por unha banda, a avaliar a importancia dos elementos 

36.  A. Vázquez González, La emigración gallega a América, 1830-1930, (tese de doutoramento), 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999.
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unificadores que operan sobre un espazo nacional; pola outra, a someter as 
migracións sobre escala nacional a unha comprobación: cal é a amplitude das 
diferenzas rexionais e canto limita ou non a validez do enfoque unitario. Den-
de logo que a comprobación da disparidade das taxas migratorias por habitan-
te entre distintas rexións (poñamos a modo de exemplo Galicia e Castela para 
España ou Piemonte e Emilio-Romagna para Italia) e sobre todo a persisten-
cia desas disparidades no tempo (que se non diminúen nunca se suprimen) 
din moito sobre os límites do enfoque nacional. Non nos deteremos nisto, 
xa que argumentamos a este respecto noutro lugar e xa que o noso propósito 
non é máis que brindar un cadro de conxunto que só parcial e limitadamen-
te explica os procesos migratorios, como sinalamos na introdución.37 Aquí 
atenderemos á primeira cuestión: os presupostos analíticos do enfoque nacio-
nal. Como sinalamos, o estudo das migracións sobre escala nacional repousa 
sobre a convicción de que as diferenzas perceptibles nun determinado país 
son secundarias respecto aos elementos unificadores: o mercado e as políticas 
públicas. Do papel do mercado xa falamos. Deteñámonos agora no Estado e 
nas políticas públicas deste período.

As políticas públicas e as migracións europeas

Cal é o papel das políticas nas migracións anteriores á Primeira Gue-
rra Mundial? Isto esixe considerar o papel do Estado en distintos ámbitos: no 
xurídico, a través da influencia da súa lexislación (por exemplo leis ou decre-
tos migratorios), no administrativo e no económico. Neste último terreo, trá-
tase de estudar o papel das tarifas aduaneiras ou do tipo de cambio, o da 
construción da infraestrutura viaria e ferroviaria. En suma, a asignación dos 
factores de produción. Agora ben, nos nosos casos en estudo parece eviden-
te que o marco xurídico desempeñou, antes de 1914, un papel moi reducido, 
agás en casos puntuais que concernían a restricións impostas polos países de 
orixe. Neste sentido puido operar o conflito sanitario italo-arxentino de 1911, 
que entrañou unha drástica diminución do fluxo nese ano.38

De limitado impacto foron, agás en casos puntuais do período inicial, as 
políticas públicas arxentinas de terras, tendentes a facilitar o proceso de colo-
nización. Seguramente foron tamén irrelevantes os marcos xurídicos garan-

37.  F. Devoto, «As Migracións Internacionais e a cuestión da escala», Estudios Migratorios, San-
tiago de Compostela, n.º 3, 1997, pp. 9-34.
38.  G. Rosoli, «Il conflitto sanitario tra Italia e Argentina del 1911», en F. Devoto e G. Rosoli 
(ed. a cargo de), op. cit., pp. 288-310.
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tistas establecidos en constitucións ou códigos, sobre todo porque non eran 
acompañados por unha práctica administrativa concreta. Unha das queixas 
máis comúns dos inmigrantes era a falta de seguridade ante a acción da poli-
cía e os xuíces de paz. Estas eran moi abundantes, por exemplo, na década de 
1870 na provincia de Santa Fe.39 Nese contexto, que significado podían ter os 
dereitos e garantías da constitución nacional ou dos códigos?

 Cal era, en troques, o papel daqueles beneficios que o Estado concedía, 
sobre todo a partir de 1876, coa sanción da lei de inmigración e colonización? 
Eran esencialmente tres: o aloxamento gratuíto no hotel de inmigrantes por 
cinco días, o billete gratuíto en tren para dirixirse cara ao seu destino final e 
o uso das posibilidades ofrecidas pola oficina de colocacións que funcionaba 
no mesmo hotel. Non parecen ser instrumentos que decidisen a alguén a emi-
grar. Ante todo, a maioría dos emigrantes (en especial no século XIX e sobre 
todo os españois e os italianos) non usaban eses servizos, sobre todo o pri-
meiro e o último. Os que o facían, cando menos antes de que se inaugurase o 
enorme hotel de 1912 que existe aínda hoxe, non parecen impresionarse polas 
condicións de vida no hotel. Aínda que os testemuños son contraditorios, os 
servizos colapsábanse completamente, sobre todo en momentos de elevada 
chegada, como arredor de 1890.

En realidade, as políticas públicas parecen influír, principalmente, a través 
de dúas vías: propaganda e pasaxes subsidiadas. Con respecto da primeira, o 
punto principal é dilucidar cal era a fiabilidade ou a credibilidade que a propa-
ganda dos gobernos estranxeiros tiña sobre os inmigrantes e, máis en xeral, que 
papel cumpriron os abundantes folletos que editaban, loando as bondades dos 
novos destinos. O pioneiro en recorrer á promoción foi o goberno da provincia 
de Bos Aires, encargado das relacións exteriores, no marco das iniciativas ribada-
vienses, que publicou en Londres en 1825 un plan para establecer colonias.

Moita maior influencia tiveron, dende logo, as políticas dos anos seten-
ta e oitenta, nas que unha deliberada vontade de atraer inmigrantes cristalizaría 
coa designación dun Comisario Central de Colonización en Europa a finais da 
década de 1870.40 O seu papel era alentar, por si mesmo ou a través de axentes 
designados, a inmigración a Arxentina. Esta política culminou coa creación das 
Oficinas de Propaganda, abertas en Europa en 1886, durante a agresiva políti-
ca pro-migratoria de Juárez Celman. A iniciativa, que buscaba sobre todo atraer 

39.  E. Franzina, Merica, Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini 
veneti e friulani in America Latina, Milán, Feltrinelli, 1980.
40.  Acerca do tema Informes parciales de la Comisaría General de Inmigración, Bos Aires, Imp. 
La Universidad, 1882.
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inmigrantes doutros destinos non tradicionais ou non relevantes cuantitativa-
mente, como Bélxica, Austria-Hungría, os Estados Unidos, Alemaña, Dinamarca 
ou Irlanda, durou demasiado pouco (algunhas pecharon as súas portas en 1889 
e outras en 1890) para poder avaliar o seu impacto. A xulgar polas críticas que 
acompañaron a súa clausura os seus efectos foron limitados. 

Visto o problema no longo prazo, no período posterior a 1852 foron os 
cónsules oficiais –e sobre todo os vicecónsules oficiosos– as figuras de maior e 
máis perdurable influencia. Polo xeral, tratábase de persoeiros locais que emi-
graran a Arxentina e retornaran e que, a miúdo, tiñan algún tipo de interese 
persoal no negocio migratorio. O feito de ser figuras do lugar –ou radicadas 
nel– contribuía á súa credibilidade. A súa presenza non era nada desprezable 
en certas zonas. Así, por exemplo, cálculos para Galicia indican a presenza 
dunha vintena de cónsules ou vicecónsules de países hispanoamericanos, tan-
to na Coruña como en Vigo sobre 1914.

Certamente, o papel maior debe corresponder aos chamados axentes de 
inmigración, aínda que hai que lembrar que a mesma definición de axente engloba 
distintos tipos de figuras. Estaban tamén aqueles que actuaban en representación 
das compañías de navegación ou aqueloutros que operaban como contratistas 
de man de obra, moito máis numerosos que os representantes de gobernos (aín-
da que ás veces unha mesma persoa puidese reunir as distintas fisionomías). 
O problema radica en considerar os devanditos axentes como o actor clave na 
decisión dun individuo de emigrar ou, simplemente, como instrumentos a dis-
posición do emigrante para resolver os problemas prácticos relacionados co acto 
concreto da emigración. Así e todo, apenas afondamos nas historias persoais, a 
pluralidade de situacións aparece. Coñecemos tamén casos de persoas que che-
garon a Río de La Plata pensando que se estaban dirixindo aos Estados Unidos 
ou outras para as cales América era unha realidade imprecisa, un mito cuxos 
contornos xeográficos (como en todo mito) eran indeterminables.

Con todo, o punto aquí introducido é certamente clave: implica non 
só o problema, tan simplificado, de considerar as vías de acceso á informa-
ción senón o problema de credibilidade destas.41 Este, polo demais, orienta-
ra nalgúns momentos ao mesmo goberno arxentino como cando se institúe, 
durante a presidencia de Sarmiento, a decisión de enviar con pasaxes gratis 
a inmigrantes afortunados aos seus países de orixe, na crenza de que esa era 
a propaganda máis eficaz. En termos máis xerais, é evidente que unha imaxe 

41.  Observadores contemporáneos sostiñan que o único vehículo de información crible eran 
as cartas de paisanos: cfr., por exemplo, E. Ferri, Regno d´Italia, Camera dei Deputati, Discussio-
ne, XXIII, Roma, 1909, pp. 2833-34.
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«iluminista» das clases subalternas tende a considerar estas como nenos mani-
pulables polos outros grupos sociais, ou cando menos como obxectos inertes 
en dispoñibilidade, e por riba a exaltar o papel dos axentes como motores do 
movemento. Inversamente, a teoría neoclásica tende a considerar os emigran-
tes como actores racionais que maximizan ou optimizan as súas decisións, xa 
que posúen información ilimitada sobre as posibilidades existentes nos distin-
tos mercados de traballo. Os inmigrantes non eran seguramente nenos e podían 
formular proxectos que nos gusta chamar estratexias; porén, pouca dúbida hai 
de que a súa información era limitada –e quizais a súa credulidade máis esten-
dida de que suxiren as lecturas populistas. Con todo, non pode dubidarse de 
que a fonte de información que consideraban máis fiable (a miúdo única fia-
ble) era a proveniente do grupo social primario e, secundariamente, das per-
soas coas cales tiñan un coñecemento directo cara a cara. Isto explica o papel 
das cadeas migratorias das que falaremos logo.

A segunda dimensión en que inflúen as políticas públicas, de xeito inne-
gable, son as operacións de subsidio á viaxe. No caso arxentino actuaban a 
través de dúas fórmulas: programas públicos de colonización e política de 
pasaxes subsidiadas. Para este último tipo, o período máis importante e esten-
dido da súa aplicación no caso arxentino –a diferenza do paulista– foi moi 
curto (1887-1890). Nestes anos a súa influencia foi considerable para o move-
mento español –sobre todo dalgunhas rexións con pouco movemento a Arxen-
tina como Andalucía– e nulo para o italiano. Este último foi excluído del, en 
tanto que a política do goberno arxentino era primeiro reorientar a relación 
porcentual entre os distintos compoñentes nacionais do fluxo, obstaculizando 
o máis numeroso, para só secundariamente incrementalo.

Outra vía de influencia do Estado era a través das políticas de creación de 
colonias, fosen públicas o privadas. Aínda que en Arxentina as colonias pri-
vadas foron amplamente predominantes, a miúdo o Estado proporcionaba as 
terras e, en moito casos, asumía outro tipo de obrigas relacionadas coa crea-
ción de infraestruturas ou mesmo das vivendas. É evidente que esas políticas 
máis integrais de creación de colonias, particularmente importantes entre a 
caída de Rosas e os anos setenta do século XIX, tiveron unha influencia maior 
e máis perdurable en consolidar o movemento migratorio europeo a Arxenti-
na que a política de pasaxes subsidiadas do goberno de Juárez Celman.42 No 
entanto, é necesario lembrar que esta política colonizadora foi moito máis pro-

42.  Acerca dos procesos de colonización existe o excelente libro de E. Gallo, La pampa gringa, 
Bos Aires, Sudamericana, 1983 e, dende outra perspectiva, o traballo de G. Gori, Inmigración y 
colonización, Bos Aires, EUDEBA, 1965.
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pia dalgúns estados provinciais (en especial Santa Fe e Entre Ríos) que do esta-
do central. E aquí estamos discutindo o papel dos estados nacionais.

O tema das pasaxes subsidiadas introduce o das fontes de financiamen-
to da experiencia migratoria e este, pola súa parte, o dos grupos sociais invo-
lucrados nela. Nun esquema sintético podería sinalarse que as posibilidades 
para un emigrante individual, ou para unha familia emigrante, de dirixirse a 
un destino transatlántico estaban vinculadas, en primeiro lugar, á posibilida-
de do grupo familiar de financiar o custo do traslado. Isto implicaba tanto o 
pagamento do billete como –no caso de que non se trasladase toda a familia– 
a posibilidade de prescindir do froito do traballo dun ou varios membros dela 
por un lapso de tempo non breve. Aínda que había outras posibilidades (con-
tratas, pasaxes prepagadas por amigos), en xeral, o custo da emigración colo-
caba os sectores máis pobres fóra da experiencia transatlántica. A migración 
era unha especie de investimento e non todos estaban en condicións de face-
lo. Estudos puntuais feitos para comarcas galegas e salmantinas que realizan 
a operación correcta, é dicir, comparar os emigrados dun lugar cos non emi-
grados, revelan que, efectivamente, os grupos familiares máis marxinais –que 
quere dicir en xeral braceiros non propietarios– están menos presentes entre 
os emigrantes transoceánicos que os pequenos propietarios e arrendatarios.43 
Tamén para as rexións de Andalucía en España e de Calabria en Italia se con-
cluíu que se emigraba a América dende as zonas de pequena propiedade cam-
pesiña e non dende as de latifundio. Esta conclusión estaba xa presente, para 
o caso italiano, nas enquisas sobre as condicións dos campesiños meridionais 
feitas en 1907. Ás veces os entrevistados sinalaban que eran demasiado pobres 
para emigrar. A miseria extrema era en realidade non un prerrequisito senón 
un impedimento real para a emigración.  

Deste xeito, a política dos gobernos, vía pasaxes subsidiadas, inseríase no 
movemento migratorio máis ben promovendo a emigración doutros grupos 
sociais moi pobres e, por iso, até entón excluídos del. Polo demais, era iso o 
que observaba criticamente Juan Alsina, director de Migracións arxentino cara a 
1891. Así, esas pasaxes serían o medio para migrar a Arxentina de moitos xor-
naleiros andaluces ou holandeses. A política afectaba, en cambio, moito menos 
ao movemento das franxas sociais tradicionalmente migratorias.

Se as políticas arxentinas que tendían a promover a inmigración foron 
de alcance limitado, tiveron máis peso, neste período, aquelas destinadas a 
restrinxila? É difícil afirmalo, xa que nos feitos, durante moito tempo esas 
políticas non tiveron ningunha aplicación. Na época tardocolonial, o contra-

43.  Moya, Cousins and Strangers.



As migracións italianas e españolas a Arxentina no marco das migracións europeas transatlánticas

�5 [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (11-48) ]

bando de persoas era tan sinxelo como o coñecido contrabando de mercado-
rías que lle dera unha longa e perdurable fama á cidade de Bos Aires. Despois 
da independencia, o dogma liberal combinado coa continuidade desas prác-
ticas permisivas, que redondeaban ese característico «desprezo pola lei» de 
que falaba Juan Agustín García, fixeron o seu para que moi poucos requisitos 
se esixisen no momento de chegada. Moito máis control parecía exercerse 
en Montevideo que no Bos Aires de Rosas en 1845 sobre os emigrantes gale-
gos, canarios, vascos e cataláns chegados clandestinamente. Logo da caída 
de Rosas, as cousas non mellorarían, senón que incluso empeorarían, dada 
a maior oferta migratoria e o tecido de intereses entre grupos arxentinos e 
estranxeiros que tendían a promover a emigración.

A lexislación migratoria a partir de 1876, aínda que establecía certas cate-
gorías de excluídos (anciáns, enfermos), foi moi pouco influente, e a Lei de 
residencia de 1902 non operaba sobre os que chegaban senón, en xeral, sobre 
os xa instalados. Deste modo, até a Primeira Guerra Mundial cando menos, as 
políticas públicas arxentinas parecen incidir moi pouco.

Inversamente, como podía influír a política dos países de emigración? 
Poñamos aquí soamente un exemplo: o caso español.44 A finais do Antigo Réxi-
me, os movementos migratorios de España a América estaban moi restrinxidos; 
despois das Cortes de Cádiz, que sancionaron a liberdade de desprazamento, a 
situación fíxose formalmente máis aberta, pero ese camiño non foi plenamen-
te desandado pola Restauración, aínda que, en compensación, se introduci-
ron maiores medidas de control administrativo. Unha das máis importantes 
foi a introdución do pasaporte, que de feito obrigaba ao potencial emigran-
te a pasar polas vías de control do estado ou a asumir plenamente a clandes-
tinidade. Por suposto que esa introdución do pasaporte tampouco dificultaba 
en demasía a emigración porque sempre podía facerse por portos estranxeiros 
próximos. O que se necesitaba nestas situacións era apenas que as autorida-
des do país de chegada non fosen esixentes no control deses mesmos requisi-
tos. As cousas cambiarían formalmente a partir de 1835, xa que, ao suprimirse 
o Consello de Indias, se lles permitía aos potenciais emigrantes eludiren a máis 
ríxida burocracia ao deixar a concesión do pasaporte nas mans das autoridades 
locais. Isto deixaba unha gran marxe de posibilidades para a discrecionalidade, 
o clientelismo e as corruptelas. Será en 1853, momento en que se autoriza –en 
especial aos habitantes das Illas Canarias– a emigrar a América, cando se pro-

44.  Verbo do tema seguimos aquí a monumental tese de doutoramento de A. Vázquez Gon-
zález, op. cit., e M. Llordén, «Marco legal y políticas migratorias en Europa, 1830-1930», en N. 
Sánchez Albornoz e M. Llordén (comps.), Migraciones iberoamericanas. Reflexiones sobre econo-
mía, política y sociedad, Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 2003, pp. 115-172. 
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ducirá a apertura legal para pasar a América. No entanto, nas prácticas concre-
tas os efectos foron menos visibles e as ambigüidades continuaron. Sobre todo 
eran importantes as restricións relacionadas co sorteo de quintas para cumprir 
cos deberes militares que restrinxían xuridicamente a posibilidade de emigrar 
dos mozos suxeitos a estas, agás que puidesen pagar unha caución. Restricións 
que, tendo en conta os datos reunidos para tres municipios de Galicia entre 
1836 e 1856, non impedían a emigración deles. De calquera forma, a situación 
non cambia tan radicalmente para España entre a primeira e a segunda metade 
do século XIX máis alá dos requisitos formais. As restricións reaparecerán logo 
de 1907, como consecuencia da importancia adquirida polo fenómeno. Por 
suposto que esta cronoloxía española non é equiparable á italiana, onde todo 
parece ser moi laxo, cando menos até a lei de 1901.

Nun cadro de conxunto debe observarse que, en case todos os casos, o 
que caracteriza a situación dos países de orixe é ben a permisividade, ben o 
contraditorio e inoperante das súas disposicións. Isto era o resultado de que 
arredor do fenómeno migratorio se movían intereses e grupos tan contrapos-
tos que era moi difícil chegar a algún consenso sobre unha política efectiva de 
restrición. O único que irá impoñéndose dende principios de século será unha 
política de regulación e de suposta tutela dos emigrantes. En calquera caso, 
as políticas públicas ían bastante por detrás das mutacións en cantidade, tipo-
loxía e procedencia dos movementos de poboación. É dicir, que cando unha 
política se establece, en xeral, a situación á que busca responder xa mudara.

Máis difícil de avaliar é a política de contrainformación e de restrición 
á acción dos axentes que case todos os estados europeos estableceron dende 
o último terzo do século XIX. Nalgúns casos, o Estado exercía unha acción de 
propaganda negativa a través de informes publicados nos periódicos ou den-
de boletíns específicos onde se describía a situación dos emigrantes no exte-
rior. O estado italiano acostumaba editar informes que incluían testemuños de 
funcionarios do goberno italiano, pero tamén de emigrantes, no seu Bollettino 
dell´emigrazione, que o Commissariato dell´Emigrazione comezou a publicar 
en 1901. Buscábase dar unha información económica e política actualizada 
sobre a situación nos distintos países onde había italianos. A influencia de 
todo isto sobre os inmigrantes non é moito maior que os folletos publicitarios 
dos países que buscaban atraer inmigrantes. Xeran unha literatura curiosa que 
interesou moito aos historiadores, pero cun impacto real limitado. As informa-
cións cribles estaban noutra parte e non nos libros ou folletos.

En síntese, para o período das migracións do longo século XIX é difícil 
atribuír unha importancia significativa á acción do Estado (máis ben o signi-
ficativo son as omisións), co cal unha das premisas do enfoque nacional per-
de o seu sustento.
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Até aquí, detivémonos nas explicacións macroestruturais das causas 
da emigración ou mellor aínda das condicións de posibilidade destas nunha 
dimensión analítica, ben continental, ben nacional. Aínda dentro dese plano 
poderiamos deternos noutras. Na procura de regularidades, podiamos ocu-
parnos tamén daquelas vinculadas á relación do home co medio. Xa Braudel 
sinalara que a emigración dende o Mediterráneo era máis relevante dende as 
rexións de montaña que dende as de chaira (e vía isto como unha combina-
ción de necesidades malthusianas relacionadas coa pobreza da terra dispoñi-
ble e con tradicións seculares). Eran esas montañas «fábricas de homes» que 
secularmente baixaban por tempadas ás chairas e logo, co paso dos séculos, se 
internaban cada vez máis lonxe. As montañas si, pero tamén as illas eran, na 
súa lectura, terras de emigración.45

Queda tamén á marxe unha condición concorrente como a tecnolóxica. 
A revolución dos transportes, que atravesou o século XIX, foi sen dúbida un 
elemento que acurtou as distancias. Novamente foi Braudel un dos que defen-
deu máis enfaticamente que a distancia non é unha realidade física, senón 
unha dimensión temporal: o tempo que se toma en atravesala. O ferrocarril, 
primeiro, achegou os territorios do interior ás zonas costeiras. O avance do 
vapor, máis tarde, achegou Europa e América. A redución do tempo da viaxe 
máis que a do prezo das pasaxes influíu así mesmo na diminución do custo 
global da experiencia migratoria ao acelerar a posible incorporación ao novo 
mercado de traballo e a mellora nas condicións da travesía no custo psico-
lóxico. Propostas ambiciosas intentaron superpoñer os mapas das liñas de 
navegación de pasaxeiros e os fluxos migratorios. Por suposto que 
liñas de navegación implicaron axentes e isto significou máis información. 
Por outra banda, cando menos para o caso italiano, un podería deseñar unha 
figura con forma de funil que converxe no porto de Xénova e que encon-
tra nas provincias de Cúneo por unha banda e de Pavía pola outra os lados 
dela. Outros intentaron, con éxito, establecer unha relación entre comercio e 
emigración. Finalmente, polas mesmas rotas polas que van as mercancías (e 
durante moito tempo nas mesmas naves) van tamén os emigrantes. A maior 
volume de tráfico, maior volume de emigración. O tema, formulado hai un 
século por Luigi Einaudi, foi proposto de novo recentemente por historiado-
res da experiencia económica e migratoria catalá.46

45.  F. Braudel, El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, FCE, 1956. 
Unha discusión da tese de Braudel en D. Albera e P. Corti (ed. a cargo de), La Montagna Medite-
rranea : una fabbrica d’uomini?. Mobilità e migrazioni in una prospetiva comparata (secoli XV-XX), Ca-
vallermaggiore, Gribaudo, 2000.
46.  A. Fernández, La exportaciones españolas al mercado argentino (1880-1935). Un enfoque 
comparativo, (tese de doutoramento), Facultade de Ciencias Económicas e empresariais, Barce-
lona, Universidade de Barcelona, 2001.
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Estas apuradas observacións últimas só nos lembran a complexidade 
do feito migratorio e a imposibilidade de modelos explicativos universais e 
de explicacións unicausais. O repaso non exhaustivo feito sobre os enfoques 
macro debe ser interpretado nesa clave: unha ollada máis que ilumina algúns 
problemas e deixa na sombra outros.
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Arxentina foi un dos destinos principais do éxodo europeo durante a 
época das migracións multitudinarias entre a fin das guerras napoleónicas e 
a Gran Depresión. Dos 56 millóns de europeos que saíron do seu continen-
te natal durante este período, 32,6 millóns (o 58% do total) dirixíronse aos 
Estados Unidos e 6,5 millóns (o 12% do total) a Arxentina.1 Unha das prin-
cipais diferenzas entre estas dúas correntes, amais da desigualdade no cau-
dal, corresponde á diversidade de orixes. Nos Estados Unidos as seis fontes 
principais do fluxo (Alemaña, Italia, Irlanda, Gran Bretaña, Rusia e o imperio 
austrohúngaro) abarcaron o 67% do total. En Arxentina só dous países (Ita-
lia e España) proporcionaron o 78% dos inmigrantes. Isto indica que, can-
do menos demograficamente e probablemente en calquera aspecto social, o 
impacto da inmigración italiana e española na sociedade receptora superou ao 
que calquera grupo nacional puido ter nos Estados Unidos. E o peso relativo 
nas poboacións respectivas intensificou o impacto. A proporción de estranxei-
ros na poboación norteamericana durante o seu cénit histórico en 1910 non 
chegou ao 15%, cifra que representa só a metade de Arxentina durante a mes-
ma época. En 1914 só os italianos comprendían o 12% da poboación arxen-
tina e os españois o 11%. A importancia destes dous grupos na inmigración 
arxentina, polo tanto, é indiscutible. Este ensaio ofrece unha perspectiva com-
parada do ingreso e asentamento no país destes dous grupos e das relacións 
entre eles e cos seus anfitrións.

INGRESO

Con relación ao ingreso total, Italia superou a España. O 45% dos inmi-
grantes entre 1857 (cando comezan as estatísticas arxentinas) e 1930 (cando 
declinan vertixinosamente as entradas pola depresión global e, posteriormen-
te, a Segunda Guerra Mundial) proviñan do primeiro país e o 33% do segun-
do. A inmigración italiana, amais, adquiriu dimensións de grande escala moito 
antes. O número de italianos que ingresaron no país antes de 1886 case quin-
tuplicaba o de españois (461 000 fronte a 94 000). En 1889 o número case se 
igualou artificialmente cando o Departamento General de Inmigración emi-
tiu 60 000 pasaxes gratuítas en España, en parte para contrarrestar o que 

1. Os outros destinos principais da emigración europea entre 1820 e 1930 foron: Canadá (5 
millóns, 9%); Brasil (4,4 millóns, 8%); Australia (3,4 millóns, 8%); Cuba (1,4 millóns, 3%); 
seguidos por Sudáfrica (731 000), Uruguai (713 000) e Nova Zelandia (588 000). Moya, José 
C.: Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930. Berkeley, University of 
California Press, 1998, p. 46.
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algúns percibían como unha «perigosa» preponderancia italiana.2 No entan-
to, o goberno arxentino abandonou ao ano seguinte o sufraxio da inmigra-
ción que denominaba «subsidiaria» (termo usado probablemente para evitar 
infrinxir discursivamente os principios liberais da época, pois «subsidiada» 
tería sido un cualificativo máis acertado). Sen os subsidios oficiais a inmigra-
ción italiana volveu ser dúas ou tres veces máis numerosa que a española até 
1907 cando os dous fluxos se igualaron. A entrada de españois só superou á 
de italianos en 1908, na década de 1910 a 1920, que inclúe os anos da Pri-
meira Guerra Mundial cando as saídas superaron ás entradas nos dous grupos, 
pero máis no caso italiano, e ao final do período migratorio en 1928-30.

O feito de que a emigración dos italianos tomara auxe antes que a dos 
españois, que despois de todo foron os primeiros europeos en cruzar o Atlán-
tico, reflicte en parte o ritmo do proceso de modernización nos dous países 
emisores. Os estudosos contemporáneos ao fenómeno adoitan vincular o éxo-
do ultramarino co atraso e a pobreza. No entanto, a evidencia histórica indi-
ca claramente que a emigración normalmente se iniciou e adquiriu auxe nas 
zonas máis desenvolvidas do continente europeo. Con algunhas excepcións, 
como o caso de Irlanda, o desenvolvemento capitalista e a emigración expan-
díronse sincronicamente sobre o mapa europeo: dende Inglaterra cara a Ale-
maña, Escandinavia, o sur e o leste de Europa e, cruzando boa parte da rexión 
eurasiática, até Xapón. As principais características deste proceso de moderni-
zación (expansión demográfica, liberalismo, comercialización da agricultura, 
industrialización e adiantos no transporte) desenvolvéronse un pouco antes 
en Italia que en España e a diferenza no ritmo emigratorio dos dous países 
reflicte este feito.

Pero se o desenvolvemento serodio de España demorou a intensidade do 
movemento transatlántico, a conformación xeográfica, a topografía e os patróns 
de asentamento do país exacerbaron este atraso. A forma cadrada e maciza da 
península, a diferenza da forma alongada da península itálica, obstaculizou a 
diseminación de información (un sine qua non da emigración) da costa ao inte-
rior. A topografía ibérica, que fai de España o país máis montañoso de Europa 
despois de Suíza, atrasou aínda máis o fluxo de información cara á meseta cen-
tral. O patrón de asentamento atomizado do centro e sur de España, sumado ao 
desenvolvemento tardío e incompleto da infraestrutura do país, engadiu outro 

2. Memoria del Departamento General de Inmigración correspondiente al año 1890. Bos Aires, Im-
prenta de P. Coni e Hijos, 1891, p. 51. Os outros beneficiarios principais de pasaxes gratuítas 
foron os franceses (45 500) e os belgas (10 524); os italianos recibiron soamente 6272, a pesar 
de que eran o principal grupo inmigrante do país.
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impedimento. As novas sobre as oportunidades en ultramar difundíanse con 
dificultade debido a que os núcleos de poboación estaban separados por ducias 
de quilómetros de paisaxes desertas, mesetas secas, serras inaccesibles e malos 
camiños. Xa para mediados do século XIX a emigración no litoral galego, a costa 
vasca e o norte de Navarra equiparábase en intensidade á emigración en Ligu-
ria e o Piemonte. Pero en Italia a febre emigratoria dispersouse dende estas dúas 
rexións pioneiras cara a Lombardía e ao Véneto e despois cara ao centro e sur 
da península con maior celeridade que en España, onde, aínda a principios do 
século XX, máis de tres cuartas partes do fluxo seguía provindo das zonas orixi-
nais de emigración na Galicia atlántica e as costas cantábrica, catalá e gaditana. 
O relativo atraso da emigración española, polo tanto, foi consecuencia da len-
ta diseminación xeográfica do fenómeno na península e non da falla de inten-
sidade nas rexións que participaron nel.

Aínda que durante o período completo (1857-1930) a entrada de italia-
nos superou á de españois por unha relación de 142 a 100, as taxas de retornos 
máis altas dos primeiros (o 50% regresou en comparanza co 45% dos espa-
ñois) baixaron a relación na inmigración neta. Entre os que quedaron no país, 
os italianos superaron os españois a razón de 127 a 100. O impacto demográ-
fico italiano sobre a poboación arxentina foi, non obstante, maior do que esta 
proporción indicaría. A máis temperá chegada destes estendeu, obviamente, 
o tempo de reprodución. O correspondente aumento da participación femi-
nina na corrente migratoria, que normalmente tende a acrecentarse ao tempo 
que esta madura, incrementou aínda máis a fecundidade relativa dos italianos. 
Segundo o primeiro censo nacional de 1869, as mulleres representaban o 27% 
da colectividade italiana en Arxentina e só o 22% da española. Os italianos 
tamén tendían a casar máis novos que os españois, máis a miúdo e a ter máis 
fillos.3 Así pois, aínda que para o ano censual de 1914 os dous grupos case se 
equipararan numericamente (ver cadro 1), o número de fillos e netos de ita-
lianos nacidos en Arxentina debeu superar amplamente ao de españois. Sen 
contar o período colonial, cando a influencia demográfica e cultural española 
foi maior que noutras rexións do imperio dada a baixa poboación indíxena ou 
africana no litoral de Río da Prata, poderíase argumentar que o impacto xeral 
da inmigración italiana superou significativamente o da española.

3. Moya, C. (1998), pp. 173, 222.
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Cadro 1. A poboación italiana e española en 
Arxentina segundo os censos nacionais de 1869, 1895 e 1914

Italianos Españois

1869 N    %   %F N % %F I/S

Bos Aires 41 957 59 31 13 998 41 25 300

Prov. de Bos Aires 18 729 26 22 14 536 43 19 129

Santa Fe 4223 6 26 1559 5 18 271

Entre Ríos 4258 6 22 3025 9 24 141

Corrientes 1513 2 12 432 1 13 350

Córdoba 396 1 8 225 1 11 176

Mendoza 75 0 8 75 0 8 100

Outras provincias 291 0 7 220 1 12 132

Total 71 442 100 27 34 070 100 22 210
%F = porcentaxe feminina.     I/S= número de italianos por cada cen españois

Italianos Españois

1895 N % %F N % %F I/S

Bos Aires 181 693 37 39 80 352 40 38 226

Prov. de Bos Aires 140 249 28 32 70 003 35 31 200

Santa Fe 109 634 22 37 21 163 11 35 518

Entre Ríos 21 043 4 33 6421 3 30 328

Corrientes 3456 1 27 1548 1 24 223

Córdoba 22 230 5 37 5442 3 33 408

Mendoza 4148 1 32 2751 1 37 151

Outras provincias 10 183 2 26 11 005 6 32 93

Total 492 636 100 36 198 685 100 35 248

Italianos Españois

1914 N % %F N % %F I/S

Bos Aires 312 267 34 38 306 850 37 44 102

Prov. de Bos Aires 285 016 31 36 273 755 33 35 104

Santa Fe 164 682 18 37 84 779 10 35 194

Entre Ríos 16 315 2 37 7404 1 33 220

Corrientes 3362 0 30 3216 0 29 105

Córdoba 83 260 9 36 42 065 5 33 198

Mendoza 28 646 3 39 41 534 5 38 69

San Juan 2088 0 33 10 688 1 42 20

Tucumán 7848 1 31 15 701 2 35 50

Salta 1707 0 28 4037 0 33 42

Jujuy 632 0 27 1898 0 31 33

Outras provincias 24 040 3 33 37 774 5 30 64

Total 929 863 100 37 829 701 100 38 112
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ASENTAMENTO

Cando o Goberno arxentino realizou o primeiro censo nacional en 1869 
contou 71 000 italianos e 34 000 españois; estes representaban só o 3,4 e o 
1,6% da poboación total respectivamente e o 33,7 e o 16% dos estranxei-
ros no país. Para esa época o número de españois en Arxentina non superaba 
por moito ao de franceses (a maioría destes, vascos e bearneses). A poboación 
inmigrante concentrábase, case na súa totalidade e non sorprendentemente, 
no litoral (a cidade e provincia de Bos Aires e as provincias de Santa Fe e Entre 
Ríos). Durante o período colonial, esta fora unha rexión de pouca densida-
de demográfica e escaso desenvolvemento económico comparada co noroes-
te, que formaba parte do altiplano andino, coa súa gran poboación indíxena 
e mestiza, e do complexo comercial de Potosí. A creación polos Borbóns do 
vicerreinado de Río da Prata coa súa capital en Bos Aires en 1776, os decretos 
imperiais que autorizaron o comercio directo entre esta capital e varios portos 
españois, o declive da economía mineira do alto Perú e a expansión da gan-
daría e o salgado de carnes nas pampas bonaerenses desprazaron o eixo eco-
nómico da rexión do noroeste cara ao litoral durante as últimas décadas da 
colonia e as primeiras do período nacional.

A concentración dos italianos e españois no litoral, non obstante, trans-
cendeu as explicacións económicas. En efecto, no nivel máis primario a emigra-
ción europea a Arxentina formou parte dun fenómeno demográfico-ecolóxico 
moito máis amplo. O éxodo europeo dirixiuse non simplemente a rexións con 
economías florecentes en xeral senón a unhas poucas en situacións xeográfi-
cas determinadas. O 96% dos emigrantes europeos establecéronse en catro 
rexións en particular: América do Norte (especialmente na zona ao norte da 
liña Mason-Dixon, ao sur do Escudo Laurenciano de Canadá e ao leste das 
Montañas Rochosas), onde se estableceu o 67%; no Río da Prata (formado 
polo leste de Arxentina, Uruguai e o sur de Brasil), que atraeu máis do 20% 
do total; Oceanía, co 7%; e, en cantidades menores, Sudáfrica. Estas rexións 
inclúen a maior parte da zona temperada non europea e teñen climas entre cáli-
dos e frescos, cunha precipitación anual de 50 a 150 centímetros, poboacións 
aborixes moi diseminadas, algunhas das chairas máis vizosas e das zonas de 
pastos máis ricas do mundo, inmensos rodeos de facendas e ovellas, un cons-
tante exceso de produción de cereais e, agás Sudáfrica, poboacións maiorita-
riamente caucásicas.4 De modo que máis de dezanove sobre cada vinte dos 

4. Cara a finais do século XX a proporción de descendentes de europeos na poboación destes 
países era a seguinte: Estados Unidos, 83% do total; Canadá, 97%; Arxentina, 85% (na parte 
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emigrantes europeos se estableceran no que Alfred Crosby describiu con pre-
cisión como «neo-Europas» e o seu movemento se integrou no que o mesmo 
autor denominou imperialismo ecolóxico, unha migración-invasión da fauna 
(incluíndo os humanos) e a flora do Vello Mundo.5 A migración e asentamen-
to dos italianos e españois en Arxentina non eran, pois, procesos puramen-
te nacionais, con raíces económicas e políticas; facían parte dun movemento 
demográfico global cun forte substrato bioxeográfico. 

Dentro da uniformidade producida polo que se podería cualificar de 
determinismo ecolóxico, a conxunción de elementos locais xerou unha varie-
dade de patróns de asentamento. A concentración dos italianos na cidade de 
Bos Aires que se observa en 1869 (ver cadro 1) reflicte en grande parte a pre-
ponderancia lígur, relacionada co comercio portuario de Bos Aires, ao princi-
pio da corrente migratoria. A forte presenza dos españois na provincia de Bos 
Aires relaciónase co influxo de pastores vascos na pampa bonaerense duran-
te a expansión da economía ovina dende a década de 1840. Uns anos antes 
do primeiro censo nacional, un turista británico xa mantiña que «os pozos de 
petróleo de Pensilvania quedan superados e as terras douradas de California 
e Australia eclipsadas polo negocio da cría de ovellas de Bos Aires».6 As ove-
llas multiplicáronse de 6 millóns arredor de mediados de século a 23 millóns 
en 1864 e até un pico de 74 millóns en 1895, cando superaron aos habitantes 
por dezaoito a un, o que significaba que Arxentina tiña o segundo rodeo de 
ovellas máis grande do mundo despois de Australia.7 Os irlandeses e os vascos 
(que a mediados de século representaban máis dun terzo da inmigración ibé-
rica) foron os dous grupos máis involucrados nesta economía. 

Entre o primeiro censo nacional de 1869 e o segundo de 1895 outras 
conxuncións de elementos locais continuaron influenciando a distribución 
xeográfica dos inmigrantes. Por un lado, Arxentina, un país que até as datas do 
primeiro censo nacional importaba a maioría dos seus cereais, experimentou 
unha revolución agrícola que o transformou nun auténtico celeiro: o maior 
produtor mundial de millo e liño e o segundo exportador de trigo a princi-

oriental do país a cifra achégase ao 95%); Uruguai, 88%; Brasil, 55% (ao sur de São Paulo a pro-
porción estimase entre o 85 e o 95%); Nova Zelandia, 88%; Sudáfrica, 18%.
5. Crosby, Alfred: Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 1900-1900. Cam-
bridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 1986.
6. The Brazil and River Plate Mail, 22 de novembro de 1865, citado en Sabato, Hilda: Agrarian 
Capitalism and the World Market: Buenos Aires in the Pastoral Age, 1840-1890. Albuquerque, Uni-
versity of New Mexico Press, 1990, p. 1.
7. Segundo censo de la República Argentina, 1895, 3 vols. Bos Aires, Taller Tip. de la Penitenciaría 
Nacional, vol. 3, LXXXVIII, 1898 e Revista de Economía Argentina, 22, 132, 1929, p. 461.
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pios do século XX. Amais da demanda de traballo nos latifundios da chama-
da oligarquía terratenente, os gobernos provinciais crearon colonias agrícolas 
que lles entregaban parcelas de 34 hectáreas, animais, sementes e ferramen-
tas aos inmigrantes. En 1880 xa había 695 destas colonias con 53 000 chacras 
nas provincias de Santa Fe, Córdoba e Entre Ríos.8 Por outro lado, a propor-
ción de piemonteses, o grupo rexional italiano máis dado a participar nas fae-
nas agrícolas, subiu durante o período, mentres que a proporción vasca na 
corrente española baixou. Ningún dos outros grupos étnicos ibéricos mostrou 
gran vocación polo traballo rural en Arxentina e aínda os vascos se dedica-
ron á gandaría na vez da agricultura. Como resultado, a participación italiana 
na expansión da fronteira agrícola foi moito máis importante que a españo-
la. O exemplo máis ilustrativo é a provincia de Santa Fe, o foco da coloniza-
ción agrícola durante o último terzo do século XIX, onde residían máis de cinco 
italianos por cada español en 1895. As outras dúas provincias con numero-
sas colonias agrícolas, Entre Ríos e Córdoba, mostraban as outras proporcións 
máis altas de italianos respecto a españois (ver cadro 1). Aínda cando o peso 
relativo das dúas colectividades case se equiparou no país en 1914 (o ano do 
terceiro censo nacional), os italianos aínda duplicaban os españois en Santa 
Fe, Entre Ríos e Córdoba. Para esta época a tendencia dos españois a estable-
cerse en centros urbanos superaba non só á dos italianos senón tamén a todos 
os outros grupos inmigrantes no país.9

O maior destes centros, Bos Aires, absorbeu un número desproporcio-
nadamente alto de inmigrantes. En 1869 só o 5% dos habitantes nativos do 
país residían na capital en comparanza co 59% dos italianos e o 41% dos 
españois. En 1895 a proporción de inmigrantes italianos e españois que resi-
dían en Bos Aires achegouse (ver cadro 1), pero seguiu superando por moito 
ao da poboación arxentina nativa (8%). Esta relación mantívose durante o 
terceiro censo nacional de 1914 cando só o 14% dos nativos do país habita-
ban na capital. O peso demográfico da inmigración na cidade de Bos Aires, 
polo tanto, foi moito máis grande que no resto do país. Xa en 1855, cando a 
corrente migratoria apenas comezaba e a cidade só contaba con 91 000 habi-
tantes, máis dun terzo dos seus habitantes naceran no estranxeiro (uns 11 000 
en Italia, 5800 en España e un número similar en Francia).

A inmigración xerou nas seguintes décadas unha das taxas de crecemen-
to urbano máis altas no mundo. A mediados do século XIX Ciudad de México 

8. Rock, David: Argentina, 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín. Berkeley, Universi-
ty of California Press, 1987, p. 137.
9. Coni, Emilio: El urbanismo en Argentina. Bos Aires, 1919, pp. 12-13.
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e Rio de Janeiro contaban co dobre de habitantes que Bos Aires e Salvador de 
Bahía; Lima, Santiago de Chile e A Habana superábana. Ao despuntar 1890, a 
capital arxentina tiña xa máis habitantes que calquera outra cidade de Améri-
ca Latina. Na década de 1850 non menos de dezaoito cidades no litoral atlánti-
co superaban a Bos Aires en poboación. En 1914 só Nova York a superaba. Era 
entón a cidade «latina» máis grande do mundo despois de París –como recalca-
ban os porteños orgullosos– e a maior de calquera tipo ao sur do Ecuador. Xa 
contra 1869 o 52% da poboación da cidade nacera no estranxeiro, proporción 
que se mantivo máis ou menos estable até principios da Primeira Guerra Mun-
dial. Dende 1869 até 1904 a proporción dos habitantes da cidade nacidos en 
Italia oscilou entre o 24 e o 31%. Até case finais do século XIX estes superaban 
os españois a razón de dous ou tres por un, pero as cifras fóronse igualando co 
novo século. En 1914 unha quinta parte dos residentes de Bos Aires nacera en 
Italia e case a mesma proporción en España. O resto dos estranxeiros (franceses, 
alemáns, británicos, libaneses, xudeus centroeuropeos e unha infinidade de gru-
pos menores) representaban entón o 12% da poboación da capital arxentina.

Durante este período Bos Aires concentrou a colectividade española máis 
grande do mundo fóra da Península Ibérica. De feito, na véspera da Primei-
ra Guerra Mundial había máis españois na cidade de Bos Aires (306 000) dos 
que houbo nunca en todas as colonias españolas xuntas en calquera momento 
previo ás guerras de independencia. Máis españois residían na capital arxen-
tina entón que en calquera cidade española coa excepción de Madrid e Barce-
lona. Algo parecido pódese dicir dos italianos. Durante a segunda metade do 
século XIX a concentración de italianos en Bos Aires superaba por moito cal-
quera outro núcleo na diáspora. Cara a mediados de século o número destes 
na capital arxentina era dez veces maior que o de seus compatriotas en Nova 
York. Aínda a principios do século seguinte os primeiros superaban os segun-
dos a razón de 158 a 100. Pero ao contrario dos españois, para os que Bos 
Aires continuou a ser o gran centro da emigración transatlántica, bastante por 
riba da Habana, durante todo o século XX, a poboación italiana de Nova York 
superou a do sur durante a segunda década do século.10 

10. As cinco concentracións máis importantes de italianos na diáspora cara a 1900 eran: Bos 
Aires, cuns 225 000; Nova York, 145 000; São Paulo, 48 000; Montevideo, 44 000, e Rosario, 
Arxentina, 26 000. Cara aos anos da Primeira Guerra Mundial 391 000 italianos residían en 
Nova York; 312 000 en Bos Aires; 92 000 en São Paulo; 70 000 en Montevideo e 68 000 en 
Filadelfia (seguidos por Chicago, Rosario, Boston, Newark [Nova Jersey], San Francisco, Río 
de Xaneiro e La Plata). Moya, José C.: «Italians in Buenos Aires’ Anarchist Movement: Gender 
Ideology and Women’s Participation» en Gabaccia, Donna e Iacovetta, Franca, eds.: Women, 
Gender, and Transnational Lives: Italian Women around the World. Toronto, University of Toronto 
Press, 2002.
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En canto ao asentamento e distribución xeográfica dos dous grupos en 
Bos Aires, tres diferenzas chaman a atención. Unha foi a maior centralización 
dos españois. Durante as últimas décadas do período colonial os comercian-
tes peninsulares que chegaron ao vicerreinado de Río da Prata, atraídos polas 
oportunidades xeradas polo decreto de «comercio libre», tenderon a fixar a 
súa residencia nos barrios adxacentes ao sur e ao oeste da praza central, por 
entón o centro comercial da cidade. Cando a corrente española comezou a 
rexurdir nos anos de 1840, despois de tres décadas de inactividade provoca-
da pola guerra de independencia e as loitas internas que a seguiron, os novos 
inmigrantes proviñan dunhas poucas localidades ibéricas arredor dos portos 
que os decretos borbónicos abriran ao comercio colonial a finais do século 
XVIII. Moitos tiñan lazos de parentesco ou veciñanza cos vellos comerciantes 
da época colonial e, en consecuencia, instaláronse nas zonas céntricas habi-
tadas por esta clase mercantil. Por outro lado, a maioría dos primeiros inmi-
grantes italianos en Arxentina eran mariñeiros de cabotaxe de Liguria que se 
asentaron, de maneira pouco sorprendente, no barrio portuario da Boca no 
extremo sur da cidade. O outro grupo importante entre os pioneiros italianos 
estaba formado por horticultores piemonteses que estableceron os seus hortos 
nas zonas periféricas da cidade.

Estes primeiros patróns residenciais exerceron unha grande influencia na 
futura distribución espacial que, malia o enorme crecemento das dúas colec-
tividades, permaneceu notablemente estable. Dende mediados do século XIX 
até polo menos os anos trinta, os españois mantivéronse dúas ou tres veces 
máis concentrados nos barrios céntricos da cidade que os italianos. A Avenida 
de Mayo, o elegante bulevar que os porteños comparaban cos Campos Elíseos 
e os inmigrantes españois coa Gran Vía, converteuse na linguaxe popular na 
«calle de los españoles». Este eixe central e o distrito adxacente ao sur alber-
gaban as principais institucións da colectividade: o Hospital Español, o Club 
Español, as sociedades de socorros mutuos hispanas ou rexionais, centos de 
organizacións sociais rexionais ou parroquiais e as oficinas dos xornais e revis-
tas de inmigrantes. Tamén concentraba as artes e os entretementos: as compa-
ñías de zarzuelas (que en 1910 ofreceron 1317 funcións vistas por 1,4 millóns 
de espectadores), as compañías de teatro españolas que visitaban a cidade 
(con 1500 obras e 1,5 millóns de espectadores), as canchas de pelota vasca na 
rúa Belgrano e unha infinidade de bares, restaurantes e cafés. Doutra banda, 
A Boca, o distrito xenovés orixinal, conservou durante case todo o século XX a 
súa identificación como o barrio italiano de Bos Aires. Pero este barrio, un dos 
máis pobres da cidade, nunca puido ofrecer a concentración e visibilidade ins-
titucional que caracterizou o distrito español do centro.
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Isto explica en parte a segunda diferenza notable entre o asentamen-
to dos dous grupos: a maior segregación dos españois. A segregación étnica 
en Bos Aires, coa excepción dos xudeus e libaneses, nunca acadou os niveis 
característicos das cidades norteamericanas. Pero o índice de segregación dos 
italianos foi moito máis baixo que o dos españois. En parte, isto pode reflectir 
a máis temperá inmigración dos primeiros, xa que os índices de segregación 
tenden a baixar co tempo. No entanto, os italianos xa eran o grupo europeo 
cunha maior dispersión residencial en 1855 e sempre rexistraron un índice de 
segregación menor que os franceses, que chegaran antes. Expresado doutro 
modo, dende o comezo e independentemente do momento en que se produ-
ciu a chegada, os italianos demostraron unha maior capacidade ou disposición 
a mesturarse coa poboación local. Por exemplo, en 1855 superaban aos espa-
ñois dous a un na totalidade da cidade, pero catro a un nas zonas negras de 
Montserrat –o cal pode explicar por que os versos máis agres das cancións do 
entroido afro-arxentino adoitan estar reservados aos «apolitanos [napolitanos] 
/usurpadores, /que todo trabajo /arrancan a los pobres».

Esta diferenza na segregación dos dous grupos foi en gran parte o resul-
tado do contraste nas principais zonas de asentamento de ambos. Os barrios 
céntricos, onde a maioría dos primeiros inmigrantes españois de mediados do 
século XIX se asentaron grazas ao auspicio da antiga comunidade mercantil da 
época colonial, gozaban de maiores posibilidades de crecemento, pois ofre-
cían unha variedade máis ampla de opcións habitacionais e laborais. A medida 
que pasou o tempo, o grupo español alí establecido concentrouse máis e, ao 
tempo, estendeuse espacialmente cara ao sur. Polo outro lado, o asentamento 
italiano inicial da Boca, unha zona de construcións de madeira que en 1887 
xa amosaba maiores índices de analfabetismo que calquera distrito da cidade 
e a terceira concentración de habitantes de casas veciñais, ofrecía perspecti-
vas habitacionais e laborais máis limitadas. Dende moi cedo, pois, os italianos 
empezaron a trasladarse a San Telmo, San Nicolás e practicamente a todos os 
demais distritos da cidade.

Estes contrastes no nivel de centralización e segregación espacial dos dous 
grupos sustentaron a terceira diferenza notable no seu asentamento na cida-
de: as máis altas taxas de propiedade da vivenda dos italianos. Esta diferenza, 
en parte, pódese deber a que os traballadores italianos contaban cunha maior 
cualificación dentro das categorías de tarefas manuais. Entre unha mostra de 
2116 traballadores manuais italianos sacada dos formularios do censo nacio-
nal de 1895, o 46% eran artesáns mellor pagados que o 31% dos 2488 tra-
balladores manuais españois na mesma mostra. Os italianos tamén eran máis 
vellos. En 1904, por exemplo, o 67%, contra só o 56% de españois, tiñan máis 



José C. Moya

60 [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (49-79) ]

de trinta anos. Posto que resulta pouco probable que abandonasen o seu país a 
unha idade significativamente máis avanzada, e tendo en conta que a corren-
te inmigratoria italiana chegou antes, esta madurez indica unha maior propor-
ción de residentes de longa estadía que, incluso se non gañaban máis que os 
españois, puideron aforrar durante máis tempo. Tamén indica unha concen-
tración na franxa de idade máis inclinada a ser propietarios da súa vivenda. 
Outro par de trazos demográficos: a menor taxa de celibato entre os italianos 
(23% de solteiros en 1904, en contraste co 35% de españois) e a súa maior fer-
tilidade (464 fillos por cada 100 mulleres casadas, comparado co 397 entre os 
españois) alentaban a adquisición de casas. Dende o punto de vista cultural, o 
ideal da casa propia parece ser particularmente intenso entre os italianos.11 En 
Bos Aires, a proporción de propietarios italianos era maior que a dos británi-
cos, que eran máis adiñeirados. Do mesmo modo, en Tampa, Florida, os inmi-
grantes italianos recibían salarios de media menores que os españois, pero a 
proporción de propietarios entre os primeiros era moito maior.12 

A historia e a xeografía (baixo a forma de patróns de inmigración e asen-
tamento), no entanto, competiron con –e nalgúns casos superaron– a for-
za explicativa dos determinantes económicos, demográficos ou culturais en 
relación coas distintas taxas de propiedade en ambos os grupos. Os tempe-
ráns vencellos cos comerciantes coloniais promoveron o asentamento preto da 
praza central, onde os prezos da terra eran os máis elevados da cidade e, polo 
tanto, as posibilidades de acceder á propiedade as máis baixas. Unha vez esta-
blecido, este esquema de centralización relativa continuou ao longo de case 
un século. Doutra banda, tamén debido aos seus temperáns contactos, como 
vimos, os italianos foron sempre máis numerosos na periferia, onde o valor da 
terra era máis baixo e, en consecuencia, a posibilidade de converterse en pro-
pietario aumentaba. Resulta significativo que en 1887 houbera máis propie-
tarios españois no barrio italiano da Boca que nas zonas españolas ao sur da 
praza central, onde o prezo da terra era dezanove veces maior.13

11. Sobre o ideal dos italianos de ter casa propia, véxase: Gabaccia, Donna: From Sicily to Eli-
zabeth Street: Housing and Social Change among Italian Immigrants, 1880-1930. Albany, State Uni-
versity of New York Press, 1984, cap. 1.
12. Mormino, Gary M. e Pozzetta, George E.: The Immigration World of Ybor City: Italians and 
their Latin Neighbors in Tampa, 1885-1985. Urbana, University of Illinois Press, 1987, pp. 243-
244, 266-271.
13. Había 916 españois na Boca, dos cales 98 (ou sexa, o 11%) eran propietarios das casas onde 
vivían; no distrito 2, inmediatamente ao sur da praza central, había 5096 entre os cales soamen-
te 44 (0,9%) eran propietarios. Bos Aires, Censo general, 1887, vol. 2, pp. 62, 142.
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A maior dispersión xeográfica dos italianos e a súa maior presenza nos 
barrios periféricos non soamente facilitou o acceso á propiedade inmóbil. Póde-
se deducir, aínda que é difícil de estimar, que, xunto á maior dispersión dos ita-
lianos no país en xeral, tamén se intensificara o impacto cultural destes. 

A COMPETENCIA SIMBÓLICA

O predominio numérico de dous grupos inmigrantes en Arxentina, en 
contraste coa pluralidade de orixes nos Estados Unidos, produciu unha diná-
mica particular nas relacións e competencia étnica. As rivalidades entre gru-
pos de inmigrantes nos Estados Unidos eran comúns pero variadas e, a miúdo, 
de orixe pre-migratoria, como a animosidade entre irlandeses e ingleses ou 
polacos e rusos. Outras orixinábanse no conflito de grupos de inmigrantes 
polo control dalgunha institución específica, como as loitas entre irlandeses, 
alemáns, polacos e lituanos no seo da igrexa católica norteamericana. Pero o 
catolicismo, para os italianos e españois en Arxentina, ou nos seus países de 
orixe, nunca adquiriu a intensidade que tiña entre os grupos mencionados, 
para os que se encontraba intimamente ligado a identidades étnicas, aspira-
cións nacionalistas e clamores anticoloniais. As animosidades con orixes nas 
políticas do Vello Mundo tampouco foron tan comúns en Arxentina como en 
Estados Unidos.14 E a presenza dominante de dous grupos dotou a competen-
cia étnica dun carácter máis dual.

A rivalidade entre italianos e españois raramente tomou un perfil cons-
picuo ou oficial. O liderado das dúas colectividades normalmente evita-
ba confrontacións públicas, mantiña o decoro e expresábase nunha linguaxe 
diplomática e máis ben insípida. Pero evidencia –ou nalgúns casos, insinua-
cións– desta rivalidade abunda nos arquivos e fontes primarias arxentinas e 
remóntase aos principios das dúas colectividades. En 1852, por exemplo, as 
colonias de estranxeiros en Bos Aires formaron batallóns de voluntarios para 
defender a cidade durante unha das moitas guerras civís (ou máis ben escara-
muzas) que soportou o país antes da consolidación nacional en 1862. A corres-
pondencia entre os comandantes destas lexións de inmigrantes e o ministro de 
guerra habían proporcionar un bo libreto para unha ópera bufa. Non cesaban 
de solicitar autorización para nomear máis comandantes e o exasperado minis-

14. As pugnas dos italianos cos austríacos durante o Risorgimento e as tensións entre varios gru-
pos durante a Primeira Guerra Mundial ofrecen exemplos de rivalidades entre os inmigrantes en 
Arxentina con raíces nas políticas europeas. Pero estas disputas non foron nin tan frecuentes nin 
tan intensas como nos Estados Unidos ou mesmo Brasil (no caso dos xaponeses e alemáns). 
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tro contestáballes persistentemente que xa tiñan máis oficiais que soldados. Os 
seus pedimentos de equipamento de guerra incluían ducias de pares de panta-
lóns, medias, roupa interior... pero nunca balas. Pero unha carta do comandan-
te español foi máis lonxe. Queixábase de que o rexemento italiano recibira un 
novo uniforme de pana azul mentres os españois non recibiran nada. O inimi-
go seguía a carta, explotaba o incidente para crear descontente entre as tropas e 
o favoritismo cara aos italianos ofendía e desmoralizaba os soldados.15

Neste último caso o humor non era intencionado. Pero os chistes tamén 
xeraron disputas. Un xénero en particular destacou pola súa lonxevidade e 
popularidade: os «cuentos de gallegos», que lle asignaban ao español o papel 
do parvo. Un dos primeiros exemplos aparece en 1862. Na edición do 23 de 
xullo, o diario El Nacional publicou a historia dun galego acabado de chegar 
que, ao baixar do barco, se atopou cun colorido papagaio paraguaio. Cando 
quixo levantalo, o loro berroulle: «¡Bestia!». O galego, asustado, volveu deixar 
o loro no chan e quitando o sombreiro nun xesto de deferencia, díxolle en mal 
castelán: «Ustu perdune caballeru, soy extranjeru y lu había tomadu a uste 
pur pájaru». A prensa inmigrante española respondeu con fogo, apuntando 
especialmente contra o director do diario, Carlos D’Amico, que «con tal nom-
bre podemos estar seguros de que no corre por sus venas ni unha sola gota de 
la noble sangre castellana». D’Amico, que posteriormente chegaría a ser minis-
tro de goberno, respondeu dicindo que os españois eran os máis inútiles dos 
inmigrantes porque non servían nin para pastar o gando (en referencia á súa 
inclinación a residir en áreas urbanas) e que por sorte el non tiña nin unha soa 
gota de sangue española.

As predileccións ideolóxicas das elites inmigrantes e nativas durante esta 
época outorgáronlles un matiz particular ás relacións entre españois e ita-
lianos. Galegos, vascos e cataláns representaban por entón máis do 80% da 
colectividade española no país e a composición da súa clase dirixente reflec-
tía este feito. Moitos destes líderes –polo menos unha importante minoría– 
vían no liberalismo español pouco máis que un complot centralista castelán, 
e a chegada de refuxiados vascos carlistas acentuou as tendencias monárqui-
cas e católicas dentro deste liderado. En contraste, a intelligentsia arxentina nas 
décadas posteriores ao derrocamento de Rosas (1852) era ardentemente repu-
blicana e liberal, e as súas relacións coa España monárquica e os seus defen-
sores inmigrantes acadaron un alto nivel de tensión. Por outro lado, a elite 
inmigrante italiana durante o mesmo período estaba composta maiormente 
por mazziniani, garibaldinos ou exiliados que, en xeral, apoiaban o Risorgimen-

15. Archivo General de la Nación. Argentina, División Gobierno Nacional, Sala X, 18.8.2.
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to, a loita a prol dunha Italia unificada e republicana. Para a exasperación dos 
españois, estes liberais italianos estableceron relacións estreitas e harmoniosas 
cos seus correlixionarios arxentinos. Durante a década de 1860, por exemplo, 
La Tribuna, o xornal máis liberal de Bos Aires, mantivo unha loita permanente 
contra a colectividade española mentres desbaldía só gabanzas cara a «los cul-
tos y progresistas italianos». En certa oportunidade, sostivo que a cidade non 
podía confiar a súa seguridade a serenos galegos que eran traidores potenciais, 
e suxería que os substituísen por italianos, cuxa lealdade ao país era incues-
tionable.16 La España, un diario de inmigrantes, respondeulle referíndose aos 
italianos como «tutti cuanti farsialeris [en parodia do seu idioma], una plebe 
ruda, que no sabemos de dónde diablos ha venido y que son la polilla, la ter-
mita que destruirá a este país si La Tribuna insiste con su exagerada alabanza 
de los italianos» (24 de xuño, 1864).

A «loanza», porén, continuou. Na competencia entre italianos e españois 
pola apreciación da elite arxentina, os primeiros preservaron a vantaxe polo 
resto do século. Aínda que a hispanofobia relacionada coa guerra de inde-
pendencia se foi aplacando, o anti-españolismo persistiu noutras formas. A 
medida que a influencia dominante do Iluminismo francés en Arxentina foi 
substituída por un liberalismo occidental máis xeral e, finalmente, polo posi-
tivismo, novos elementos engadíronse á hispanofobia tradicional. Mentres o 
primeiro movemento subliñaba o escurantismo de España, os dous últimos 
conservaron o anticlericalismo e engadiron toda unha batería de acusacións 
políticas e económicas. En consecuencia, para as novas xeracións de liberais 
arxentinos, España veu encarnar non soamente unha terra inzada de curas, 
senón, o que era máis importante, o atraso social e material. A herdanza espa-
ñola pasou a ser un impedimento para a modernización do país. A moi escasa 
poboación deste e o ingreso crecente doutros grupos de inmigrantes conver-
teu a idea de que o «estigma» da cultura hispánica podía erradicarse mediante 
a influencia civilizadora da inmigración non ibérica nun leit-motiv da ideo-
loxía anti-española en Arxentina. Os anglosaxóns e nórdicos poderían cum-
prir con esta tarefa con maior celeridade e por isto eran os preferidos. Pero 
como viñan relativamente poucos europeos do norte, os do sur que non fosen 
españois tamén servirían. Na súa disputa cos periódicos dos inmigrantes espa-
ñois, Domingo Sarmiento contaba con deleite unha historia que lle relatara 
un escritor italiano en Arxentina de como Rossini amaba apaixonadamente a 

16. La Tribuna, 22 de xuño, 1864.
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España porque esta evitaba que Italia fose o último país de Europa.17 A preten-
sión de modernidade e progresismo dos italianos en Arxentina apoiábase en 
boa medida nesta comparanza.

A partir de finais de século, os españois empezaron a gañar algún terreo 
na súa rivalidade cos italianos polo recoñecemento e respecto da sociedade 
receptora. Cara a finais da década de 1870, un puñado de membros da eli-
te arxentina comezaran a desencantarse con algúns dos italianos acabados de 
chegar. Nunha tese doutoral de 1877, dirixida por Vicente F. López, un deles 
describía os oriúndos do Mezzogiorno como «un pueblo ignorante e indigente 
acostumbrado a vivir en la más completa indolencia. Poblar el país con tales 
elementos es hacerlo retroceder, inyectando en su cuerpo la sangre degene-
rada de sociedades viejas y corroídas».18 Non obstante, nesa altura os italia-
nos do sur representaban menos que unha cuarta parte do influxo italiano e o 
autor non propuña traer españois senón europeos do norte.

No entanto, menos dunha década despois comezaron a aparecer pro-
postas para substituír italianos por españois. En 1885, o cónsul arxentino 
en Barcelona propuxo darlles pasaxes gratuítas aos españois, mencionando 
«la conveniencia política de poblar la república con gente de nuestra propia 
raza... que podrá contrarrestar la influencia de la inmigración italiana que se 
está volviendo más fuerte día a día».19 O cónsul arxentino en Xénova tamén 
mencionou, un ano máis tarde, «la necesidad de equilibrar las nacionalida-
des... para evitar con el tiempo consecuencias que si bien no representan un 
peligro extremo, podrían, sin embargo, causar una situación poco placente-
ra».20 Tres anos despois, en 1889, algúns membros da elite española e porte-
ños de clase alta como Eduardo Wilde, Estanislao Zeballos e Manuel Chueco, 
formaron unha comisión, a Sociedad Hispano-Argentina Protectora de los 
Inmigrantes Españoles, para fomentar a inmigración ibérica. O mesmo ano, o 
goberno arxentino subsidiou 60 000 pasaxes dende España para equilibrar a 
perigosa preponderancia dos italianos. O «perigo» asociábase a miúdo coa cri-
minalidade. O director do censo municipal de 1887 encontrou que, en reali-
dade, os italianos tiñan unha das taxas máis baixas de detención, pero agregou 

17. Sarmiento, Domingo: Condición del extranjero en América. Bos Aires, La Facultad, 1928, 
p. 243.
18. Echazú, Abraham: Inmigración y colonización en la República Argentina. Bos Aires, 1877, 
p. 17.
19. Boletín Mensual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Arxentina, 2, 2 (1885), p 897.
20. Ibid. 3, 1 (1886), p. 705.
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significativamente: «pese a que entre nosotros gozan de la peor reputación».21 
As percepcións parecerían ser máis poderosas que as estatísticas.

Ao despuntar o século XX, a tendencia fíxose máis manifesta. Nun ensaio 
escolar de 1901, Roberto Bunge, herdeiro mozo dunha das familias máis pro-
minentes da Arxentina, describía os inmigrantes italianos como «llenos de 
defectos, algunos de ellos graves... El único beneficio que traen son sus bra-
zos, siempre dispuestos a ocuparse en las labores más nocivas y serviles». O 
inmigrante español era «inmensamente superior al italiano; se trata de la supe-
rioridad del trabajador libre en comparación con el obrero servil».22 E cun 
sentido máis «culturalista», un compañeiro de escola de Bunge representaba 
os emigrantes italianos que chegaban ao país como: «proletarios, campesinos 
analfabetos incapaces de contribuir a nuestra cultura» e os españois como un 
«poderoso refuerzo para preservar el espíritu nacional frente a la fuerza disol-
vente de otros grupos extranjeros».23

Os prexuízos xuvenís de Bunge non impediron a chegada de 1 372 000 
italianos durante os seguintes vinte e cinco anos, o que impulsou a un xorna-
lista arxentino a escribir un libro titulado La italianización de la Argentina, dedi-
cado a Marcelo T. de Alvear, «Presidente de la Nación y orgulloso heredero de 
una noble estirpe argentina», cunha inscrición que soaba como unha convo-
catoria á acción: «Carlyle y Cousin han demostrado que los grandes hombres 
pueden torcer el curso de los acontecimentos, cambiando de rumbo la histo-
ria de un pueblo».24 Despois de castigar a aqueles que preferían as vacuidades 
amables relacionadas cunha suposta fraternidade étnica en vez de enfrontar 
honestamente unha ameaza á nacionalidade e á elite arxentina por «ador-
mecerse en el epicureísmo de un enriquecimento bizantino mientras la inva-
sión teje su trampa en las tinieblas y en silencio», seguía expoñendo o perigo 
que ameazaba o país. A chegada masiva de italianos rudos estaba obliterando 
o auténtico carácter etno-cultural de Arxentina, converténdoa nunha horda 
amorfa e prosaica antes que nunha nación. Sacrificar a identidade nacional no 
altar do progreso material equivalía ao suicidio espiritual. Só o establecemen-
to de cotas restritivas para a inmigración italiana, como as que rexían en Esta-

21. Dirección General de Estadística Municipal: Censo general de población, edificación, comercio 
e industrias de la ciudad de Buenos Aires, 1887, 2 volumes. Bos Aires, Compañía Sud-Americana 
de Billetes de Banco, 1889, vol. 2, p. 556; tamén en Lancelotti, M. A.: La criminalidad en Buenos 
Aires: Al margen de la estadística, 1887-1912. Bos Aires, V. Abeledo, 1914, pp. 43-44.
22. Bunge, Roberto: Emigración e inmigración: Trabajo de clase del estudiante. Bos Aires, 1901.
23. Cordero, Clodomiro: El problema nacional. Bos Aires, 1911, pp. 18, 38.
24. Maciel, Carlos Néstor: La italianización de la Argentina: Tras las huellas de nuestros antepasa-
dos. Bos Aires, Librería de Jesús Menéndez e Hijo, 1924, p. 4.
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dos Unidos, podía impedir esta «nova conquista» xenocida. Pero debido a que 
a economía requiría unha continua entrada de man de obra, o goberno debía 
estimular por todos os medios posibles a inmigración dos antigos conquista-
dores. A diferenza dos novos invasores, os españois xamais poderían alentar 
ambicións imperialistas porque «la identidad del idioma, la analogía de los 
sentimientos, el parentesco de los hábitos, la afinidad de la sangre, los recuer-
dos comunes... los hacen nuestros hermanos». Na «guerra racial» que aflixía 
ao país –seguía dicindo o autor– un fluxo constante de «sangre ibérica» pode-
ría asegurar a supervivencia e a presenza de «la Madre España». Os españois, 
despois de todo, non eran «una raza afín, sino nuestra propia raza».

A énfase na raza e o sangue ás veces revela un determinismo case bioló-
xico asociado cos escritos do darwinismo social de fin de século. Na primeira 
frase do seu suxestivo En la sangre, de 1887, Eugenio Cambaceres describe o 
pai italiano, sen nome, do personaxe principal da súa novela naturalista como 
un home «con cabeza grande, rasgos achatados, nariz curva, labio inferior 
protuberante; la expresión torcida de sus pequeños ojos hundidos traicionaba 
la avidez de un ave de rapiña... su manera de andar, la sumisión de un buey». 
A ausencia do nome acentuaba a condición de «masa anónima» que se lles 
asignaba aos inmigrantes, termo popularizado por outro afamado darwinis-
ta social arxentino da época, o psicólogo José María Ramos Mejía. Os trazos 
fenotípicos revelaban –nas imaxes que adoita usar a fisionomía darwiniana– a 
súa inferioridade moral e social e a súa natureza primitiva e animal. E o títu-
lo subliñaba o inexorable e perpetuo estigma de inferioridade que, a pesar 
dos seus esforzos por asimilarse ás clases superiores, o protagonista da nove-
la, nacido na Arxentina, levaba en la sangre.25 Ramos Mejía mesmo usa os sig-
nificantes de inferioridade máis estereotipados do darwinismo social no seu 
ensaio de 1899, Las multitudes argentinas, para describir os italianos acabados 
de chegar que «desembarcan en nuestras costas, amorfos y protoplasmáticos», 
representantes dunha etapa da evolución ou, mellor aínda, da «paleontología» 
que era «Yo diría, todavía ‘celular’[…] Se trata de un cerebro lento, como el de 
los bueyes junto a los cuales han vivido».26 Doutra banda, Ramos Mejía asocia 
os elementos superiores da poboación arxentina coa herdanza hispana. Sostén 
que, a diferenza da plebe, non aniñaran odios anti-españois durante as gue-

25. Para un estudo sobre o tema, véxase Rusich, Luciano: El inmigrante italiano en la novela del 
80. Madrid, Playor, 1974.
26. Ramos Mejía, José María: Las multitudes argentinas [1899]. Bos Aires, J. Lajouane, 1912, 
pp. 261, 264.
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rras de independencia e define o populacho que apoiaba a Rosas e aos caudi-
llos como indio e mestizo en lugar de hispano.27

Aínda que os darwinistas sociais desprezaban a masa inmigrante en xeral, 
dous factores combináronse para converter os italianos no branco preferido. 
Eles constituían a maioría dos acabados de vir (unha media anual do 67% da 
corrente) durante as dúas últimas décadas do século XIX, cando a influencia 
do darwinismo social estaba no seu apoxeo. E denigrar os italianos non crea-
ba a incongruencia de atacar os españois ao mesmo tempo que se exaltaba a 
superioridade das clases altas nativas, de ancestral español. Deste xeito, os 
darwinistas sociais, a pesar de que non eran particularmente hispanófilos, ten-
deron a elevar o prestixio dos inmigrantes españois por comparación e omi-
sión antes que por designio.

A superioridade do «sangue» e a «raza» españolas tamén aparecen, en 
expresións menos «científicas» pero igualmente «anatómicas», nas memorias 
e novelas contemporáneas. Nas súas memorias de 1891, o cronista Santia-
go Calzadilla evocaba a beleza das mulleres «pur sang» dos seus anos mozos, 
«producto de la raza española sin mezcla de gringo o gringa [termo que se uti-
lizaba para referirse aos inmigrantes italianos]», mestura que agrandara a súas 
nádegas máis alá de toda proporción.28 Nostalxia que comparte José Miró na 
súa famosa novela antisemita La bolsa, cando alude a «los destrozos del cos-
mopolitismo [que] ha deformado a la mujer argentina, quitándole esa vivaz 
estampa andaluza que retenía la preciosa herencia de la sangre española».29

A maioría dos intelectuais arxentinos, no entanto, non atopaban a «pre-
ciosa herencia» de España no «sangue» nin nas formas da figura feminina, 
senón na cultura ou, como a miúdo se dicía na xeración anti-positivista que se 
formou despois de fin de século, na «alma». Estes novos grupos percibían no 
darwinismo social parte da mentalidade materialista que combatían. Para eles, 
o sangue ou a raza convertéronse en metáforas de lazos «espirituais» antes que 
biolóxicos, como cando Joaquín V. González, fundador da Universidade de La 
Plata, aclamaba «el saludo de la sangre a la sangre... la gozosa reconciliación 
espiritual y emocional de dos pueblos que una vez fueron uno»;30 ou cando en 

27. Ibid., pp. 64-67, 251-252.
28. Calzadilla, Santiago: Las beldades de mi tiempo [1891]. Bos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1982, p. 58.
29. Miró, José (pseudónimo de Julián Martel): La Bolsa [1891]. Bos Aires, Plus Ultra, 1975, 
pp. 247-248.
30. Citado en Latino, Aníbal: Los factores del progreso en la República Argentina, 2ª edición. Bos 
Aires, 1910, pp. 67-68. Resulta significativo que González titulara tres conferencias que pro-
nunciou en tres institucións diferentes de inmigrantes en Bos Aires, entre 1916 e 1919, «España 
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1913 o literato Manuel Gálvez titulou o seu panexírico da espiritualidade espa-
ñola e convocatoria aos seus compatriotas a regresar a ela, El solar de la raza.

Cara á segunda década do século XX, unha maioría dos intelectuais arxen-
tinos adoptaran esta «fe indiscutible en la existencia de una familia, comunidad 
o raza hispana transatlántica», movemento que se coñeceu como «hispanis-
mo».31 A lista de defensores do legado español contra o cosmopolitismo corro-
sivo incluía, ademais dos xa mencionados, a Enrique Larreta, cuxa novela 
épica de 1908, La gloria de Don Ramiro, glorificaba o espírito da España dos 
Habsburgo; Martín Noel, deseñador da mansión de Larreta e o mellor expo-
ñente da expresión arquitectónica do hispanismo; Manuel Ugarte, o home de 
letras que escribiu miles delas en defensa do panhispanismo como un antído-
to contra o panamericanismo, que el identificaba co dominio ianqui;32 Ricardo 
Rojas, o máis prominente nacionalista cultural da época que, como Gálvez e 
Ugarte, escribiu unha crónica da súa transcendental peregrinación intelectual 
a España;33 o ancián Estanislao Zeballos, parlamentario, profesor universitario, 
ex-ministro de relacións exteriores e membro do Club Español; Emilio Becher, 
quen, malia a súa ascendencia suíza, urxiu os seus compatriotas arxentinos 
a reafirmar «el alma indestrutible de nuestra estirpe hispánica»;34 e aínda o 
novelista nacido en Rusia, Alberto Gerchunoff, que caeu na corrente de his-
panofilia cando na súa novela, Los gauchos judíos, de 1910, insistía en que os 
colonos agricultores xudeus se adaptaran á Arxentina con tanto amor porque, 

en América», «El problema de la Raza», e «Raza y Patriotismo». Nas tres referiuse á raza como 
un concepto cultural en vez de físico (Anales de la Institución Cultural Española 2, 1921-1925, 
parte 1: pp. 77-109).
31. Unha descrición do hispanismo polo seu estudoso máis destacado, Pike, Frederick B.: His-
panismo, 1898-1930: Spanish Conservatives and Liberals and their Relations with Spanish America. 
Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1971, p. 1. O movemento tamén era 
coñecido como Hispanoamericanismo ou panhispanismo.
32. Estes escritos están reunidos en Ugarte, Manuel: La patria grande. Madrid, Editora Interna-
cional, 1924. Véxase tamén o seu: El porvenir de la América española [1911]. Valencia, Prometeo, 
1920, especialmente o capítulo 3 sobre o legado español e a súa crónica dunha viaxe a España, 
clave na súa formación intelectual: Visiones de España: Apuntes de un viajero argentino. Valencia, 
Prometeo, sen data.
33. Rojas escribiu sobre a súa viaxe a España en 1908: «Mi alma y mi corazón españoles ardían 
con la ansiedad de ver la tierra de mis antepasados» (Amigos y maestros de mi juventud. Bos Aires, 
Hachette, 1961, p. 214), pero non publicou as súas notas sobre a viaxe a España nun só lugar 
até trinta anos despois, en Retablo español, o cal dedicou «a mis compatriotas y los españoles 
que viven en nuestro país, a quienes nunca consideré extranjeros aquí, como tampoco fui yo 
considerado extranjero en España» (pp. 7-8).
34. Citado en Rock, David: Authoritarian Argentina: The Nationalist Movement, Its History and Its 
Impact. Berkeley, University of California Press, 1993, p. 41.
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despois de séculos de separación, reencontraran as súas raíces hispanas; argu-
mentación historicamente dubidosa porque a maioría dos xudeus que había 
no país eran, como o mesmo Gerchunoff, asquenasitas en vez de sefardís.35

De feito, a revisión da historia converteuse nun elemento primordial da 
tendencia hispanista. As mesmas fontes que as xeracións anteriores de discí-
pulos de Clío usaran para condenar o colonialismo español, agora eran lidas 
baixo unha nova luz por historiadores arxentinos como Roberto Levellier, Juan 
Carlos García Santillán, Rómulo Carvia e José León Suárez, para branquear a 
lenda negra. León Suárez converteu o que adoitaba ser «la guerra sagrada con-
tra los opresores españois» nunha expresión de hispanismo na súa obra titu-
lada, apropiadamente, Carácter de la revolución americana: Un nuevo punto de 
vista más verdadero y justo sobre la independencia hispano-americana (1916). E 
escribiu outro libro propoñendo que esta nova visión se ensinase nas escolas 
públicas.36 Outro profesor universitario de Bos Aires, José Antonio Amuchás-
tegui, iniciou unha campaña similar «para revisar la enseñanza de la histo-
ria en las escuelas públicas del país, acentuando que la esencia de la vida y el 
carácter argentinos vinieron de España, y no de Francia, Italia o Inglaterra».37 
O historiador J. Francisco V. Silva acusou a toda unha xeración de «pseudo-
historiadores» hispanófobos, afrancesados e «yanquizantes» de distorsionar o 
pasado do país. Arxentina nunca fora unha colonia senón que formaba parte 
do grande imperio español; a súa independencia non fora máis que unha gue-
rra civil e as fontes filosóficas que a inspiraron non foron os enciclopedistas 
senón o hispanismo católico.38

Cunha ironía parella á dalgunhas obras revisionistas, a hispanofilia aca-
dou un dos seus picos máis altos durante a celebración do primeiro centenario 
da independencia de España, en 1910. A visita da infanta dona Isabel, tía do 
rei Afonso XIII, converteuse no acontecemento máis importante da celebración 
e nunha lenda porteña. Segundo as crónicas contemporáneas, a infanta con-
seguiu eclipsar o cometa Halley. Para exasperación dun republicano italiano, 
a cidade, vestida co vermello e amarelo da bandeira española, inclinouse ante 
a soberana maxestade da vella infanta, unha católica devota, en cuxo honor a 

35. Gerchunoff, Alberto: Los gauchos judíos [1910]. Bos Aires, M. Gleizer, 1936, pp. 21-22, 
81-82, 121-123, 156-163, 170-172.
36. Suárez, José León: Enseñanza secundaria. Bos Aires, 1909.
37. Pike, Hispanismo, p. 193.
38. Silva, J. Francisco V.: Reparto de América Española y pan-hispanismo. Madrid, F. Beltrán, 1918 
e Argentina bajo la opresión de Buenos Aires desde 1810. Madrid, 1918.
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bandeira papal ondeou durante cinco días na torre máis alta do concello.39 En 
resposta a todo isto e ao «insulto» de que fose a infanta antes que o ministro ita-
liano quen sentou xunto ao Presidente da República, varias organizacións 
italianas boicotearon a celebración. Outros rosmaban por «la reconquista bor-
bónica». Pero os 100 000 españois que desfilaron ao longo da suntuosa aveni-
da Alvear para darlle a benvida á súa Infanta, entre eles os dirixentes do Centro 
Republicano (!), sentiron que lles chegara a hora de gloria.40

Para daquela, moitos arxentinos vían neste exército, non aos inimigos da 
patria, senón aos defensores do seu acabado de revisar e elevado «legado espa-
ñol». Así o proclamou Blanca de los Ríos na súa Afirmación de la raza ante el 
centenario de la independencia (Madrid, 1910). A palabra «raza» acadou tal pro-
minencia no discurso hispanista que non era necesario especificar a que raza 
se refería. Nas celebracións do centenario sostiña: «España ocupaba el sitio de 
honor, el trono de veneración y respecto que merecen las madres en las bodas 
de sus hijos». O feito de que o centenario conmemorase non unha «voda» 
senón un «divorcio sanguento» foi convenientemente esquecido. Gálvez per-
cibiu o momento como un punto de inflexión e descualificou os inveterados 
«enemigos de España» como anticlericais, mulatos («cuyo odio hacia España 
es el de los negros hacia los blancos») e os «italianos y sus hijos que ven en ella 
un país que rivaliza con ellos por el predominio en la Argentina».41

Consonte a hispanofilia ascendía entre os intelectuais arxentinos, as pos-
turas dos inmigrantes españois tornábanse máis asertivas. En 1900, algúns 
aínda se queixaban de «la preponderancia de los audaces italianos en la Argen-
tina, que nos duplican en cantidad y no tardarán mucho en anularnos por 
completo».42 Dez anos despois, describían orgullosamente as celebracións do 
centenario da independencia arxentina como «una afirmación de la hegemo-
nía de nuestra colectividad entre todas las otras aquí residentes» e publica-

39. Il Maldicente, 29 de maio de 1910, citado por Clementi, Hebe: El miedo a la inmigración. Bos 
Aires, Editorial Leviatán, 1984, pp. 82-83.
40. Un Valle Inclán radiante, enviado a Bos Aires para informar das celebracións do Centenario 
polo diario madrileño El Mundo, escribiu o 12 de xuño de 1910: «Las Indias Españolas, como 
solía decir mi abuela hace mucho tiempo y me resulta tan gratificante seguir diciendo hoy, vuel-
ven a ser llamadas con esa voz de maravilla e aventura»... «Los buenos y rudos españoles que 
cierran sus almacenes durante estos días están encantados y les cuentan a las sirvientas, cuando 
las sacan de brazos para ir a ver los fuegos artificiales, todas las glorias de la popular Infanta». 
(Hormigón, Juan Antonio: Valle Inclán: Cronología, escritos dispersos, epistolario. Madrid, Funda-
ción Banco Exterior, 1987, pp. 306-307).
41. Gálvez: El solar de la raza, p. 53.
42. Congreso Social y Económico Hispano-americano, reunido en Madrid en el año de 1900. Madrid, 
Hijos de M. G. Fernández, 1902, vol. 2, pp. 191-192, 201.
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ron un libro titulado Los españoles en el centenario argentino para conmemorar 
tal supremacía. Nos seguintes anos varias organizacións españolas montaron 
unha campaña contra o uso do termo América Latina, en favor de Hispano-
américa, percibindo no primeiro un complot da colonia italiana para apode-
rarse dunha parte do creto das gloriosas fazañas da Madre Patria.43 Traduciuse 
e publicouse na prensa inmigrante e distribuíuse profusamente como panfleto 
un artigo de Aurelio Espinosa, profesor da Universidade de Stanford en Cali-
fornia, de ascendencia española, que criticaba o uso de «Latina» para referirse 
a América porque «fue España la que dio su sangre a estos pueblos, los nutrió 
y les dio su cultura, no Francia o Italia».

Os escritores inmigrantes ocuparon a vangarda da campaña hispanista e 
anti-italiana. José María Salaverría, que viviu en Bos Aires durante tres anos 
arredor de 1910, converteu o poema épico nacional nunha expresión do «más 
profundo hispanismo» en El poema de la pampa: «Martín Fierro» y el criollismo 
español (1918). O gaucho, que representara a barbarie para os liberais decimo-
nónicos, pero que a xeración nacionalista de 1910 ennobrecera como símbo-
lo nacional, era, segundo Salaverría, «nada más que un español transplantado 
a las pampas argentinas». Pese á súa estirpe mestiza, o gaucho encarnaba «la 
esencia de los conquistadores» e o «vigor castellano de la raza». Sentía un viril 
desdén polos inmigrantes servís e pusilánimes e experimentaba un sentimen-
to de parentesco cos que viñan do lugar de nacemento do propio Salaverría, 
o País Vasco.44 O autor tamén identifica o «compadrito» –o tipo «duro» das 
rúas porteñas, equivalente urbano do gaucho na mitoloxía cultural arxentina– 
cun personaxe español, o chulo madrileño, aínda que nunha versión dexene-
rada debido á influencia daniña e violenta dos inmigrantes do sur de Italia. 
Para contrarrestar esta influencia e a italianización do país en xeral, urxía unha 
enérxica reacción da súa nación e dos seus compatriotas.

O escritor galego José Costa Figuera, moito menos coñecido que Salave-
rría, recorreu a un conto escolar na súa novela parcialmente autobiográfica, La 
sugestión de América (1916). Nunha das súas moitas viñetas hispánicas, Anto-
nio, o fillo arxentino do heroe español, volve enfurecido da escola porque o 
profesor Fianacca (un apelido italiano, evidentemente elixido a propósito) lle 
ordenara quitar da solapa unha escarapela española: «¡La furia me encegueció, 
papá!... y le dije que los argentinos legítimos eran españoles, no italianos. Le 

43. García Caminero, Juan: El problema hispano-americano. Madrid, 1926, pp. 84-85.
44. Salaverría, José María: El poema de la pampa: ‘Martín Fierro’ y el criollismo español. Madrid, 
Calleja, 1918, pp. 11, 14, 34-35, 124 e Tierra argentina: Psicología, tipos, costumbres, valores de la 
República del Plata. Madrid, Librería de Fernando Fe, 1910, pp. 165-167.



José C. Moya

�� [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (49-79) ]

hice ver que hasta él, cuando quería insultar a los estudiantes, tenía que hacer-
lo en nuestra lengua castellana» (p. 259). Con frases grandilocuentes e den-
de unha posición que recorda á dalgúns historiadores arxentinos revisionistas 
mencionados antes, o neno precoz clama: «Los españoles crearon la indepen-
dencia argentina. Los fundadores de la república eran españoles disidentes. Se 
rebelaron para hacer una España mejor y más libre. Los extranjeros quieren 
falsear esa noble acción... Tenemos que forzar a esos cretinos importados en 
América a respetar a España... ¡Viva España!» E cando, nunha escena poste-
rior, unha personaxe italiana intenta reivindicar a súa lingua, o pai do peque-
no heroe desautorízao dicíndolle: «L’italiano, l’italiano. ¡Bah! L’italiano aquí es 
el idioma oficial de los barrenderos».

Os inmigrantes españois humanistas tamén encontraron inspiración 
noutra musa e, igual que os seus colegas arxentinos, entregáronse con crecen-
te fervor –e imaxinación– á arte do revisionismo histórico. A súa glorificación 
do xenio colonizador español databa de mediados do século XIX e continuou 
con volumes como Los conquistadores: El origen heroico de América (1918) de 
Salaverría. Os seus intentos posteriores de converter a independencia nunha 
saga española marcharon á par con obras tales como El movimiento de Mayo: 
Recuerdos históricos (1920) e Los catalanes en Argentina (1927) de Ricardo Mon-
ner Sans. Non satisfeitos con estes «desafíos eruditos», cada vez máis pasados 
de moda, asumiron unha veta aínda máis revisionista. Dende fins do século 
XIX, e de maneira recorrente na primeira década do seguinte, a prensa inmi-
grante publicou unha chea de artigos sostendo que Colón era galego e non 
xenovés. En 1914 publicouse un libro co título inequívoco de Colón español, 
que ofrecía «diecinueve argumentos sólidos» a favor da súa tese.45 Un ano des-
pois, Rafael Calzada, presidente do Club Español de Buenos Aires, dedicou 
outras 257 páxinas a demostrar a mesma afirmación.46 As disputas entre os 
inmigrantes españois e os italianos arredor da nacionalidade de Colón conver-
téronse nun recurso seguro para facer rir o público nas comedias porteñas.47 
Non sabemos cantos quedaron convencidos polos argumentos iconoclastas 
dos españois, pero o exemplar do libro de Calzada na Biblioteca Nacional está 

45. García de la Riega, Celso: Colón español. Bos Aires, 1914. Como mostra Xosé M. Núñez Seixas 
no seu excelente artigo «El Competidor Imaginario: Los inmigrantes italianos según a colectividad 
española de la Argentina, 1900-1940» en Spagna Contemporanea, 2003, n.º 23, pp. 19-77, García 
de la Riega avanzou este argumento por primeira vez nunha conferencia de 1898.
46. Calzada, Rafael: La patria de Colón. Bos Aires, 1920 (baseada nunha conferencia pronun-
ciada en 1915).
47. Véxase, por exemplo, Casais, José M.: «Lala Marieta», La Escena: Revista Teatral, n.º 165, 25 
de agosto de 1921, pp. 2-3; e Núñez Seixas, op. cit., pp. 50-52.



Tanos e gaitas: inmigración, asentamento e competencia simbólica dos italianos e españois

�3 [ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (49-79) ]

dedicado ao prominente avogado arxentino Pastor S. Obligado, que perten-
cía ao Club Español do que Calzada era presidente. Polo menos a cruzada por 
unha Arxentina hispana logrou un triunfo simbólico cando en 1917 o 12 de 
outubro foi declarado festa nacional, non como o Día de Colón (caso dos Esta-
dos Unidos) senón como o Día da Raza, en honor, segundo o decreto que o 
estableceu, a «España, madre de naciones, a las que ella, con su sangre valien-
te y armoniosa lengua, ha legado una herencia inmortal».

O «triunfo» tiña, no entanto, os seus límites e ambigüidades. Como 
movemento nostálxico, neo-romántico e nacionalista, o hispanismo arxenti-
no celebraba a España mítica antes que a real; a Castela medieval e dos Habs-
burgo en vez da periferia contemporánea que subministraba a maior parte dos 
inmigrantes; os conquistadores (como devanceiros heroicos dos arxentinos) 
máis que os acabados de chegar. Como o explicou Calixto Oyuela, un dos pio-
neiros do hispanismo, nunha carta a Miguel Cané de 1901: «La España actual, 
tan decaída, no es sino prima hermana nuestra, y como a tal, puede querér-
sela más o menos, o no querérsela… La que yo amo y reverencio es la España 
grande, la España antigua, en donde las cualidades y caracteres constituti-
vos y fundamentales de nuestra raza se manifestaron con brío inaudito y con 
incomparable esplendor».48 En efecto, é posible que, ironicamente, o desdén 
polos inmigrantes aumentase á mesma vez que o volume da retórica hispa-
nista ascendía. O espectacular desenvolvemento socioeconómico da Arxen-
tina durante o primeiro terzo do século XX impulsou o orgullo e a arrogancia 
nacionais. Mentres máis se enriquecía o país, máis pobres e «atrasados» pare-
cían os que chegaban a el en busca de fortuna. Os novos crioulos (descenden-
tes a maioría de previos inmigrantes) eran tan brancos como os que chegaban, 
o que eliminaba a vantaxe que o racismo lle proporcionara aos inmigrantes 
na Arxentina decimonónica e lle seguía proporcionando noutros países lati-
noamericanos. Tamén eran máis altos (grazas aos cereais e o gando das pam-
pas), máis educados (en termos de alfabetización e instrución formal), vestían 
mellor (de acordo coa moda da época) e, particularmente os porteños, tiñan 
maior familiaridade cos códigos burgueses e os modais urbanos que a gran 
maioría dos acabados de chegar. Non resulta sorprendente entón que estes 
novos crioulos encontraran difícil percibir nos inmigrantes, particularmen-
te na maioría de orixe campesiño ou provincial, aos portadores dunha cultura 
europea civilizadora, como os designaron, ou polo menos imaxinaron, as eli-
tes liberais de mediados de século XIX. Nesta situación, os contadini italianos 
e labregos españois que chegaron en masa nas décadas previas e posteriores 

48. Archivo General de la Nación, Bos Aires, Sala VII, 22.0.0.
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á Primeira Guerra Mundial, convertéronse nos ‘tanos’, ‘nápoles’, ‘bachichas’ 
(termos burlóns para os primeiros), ‘gaitas’ e ‘yoyegas’ (alcumes para os segun-
dos) da nomenclatura étnica arxentina. 

O teatro popular posterior á guerra ofrece unha vantaxe cara a este mun-
do e unha evidencia do baixo rango dos acabados de chegar na súa escala de 
prestixio social. A dramaturxia –e probablemente a visión popular– constan-
temente identificaba as profesións prestixiosas, a educación, os modais bur-
gueses e outros indicadores de distinción sociocultural –en oposición ao nivel 
exclusivamente económico– coas persoas nacidas en Arxentina ou criadas no 
país. Soamente en 3 dos 308 dramas e comedias que se estrearon en Bos Aires 
entre 1919 e 1922, os acabados de chegar aparecen como persoas refinadas, 
de clase alta, con papeis protagónicos.49 Moitas obras, en cambio, refírense á 
vergonza que experimentaban os fillos de inmigrantes nacidos en Arxentina 
polos modais groseiros dos seus pais italianos, españois ou rusos, fosen estes 
pobres ou novos ricos –observación que tamén aparece nos relatos de viaxei-
ros. Algunhas das obras caracterizan a nova xeración como mozos malcriados, 
incapaces de apreciar o traballo duro e os sacrificios do seus pais. Pero estas 
descricións, que simpatizan coa situación dos inmigrantes, fan máis crible a 
súa representación da realidade social. Indican que os autores estaban menos 
motivados pola xenofobia que polo desexo de utilizar unha situación corren-
te coa que o público se puidese identificar sen dificultade. Esta situación pide 
explicar a afirmación do escritor Raúl Scalabrini Ortiz no sentido de que «la 
autoridad paterna es un mito en Buenos Aires cuando el padre es europeo. El 
que ejerce la verdadera autoridad y el tutelaje es el hijo».50 Ou, aínda, a queixa 
máis drástica dun inmigrante español que di: «los hijos nacidos en la Argen-
tina de padres inmigrantes españoles se envanecen de su desprecio por Espa-
ña. Su primer odio es hacia su propio padre, cuyo pasado humilde conocen; 
su desprecio por España es unha prolongación de este odio, alimentado por la 
educación antiespañola que reciben en la escuela».51

É probable que os fillos dos inmigrantes se sentisen menos afectados pola 
propaganda escolar que polo seu desexo de identificarse coa subcultura ado-
lescente local. Pero o que noutras sociedades máis homoxéneas e sen inmi-
grantes se expresa sinxelamente como rebeldía xuvenil, aquí asumiu a forma 

49. Para as fontes sobre as que se basea a sección seguinte, véxase Moya: Cousins and Strangers, 
pp. 373-75.
50. Citado en Etchebarne, Miguel D.: La influencia del arrabal en la poesía argentina culta. Bos 
Aires, G. Kraft, 1955, p. 79.
51. Gil de Oto, Manuel: La Argentina que yo he visto. Barcelona, 1914, p. 68.
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de rexeitamento cara aos hábitos do Vello Mundo. A xeración máis nova non 
quería bailar ao son das tarantelas e fandangos do Vello Mundo senón ao ritmo 
do tango, por entón de moda. Nun sainete, un rapaz galego, mentres dá algúns 
pasos de tango con dificultade, respóndelle a un parente maior que o observa 
con sorpresa: «Esto es criollada pura… Vos eres gaita… No te has enterao».52 
Até a súa linguaxe resulta reveladora. As expresións populares arxentinas que 
intenta imitar sáenlle tan torpes como os seus primeiros pasos de tango. En 
moitos dos sainetes, os mozos desdeñan o cocoliche (termo burlón para referir-
se ao castelán entrecortado dos inmigrantes italianos) ou o forte acento gale-
go ou o yiddish dos seus pais. Eles querían –segundo a idade e as aspiracións 
sociais– falar o castelán correcto da burguesía ou «el habla críolla», a xerga da 
rúa, salpicándoa co lunfardo dos «compadritos», eses dandis de barrio, duros 
pero sedutores. Co fin de facer a xerga aínda máis inintelixible para a masa non 
iniciada de acabados de chegar, ás veces invertían as sílabas como era costume 
no lunfardo. Así, os españois, a quen os arxentinos dende había tempo conver-
teran, con malicia intencional, en galegos, pasaron a chamarse gaitas (polo ins-
trumento musical tradicional de Galicia) e despois tagais.

Pola súa «torpeza» ao falar, a súa música, a forma de vestir, os seus cos-
tumes e imaxe sosa, os «tanos», «gaitas» e outros «recién bajados del bote» 
carecían do atributo probablemente máis apreciado na subcultura xuvenil: o 
sex appeal. Os esforzos errados dos pais inmigrantes para manter as súas fillas 
afastadas dos «compadritos» e casalas con compatriotas máis vellos eran un 
elemento común no humor arxentino e no seu teatro. Algúns inmigrantes 
intentaban imitar o estilo dos «compadritos». Pero o seu simulacro do tango 
e do camiñar fanfurriñeiro resultaba máis risible que airoso. O seu lunfardo 
traizoaba sotaques estraños. Non eran capaces de conter as súas inseguridades 
románticas pouco «varoniles» ou o seu instinto de quincalleiros. A personaxe 
dun dos sainetes sostiña: «Un italiano que no es celoso es como un judío que 
no sabe multiplicar».53 Noutra peza teatral, unha moza galega abandona o seu 
compatriota, virtuoso pero celoso e timorato, por un «compadrito» de raza, 
altivo e duro. O gaita otario (cándido e parvo en lunfardo) non sabía «cómo 
hablar al revés, como un buen criollo», non tiña clase, non facía estremecela e 
sentirse «mala» e non había esperanzas de que puidese chegar a facelo. Como 
se di nun lunfardo defectuoso:

52. Pacheco, Carlos M.: «Ropa vieja», en La Escena: Revista Teatral, 23 de xullo de 1923, su-
plemento 84, p. 11.
53. Escobar, Julio F.: «Flor de lis», La Escena: Revista Teatral, 10 de xaneiro de 1921, suplemen-
to 22, p. 9.
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Tu no puedes ¡jaita misio!
Hay que saber, pues es fama
que la vida del cafísio
nunca se aprende; se mama.54

Os «compadritos» podían «mamar» o seu porte sensual de nais de cal-
quera fondo étnico e non era necesario que nacesen no novo país. Pero eses 
atractivos requirían a intimidade coa subcultura adolescente dos barrios de 
Bos Aires, a familiaridade cos seus xiros e códigos, algo que lles estaba nega-
do aos gringos e gaitas acabados de baixar do barco. É evidente que o discurso 
hispanista dos escritores nacionalistas non sempre chegaba aos barrios de Bos 
Aires. Alí, o españolismo asociábase menos con Don Quijote, Loyola, El Cid, 
e outras iconas da espiritualidade e nobreza ibéricas que cos costumes «atra-
sados» dos veciños galegos. 

Pero o hispanismo e os patróns de emigración que discutimos na primei-
ra parte deste ensaio influenciaron a asimilación cultural dos inmigrantes ita-
lianos e españois. Dado que a inmigración dos primeiros acadara dimensións 
de grande escala antes que a dos segundos, na primeira década do século XX 
os italianos superaban en número aos españois na categoría de residentes máis 
establecidos. Da mesma maneira, entre a poboación xa nacida na Arxentina, 
os de ascendencia italiana eran máis numerosos que os fillos dos inmigran-
tes españois máis recentes. Na súa competencia polo recoñecemento e o pres-
tixio, os fillos da península adriática adoitan representarse a si mesmos como o 
estrato superior nas dicotomías veteranos/acabados de chegar e nativos/inmi-
grantes; os verdadeiros arxentinos en oposición aos «gallegos» que acababan 
de desembarcar, que non eran arxentinos e que, por suposto, tamén eran os 
antigos inimigos de «nuestra patria». Como é natural, algúns dos españois que 
residiran no país durante moito tempo competían por esta posición. Pero, ao 
glorificar o legado español na Arxentina e ao fomentar o orgullo nacional entre 
os españois, o hispanismo ofreceu un reclamo alternativo, especialmente para 
os acabados de chegar, que funcionaba como unha variante inmigrante dos 
mitos fundacionais. Non tiñan necesidade de presentarse –segundo este argu-
mento– como os «verdadeiros» arxentinos porque eran os proxenitores do 
país, os que lle conferiran a súa lingua e a súa cultura, a fonte de todas as súas 
virtudes. O discurso hispanófilo dos nacionalistas culturais arxentinos, cons-
tantemente repetido na prensa inmigrante, e a miúdo fóra de contexto para 

54. Schaefer Gallo, Carlos: «Canciones populares», La Escena: Revisa Teatral, 11 de outubro de 
1920, suplemento 13, p. 9.
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lograr un efecto hiperbólico, convenceu a moitos dos acabados de chegar de 
que máis que inmigrantes eran os fundadores do país, os pais da patria.

As percepcións dos inmigrantes dan testemuño destas distintas estratexias 
de asimilación. Unha vella galega inmigrante desconfiaba dos arxentinos por-
que todos parecían ter pais italianos.55 Nunha linguaxe máis colorida, outra 
chamáballes «pichones de italianos». Un escritor español sentía que o orgullo 
dos seus compatriotas, a súa obstinación e integridade, chocaban con caracte-
rísticas similares dos hispano-crioulos e lles impedían asimilarse ao novo país 
coa mesma celeridade que os italianos, máis flexibles, coa súa «hábil psico-
logía ondulante» e a «astucia aceitosa y servil de su raza».56 O perigo era que 
mentres eles se arxentinizaban tamén italianizaban a Arxentina. Non resulta 
sorprendente que o tango –unha música que, segundo o mesmo autor, des-
hispanizaba ao país– «case sempre o cantaban voces de extracción italiana».57 
Outro inmigrante español queixábase, en verso, sobre a influencia lingüística 
e culinaria dos italianos:

Del italiano no hablemos
pues no hay dialecto italiano
que en la Arxentina ignoremos;
se barre en napolitano
y en siciliano bebemos.
Va la lengua castellana 
tan mezclada a la italiana
que grandes y chiquitines 
parecemos Cherubines
del dúo de La Africana,
pues decimos «ma» por pero,
farabuti (hombre grosero),
y en las fondas y figones
reemplazan los macarrones
al archiespañol puchero.58

Por outro lado, os italianos, nun ton diferente pero con argumentacións 
similares, compracíanse en retratar os españois como inflexibles e ineptos na 
asimilación e recalcaban a persistencia das antigas animosidades cos arxenti-
nos dende a loita pola independencia. Un deles escribiu: «Los italianos son los 
que con más facilidade se relacionan con los argentinos. Los españoles, por 

55. Pérez-Prado, Antonio: Los gallegos y Buenos Aires. Bos Aires, La Bastilla, 1973, p. 86.
56. Salaverría, José María: Tierra argentina, pp. 161-165, 175.
57. Salaverría, José María: citado en Etchebarne, La influencia del arrabal, p. 87.
58. Gil de Oto, Manuel: La Argentina, pp. 88-89.
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el contrario, prefieren mantenerse separados. En Buenos Aires en particular 
hay numerosos cafés frecuentados exclusivamente por éllos».59 O autor atri-
búe esta segregación ao feito de que os arxentinos os vían como os descenden-
tes dos vellos inimigos do seu país. En linguaxe parecido ao do hispanismo, 
pero cun xiro adriático, un italo-arxentino sostiña na súa tese da Facultade de 
Dereito que «el estado debería patrocinar la inmigración de aquellos pueblos 
que pertenecen a nuestra raza y se nos parecen en su religión, idioma y carác-
ter. Nadie se ajusta a estas características mejor que los italianos».60 E un estu-
doso máis recente da cultura popular arxentina concorda con que «el italiano 
se ‘argentinizó’ con mayor facilidad que el español».61

Os estereotipos do teatro popular, a segregación residencial e os patróns 
de matrimonio apuntan na mesma dirección. A figura do «italiano acriolla-
do» é omnipresente nos escenarios arxentinos. Este imitaba e adoptaba a lin-
guaxe, os hábitos e os costumes da cultura popular nativa con maior frecuencia 
e entusiasmo que calquera dos outros inmigrantes que aparecen nos sainetes. 
Como se mostrou na segunda sección deste artigo, ao longo de todo o período 
os españois mostraron taxas máis altas de segregación residencial que os italia-
nos. Máis aínda, a brecha nas taxas de segregación dos dous grupos era particu-
larmente notable en relación coa poboación nativa. Dende finais do século XIX, 
as taxas de endogamia dos españois, varóns e mulleres por igual, superaban ás 
dos italianos.62 Por si mesmos, ningún destes indicadores é determinante. En 
conxunto, indican que «los hijos de la Madre Patria» se asimilaron á nova terra 
máis lentamente e con menor disposición que os italianos «foráneos», cuxa 
calidade de estranxeiros foi tan atacada polos nacionalistas culturais arxentinos. 
No proceso, ambos transformaron o país co que se estaban asimilando.

Ao final, os españois terminaron comendo os macarróns que algunha vez 
temeron que suplantarían ao «archiespañol puchero», falando a lingua «bas-
tarda e italianizada» que se comprometeran a combater e mesturándose cos 

59. Bonetti, Ángel: De la República Argentina y sus detractores. Bos Aires, 1910, p. 210.
60. Cafferato, Antonio: Apuntes sobre inmigración y colonización, Tesis (Bos Aires, 1898), pp. 
53-54. Para un visitante italiano nesa mesma década, o arxentinismo dalgúns dos seus com-
patriotas non representaba unha virtude senón un fracaso que a miúdo chegaba «al extremo 
ridículo de negar sus propios nombres, hispanizándolos, para ocultar su verdadero origen» 
(Resasco, Fernando: En las riveras del Plata, tradución Antonio Sánchez Pérez. Madrid, 1891, 
pp. 309-310).
61. Casadevall, Domingo F.: Buenos Aires: Arrabal, sainete, tango. Bos Aires, Compañía General 
Fabril, 1968, p. 38.
62. Seefeld, Ruth F. de: «La integración social de extranjeros en Buenos Aires según sus pautas 
matrimoniales: ¿Pluralismo cultural o crisol de razas? (1860-1923)», Estudios Migratorios Lati-
noamericanos 1, 2 (1986), p. 213.
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«extranjeros importados» que «amenazaban el carácter español de la Argenti-
na». Pero os «tanos» e os seus descendentes terminaron comendo «puchero», 
falando a «noble lengua castellana» e xogando pelota vasca. 

Esta capacidade de acomodación resultou en gran parte da natureza máis 
ben simbólica das rivalidades entre ambos os grupos. A diversidade interna 
das colonias inmigrantes en Arxentina era demasiado vasta como para que 
puidesen constituírse en grupos de intereses comúns. A ideoloxía política 
(dende as disputas entre republicanos e monárquicos de mediados do sécu-
lo XIX até as contendas entre católicos, liberais, anarquistas, socialistas e, máis 
tarde, fascistas/falanxistas) tendía a dividir a mesma colectividade no canto de 
unila en confrontación coa outra. A diversidade rexional tiña un efecto simi-
lar, aínda que polo xeral menos intenso e divisorio. E algo parecido pódese 
dicir dos intereses de clase ou sectoriais. Ao contrario, por exemplo, das colo-
nias de comerciantes libaneses en África occidental ou de chineses nas Filipi-
nas, as colectividades italianas e españolas en Arxentina reflectían a totalidade 
do espectro social en todos os sectores: estancieros, chacareros, parceiros, arren-
datarios e labregos xornaleiros; industriais, artesáns e obreiros de varios niveis 
de cualificación; rendeiros, comerciantes por xunto e polo miúdo, emprega-
dos e profesionais independentes. Grupos con intereses tan diversos –e opos-
tos– obviamente non podían formar unha fronte común en defensa dos seus 
intereses materiais baseada simplemente na solidariedade étnica/nacional. As 
sociedades de intereses de clases ou sectoriais no país normalmente cruza-
ban as divisións nacionais e incluían diversos grupos de inmigrantes amais de 
arxentinos. O conflito étnico en Arxentina, incluíndo a rivalidade entre ita-
lianos e españois, tiña que ver máis co prestixio, a reputación e o respecto na 
sociedade anfitrioa que con cuestións de intereses económicos ou políticos. 
As desavinzas entre italianos e españois, polo tanto, coexistiron cun alto grao 
de cooperación noutras esferas, como por exemplo a organización obreira, o 
partido socialista, o movemento anarquista, as cámaras de comercio, etc. Nes-
te sentido, os choques entre tanos, gaitas e crioulos parecen manifestar tanto a 
imposibilidade de relacións étnicas libres de toda fricción como a posibilida-
de da coexistencia pluralista.
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MOBILIDADE E PROTECCIÓN: UNHA APROXIMACIÓN 
COMPARATIVA DO DESENVOLVEMENTO DE FORMAS 
DE AXUDA MUTUA EN FRANCIA E ARXENTINA

Pilar González Bernaldo de Quirós

RESUMO
O traballo intenta abrir un novo espazo de reflexión na intersección de dous campos de 
investigación até agora alleos un ao outro: a historia das migracións e a da construción do Estado 
social. Nel postúlase que os migrantes, e de maneira máis xeral a mobilidade, son unha variable 
que non debería desatenderse cando nos interrogamos sobre as configuracións dunha teoría e 
unha práctica da protección e da asistencia no marco dos Estados nacionais. Para expoñer esta 
cuestión a autora parte dunha aproximación comparativa do desenvolvemento do movemento 
mutualista en dous países de inmigración: Francia e Arxentina. A través dela inténtase explicar 
tanto a diferente participación dos estranxeiros no movemento mutualista nos dous países coma 
o lugar que ese movemento tería na construción do estado social nos dous países.
Palabras clave:  Inmigración, historia comparada, movemento mutualista, Francia, Arxentina, 
protección social.

ABSTRACT
The present study aims to open up a new space for reflection at the intersection of two fields of 
research that until now had remained completely separate: the history of migrations and that of 
the construction of the social, or welfare, state. It proposes that migrants, and more generally 
mobility, are a variable that should not be ignored when we ask ourselves about the configurations 
of a theory and practice of protection and care in the framework of national states. As a means of 
approaching this question the author takes as her starting point a comparison of the development 
of the mutualist movement in two countries with high levels of immigration: France and Argentina. 
This comparison attempts to provide an explanation of the different degree of participation by 
foreigners in the mutualist movement in these two countries and of the role that this movement 
would play in the construction of a social or welfare state in these respective nations.
Keywords: Immigration, comparative history, mutualist movement, France, Argentina, social 
protection.
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A mobilidade –tanto dentro do espazo xurisdicional dun estado como 
internacional– supón para aqueles que emprenden a aventura unha avalia-
ción de custos e beneficios. Aspecto que as novas aproximacións dos estudos 
migratorios –fundamentalmente destinadas a migracións internacionais– des-
tacaron utilizando novas nocións como as de «proxecto migratorio», «cadeas» 
e «redes».1 Isto estimulou un importante debate historiográfico sobre o tra-
tamento das fontes –estatísticas e nominativas–, escalas de análise –interna-
cionais, nacionais, locais, sociais–, que levou a cuestionar as concepcións 
de causalidade máis arraigadas nas ciencias sociais contemporáneas, e que 
nos estudos migratorios se formularon a través da discusión sobre os facto-
res push e pull.2 O campo historiográfico arde actualmente de novas propos-
tas metodolóxicas que alimentan unha rica reflexión epistemolóxica que nos 
leva a cuestionar os nosos máis arraigados hábitos do oficio. Dende o relati-
vismo metodolóxico até a «historia total», a desconcertante paleta mostra até 
que punto a discusión se levou até os fundamentos mesmos dunha discipli-
na construída ao longo do século XIX. A «historia comparada» que Marc Bloch 
propuña como nova achega metodolóxica para romper cun réxime de causa-
lidade estática –xeralmente ancorado na percepción da irredutibilidade das 
historias nacionais– e para pensar, en termos relacionais, as lóxicas de funcio-
namento implícitas nos fenómenos sociais abordados, non escaparon a este 
«desafío de reflexividade».3

1. A renovación dos estudos migratorios en España pode constatarse dende a publicación da 
compilación realizada por Nicolás Sánchez-Albornoz, Españoles hacia América. La emigración en 
masa, 1880-1930, Madrid, Alianza Editorial, 1988. Sobre a utilización da noción de redes nos 
estudos migratorios, véxase Devoto, Fernando: «La cadena migratoria italiana. Algunas reflexio-
nes a la luz del caso argentino», en Studi Emigrazione, 87, 1987, pp. 355-372; Bjerg, M. e Ote-
ro, H.: Inmigración y redes sociales en la Argentina moderna, Tandil, CEMLA-IHES, 1995; Yañez 
Gallardo, César: Saltar con red. La temprana emigración catalana a America 1830-1970, Madrid, 
Alianza América, 1996; Fernandez, A. e Moya, José C. (ed.): La inmigración española en la Argen-
tina, Bos Aires, Biblos, 1999; Vázquez González, Alejandro: «Las dimensiones microsociales de 
la emigración gallega a América. La función de las redes sociales informais», Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, ano 7, n.° 22, 1992.
2. Cf. Devoto, Fernando: Movimientos migratorios: historiografía e problemas. Bos Aires, CEMLA, 
1992; Moya, José C.: Cousins and strangers. Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930, Los 
Angeles, University of California Press, 1998. 
3. Cf. Bloch, Marc: «Pour une histoire comparée des sociétés européennes», Revue de Synthè-
se Historique, 46, 1928. O requisitorio de Bloch por unha historia comparada tivo menos eco 
en Francia que nos Estados Unidos onde este tipo de aproximacións xerou o desenvolvemento 
dun novo campo de análise, como o amosa a creación en 1958 da revista Comparative Studies in 
Society and History, cf. Green, Nancy: Repenser les migrations. París, PUF, 2002; Atsma, H, Bur-
guière, A (comp.): Marc Bloch, aujourd’hui. Histoire comparée et Sciences Sociales, París, EHESS, 
1990. Sobre o novo «desafío de reflexividade» véxase Werner, Michael e Zimmermann, Bén-
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Entre os problemas máis recorrentemente sinalados podemos destacar 
os metodolóxicos, como por exemplo o problema de comparatividade de fon-
tes. A estes engádenselle, hoxe en día, un cuestionamento que apunta á per-
tinencia da operación cognitiva que implica toda comparación, fundada nun 
razoamento binario.4 A perspectiva comparada comportaría para algúns o ris-
co maior de reificar as categorías do nacional que o investigador introduciría 
subrepticiamente, a partir das cales se buscarían analoxías e diferenzas.5 Flo-
recen, actualmente, novas propostas destinadas a aplanar estes escollos, que 
van dende a connected history ou a máis recente histoire croisée. Se as observa-
cións que podemos encontrar nos diversos traballos que argumentan sobre os 
límites do comparativismo incitan a unha necesaria reflexión epistemolóxi-
ca, non considero que isto invalide a utilidade da comparación como opera-
ción cognitiva. As propias reflexións que buscan novas alternativas fúndanse 
elas mesmas nun razoamento comparativo dos límites e alcances das diferen-
tes propostas.6 Por outro lado, os problemas sinalados, xa sexa en canto á per-
tinencia da selección do obxecto, en canto ao nivel de análise elixido ou ás 
categorías ás que se recorre, non me parecen ser privativos da historia com-
parada e, máis ben, representan os escollos de toda empresa de coñecemen-
to. É certo que a historia comparada multiplica estes problemas, xa que supón 
que se recoñeza un punto de encontro –que pode ser formulado en termos de 
proximidade ou diferenza– entre dous universos, a partir do cal iniciar unha 
aproximación comparativa. Aínda que neste caso específico a historia com-
parada das migracións parte dun punto irrefutable de encontro –que pode, 
por certo, analizarse dende a perspectiva da connected history ou da historia 
das transferencias–: os propios emigrantes que interrelacionan coa sociedade 
de acollida e relacionan dous estados e varias tradicións culturais. O método 
comparativo pode, en todo caso, servir como unha importante etapa de expe-
rimentación, destinada a confrontar modelos de análise e abrir novas interro-

édicte: «Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexibilité», en Annales Histoire, Sciences So-
ciales, 58° année, n.° 1, janvier-février 2003, pp. 7-36.
4. Cf. Werner, Michael e Zimmermann, Bénédicte: «Penser l’histoire croisée:», cit.; Kocka, Jür-
gen: «Comparison and Beyond», en History and Theory, 42, 2003, pp. 39-44; Subrahmanyam, 
Sanjay: «Connected history: towards a reconfiguration of Early Modern Eurasia», en Lieber-
man, V.B. (dir.): Beyond Binary Histories: Re-imagining Eurasia to c. 1830, Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 1997.
5. Cf. Gruzinski, Serge: «Les mondes mêlés de la monarchie catholique et autres ‘connected 
histories’», Annales HSS, 56, n.° 1, pp. 85-117.
6. Véxase, por exemplo, o estimulante artigo de Wemer e Zimmermann, cuxa argumentación 
está fundada na comparación entre os límites da historia comparada en relación coa histoire 
croisée.
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gantes.7 Aquí propoño utilizalo para interrogar a relación entre mobilidade e 
formas de axuda mutua.

A proposta supón non só cuestionar as bases a partir das cales se xeran os 
coñecementos sobre este tema nas historiografías arxentina e francesa, senón 
que inclúe unha tentativa de construír un novo espazo de reflexión na intersec-
ción de dous campos de investigación até agora alleos un ao outro: a historia 
das migracións e da construción do Estado social. Postula que os emigran-
tes, e de maneira máis xeral a mobilidade, son unha variable que non debe-
ría desatenderse cando un se interroga sobre as configuracións dunha teoría e 
unha práctica da protección e da asistencia no marco dos estados nacionais.8 
A historiografía sobre migracións, hoxe máis atenta ás experiencias migrato-
rias, non pode, por outra banda, negar que os riscos imprevisibles da vida, 
cuxos efectos poden incidir sensiblemente nas expectativas inherentes a todo 
proxecto migratorio, constitúen un elemento importante desta experiencia, 
fronte á cal as estratexias adoptadas poden diferir. Como interactúan as nece-
sidades dos inmigrantes e do estado de recepción na creación de formas de 
protección social durante o período clave que vai dende finais do século XIX 
–período en que a «cuestión social» e os fluxos migratorios coinciden– até a 
creación do estado de benestar a mediados do século XX? Que formas adquire 
a relación entre a oferta do estado e as demandas de protección dos inmigran-
tes? Responder a esta pregunta implicaría prolongar a reflexión ao campo, aín-
da pouco explorado, da relación entre inmigración e cidadanía social. 

A modo experimental, e en boa parte especulativo, formularei aquí esta 
cuestión,  utilizando o que Nancy Green denomina o «modelo diverxente de 
comparación»: reflexionar, partindo dun mesmo grupo, acerca de dúas socie-
dades de acollida, o cal permite avaliar a importancia relativa da bagaxe impor-
tada ou das situacións encontradas no país de acollida.9 O obxectivo é dar un 
primeiro paso cara á elaboración dun conxunto de preguntas e a partir delas 
construír un novo obxecto de investigación empírica que acompañe a elabora-
ción dunha reflexión teórica. O ángulo a partir do cal pretendo facer unha pri-

7. Sobre isto véxase Sewell, W.H. jr.: «Mark Bloch and the Logic of Comparative History», His-
tory and Theory, VI, 1967, 2, pp. 208-218.
8. Se as tensións inherentes ao desenvolvemento dunha economía capitalista como sistema de 
desigualdade social e a nación como comunidade de cidadáns que implica a esixencia de igual-
dade como principio de xustiza social foron xa analizadas por Marshall, o maior problema que 
comporta a súa análise é o de ter omitido na súa análise –bastante lineal, por certo– das distin-
tas etapas que levan da cidadanía civil á social a existencia de habitantes non-cidadáns, como 
é o caso dos inmigrantes. Cf. Marshall: «Citienship and Social Class», en Class, Citizenship and 
Social Development, Chicago, 1964.
9. Green, Nancy: Repenser les migrations, op. cit., p. 31 e ss.
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meira abordaxe do problema formula interrogantes que non pretendo acalar. 
En primeiro termo, a pertinencia da elección do colectivo, no noso caso os «es-
pañois». As investigacións sobre migracións españolas demostraron que pro-
blemático é partir dun paradigma homoxeneizante que englobe as sociedades 
e as economías rexionais a partir de criterios nacionais. As fronteiras estatais 
non delimitan necesariamente espazos homoxéneos nin culturais nin sociais 
nin económicos. Os mecanismos e tradicións migratorios tampouco son os 
mesmos.10 A resolución do problema da escala non pasa por outro lado, uni-
camente pola delimitación de novos espazos. Os proxectos migratorios poden 
remitir a estratexias familiares que remiten a unha temporalidade xeracional, 
como demostrou P. A. Rosental.11 O problema da elección dos «españois» para 
realizar unha comparación diverxente formúlase aquí dobremente. 

Ás reservas xa expresadas debemos agregar as da comparatividade dos 
colectivos presentes nas dúas sociedades de acollida. Se existe en distintas 
rexións de España unha tradición migratoria con ambas as sociedades de desti-
no, as diferenzas son de varios tipos: importancia cuantitativa absoluta e relati-
va dos fluxos, cronoloxía destes, distribución rexional e ocupacional nos países 
de destino –as migracións españolas en Francia eran limítrofes e concentrában-
se en rexións fronteirizas e, en menor medida, en París, mentres que en Arxen-
tina eran migracións ultramarítimas que chegaban ao porto de Bos Aires e se 
concentraban maioritariamente nesta cidade, etc.12 Diferenza tamén na inser-

10. Como o demostran, por exemplo, as diferenzas entre mecanismos migratorios de galegos 
e cataláns. Cf. Moya, José C., op. cit.; Yañez Gallardo, C., op. cit.; Macías Hernández, Antonio 
M.: «Un siglo de emigración canaria, 1830-1930», en Sánchez-Albornoz, op. cit., pp. 166-202; 
Vázquez González, Alejandro: «Coordenadas de la emigración gallega a América (1850-1930). 
Un estudio comparativo», Revista de la Comisión Gallega del Quinto Centenario, n.° 4, 1989. Para 
o noso caso específico a experiencia mutualista previa –que remite ao diferente grao de difusión 
deste tipo de prácticas dentro do territorio español– pode ser unha variable explicativa que non 
se pode analizar no marco nacional. 
11. Cf. Les sentiers invisibles, espace, familles et migrations dans la France du XIXe siècle. París, EHE-
SS, 1999.
12. Se os grandes fluxos de españois cara a Arxentina se concentran na década dos oitenta e 
dende fins de século até os anos trinta (en 1914 os españois censados son 800 000 e represen-
tan o 10% da poboación total arxentina e arredor do 20% da de Bos Aires), cunha repunta na 
primeira década da segunda posguerra mundial (en 1954 son 820 000 e representan un 4,37% 
da poboación total), en Francia estes comezan a adquirir importancia na década dos vinte e, 
exceptuando o período do éxodo republicano de 1939 (máis de medio millón de persoas que 
atravesan os Pireneos para encontrar refuxio en Francia), é só a partir de 1955 cando a inmi-
gración española comeza a ter relevancia até converterse nos sesenta na primeira comunidade 
migratoria en Francia, con máis de 600 000 habitantes, que representan un 1,2% da poboación 
total. Cf. Lattes, A. e Z.: La población argentina. CICRED, Serie 1974, Bos Aires, 1975, táboas 
2-1, p. 30; Germani, Gino: Estructura social de la Argentina. Análisis estadístico, París, Solar, 1987, 
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ción no mercado laboral: importancia do traballo agrícola para os españois en 
Francia, cando menos até os «Trinta Gloriosos», mentres que a inmigración 
española en Arxentina se localizou maioritariamente no sector terciario e, en 
menor medida, no secundario e primario.13 Ao que debemos agregar diferen-
za nos ciclos, o que introduce problemas de diacronía. Está claro que para a 
cuestión que nos ocupa non é o mesmo os anos oitenta do século XIX que os 
anos sesenta do século XX. Si podemos considerar que os españois teñen unha 
relevancia equivalente neses dous momentos; cando chegan en gran número a 
Francia, o Estado dispón dun sistema de protección social que os acordos bila-
terais fixeron gradualmente extensivo aos inmigrantes españois. 

Debemos invocar todas estas razóns para explicar a diferenza conside-
rable que podemos constatar no desenvolvemento desigual de sociedades de 
axuda mutua entre os colectivos españois nas dúas sociedades de acollida e 
dar así o problema por concluído? Sen descoñecer o peso que cada unha des-
tas variables puido ter nas respostas aparentemente diverxentes que deron os 
estranxeiros en xeral ao problema da protección, para poder avalialas é nece-
sario, nun primeiro momento, interrogarse sobre a pertinencia e «universali-
dade» dos marcos de análise privilexiados polas dúas historiografías que nos 
inducen a descartar de oficio a posibilidade da comparación.14 Por outro lado, 
a confrontación dos datos existentes sobre o desigual desenvolvemento de for-
mas de solidariedade «étnica» busca pensar as estratexias dos actores en fun-
ción das diferentes configuracións do campo da protección e da asistencia. 

I. A HISTORIOGRAFÍA MIGRATORIA E O ASOCIACIONISMO

Encontrámonos nos dous casos con sociedades de inmigración pero 
que teñen unha representación moi diferente das poboacións, «inmigradas» 
en Francia, «inmigrantes» en Arxentina, diferenzas que poñen de manifes-
to a importancia do rexistro político na análise da mobilidade.15 En Francia 

p. 89; Dupâquier, Jacques: Histoire de la population française. 4/ De 1914 à nos jours. París, PUF, 
1988, p. 349. 
13. Aínda que aquí, novamente, falar de «españois» crea problemas, pois constatamos diferen-
zas rexionais. Cf. Fernández, A. e Moya, José, op. cit.
14. É o sentido da alegación de M. Detienne para «comparar o incomparable» F. Cf. Comparer 
l’incomparable. París, Seuil, 2000.
15. Cf. González Bernaldo, Pilar: «L’histoire comparée des émigrations politiques en France et 
en Argentine: un nouveau chantier de recherche» en Devoto, F. e González Bernaldo, P.: Emi-
gration politique. Une perspective comparative. Italiens et Espagnols en Argentine et en France, XIXe-XXe 
siècles, París, L’Harmattan, 2001, pp. 11-42.
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o «inmigrado» sería un «hóspede temporal» que vén resolver un problema 
do mercado de traballo, mentres que en Arxentina o «inmigrante» é un novo 
poboador.16 Como xa sinalou Marc Bloch, o primeiro escollo de toda compa-
ración reside na suposta analoxía do vocabulario destinado a dar conta dun 
fenómeno socio-histórico. Aínda que as investigacións máis recentes demos-
traron que este axioma non resiste a análise empírica, condicionou, non obs-
tante, os estudos migratorios en ambos os países e, en particular, o diferente 
interese que manifestaron entrambas as historiografías polas prácticas asocia-
tivas dos inmigrantes. Diferenzas entón, pero tamén puntos en común. Nos 
dous países o modelo republicano de integración –destinado nun primeiro 
momento a nacionalizar a poboación nativa– é o marco de xustificación da 
acción política.17 Este modelo, como sabemos, condicionou a visión asimila-
cionista que se tivo da experiencia migratoria, aínda que en ambos os casos se 
pasou por alto o problema da cidadanía social. 

As dúas historiografías distínguense entón polo diferente interese que lles 
van outorgar ás prácticas asociativas dos inmigrantes. As primeiras referencias 
a este fenómeno son relativamente contemporáneas e teñen orixes comúns. 
Nos dous casos foron os especialistas do mundo obreiro os que buscaron 
–nunha visión bastante evolutiva– os primeiros indicios de organizacións de 
clase e destacaron a presenza de estranxeiros nas organizacións obreiras. O 
marco de análise presupoñía que o inmigrante se confundía cos nacionais nunha 
mesma cultura obreira e un mesmo combate de clase. A pesar destas orixes 
comúns, o tratamento desta cuestión difire logo sensiblemente nas dúas histo-
riografías. En Arxentina, as primeiras rectificacións proveñen dos especialistas 
do mundo obreiro que sinalan as tensións posibles no seo desas organizacións 
entre clase e etnia.18 Isto levou, pouco a pouco, a operar unha distinción entre 
asociacións organizadas sobre a base do oficio e aquelas creadas en función 

16. Sobre a construción histórica da categoría do «inmigrado» en Francia, véxase Noiriel, Ge-
rard: Le creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, París, Seuil, 1988. Para Arxentina, 
véxase Devoto, Fernando: «Immigrants, exilés, réfugiés, étrangers: mots et notions pour le cas 
argentin (1854-1940)», en Devoto, F. e González Bernaldo, P.: Emigration politique. Une perspec-
tive comparative. Italiens et Espagnols en Argentine et en France, XIXe-XXe siècles, París, L’Harmattan, 
2001, pp. 77-99.
17. Véxase, sobre os mecanismos que regulan a acción colectiva e funcionan como principio de 
xustificación, o traballo de Boltanski, Luc e Thévenot, Laurent: De la Justification. Les économies 
de la grandeur, París, Gallimard Essais, 1991.
18. Cf. Godio, Julio: El Movimiento obrero y la cuestión social (1972) Así e todo, debemos resal-
tar que en Francia Michelle Perrot sinalou pronto este aspecto en Perrot, M.: «Les rapports des 
ouvriers français et étrangers (1871-1893)», Bulletin de la Société d’histoire moderne, 12e série, 
n.° 12, 1960.
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dunha mesma orixe nacional, rexional ou comunal.19 Pero haberá que espe-
rar a que os especialistas das migracións retomen esta cuestión para ver des-
envolverse en Arxentina estudos específicos sobre as asociacións «étnicas». O 
artigo de S. Baily sobre as asociacións de italianos, publicado en 1982, desem-
peñou aquí sen dúbida un papel motor.20 O seu traballo non soamente sinala 
a riqueza dos arquivos das asociacións como fonte nominativa para os estu-
dos migratorios, senón que propón un novo modelo de análise que despraza 
a problemática dende o campo social ao cultural e político.21 Dende entón os 
estudos sobre asociacións étnicas desenvolvéronse considerablemente e esten-
déronse a outros colectivos, entre eles os españois.22 En cambio, a historiogra-
fía francesa manifestou un interese máis tardío, e aínda marxinal, por este tipo 
de prácticas, que son conceptualizadas como «asociacións de inmigrados». Se 
nos traballos destinados a estudar os distintos colectivos migratorios existen 
algunhas referencias sobre a vida asociativa, non se fixo do asociacionismo un 

19. Cf. Falcón, Ricardo: L’immigration, les travailleurs et le mouvement ouvrier en Argentine: 
1870-1912. Thèse de troisième cycle, EHESS, 1985. Algúns anos máis tarde, nun traballo desti-
nado ao estudo das sociedades italianas de socorro mutuo, Romolo Gandolfo conclúe que se as 
sociedades incorporan a tensión estrutural entre clase e etnia no seo da colectividade italiana, 
as sociedades étnicas representan máis ben unha alternativa ao movemento obreiro militante. 
Cf. Gandolfo, Romolo: «Las sociedades italianas de socorros mutuos…», op. cit. Para Francia, 
véxase Green, Nancy: «Classe et ethnicité, des catégories caduques de l’histoire sociale?», en 
Lepetit, Bernard (dir.): Les formes de l’expérience. Une ature histoire sociale. París, A. Michel, 1995, 
pp. 165-186.
20. Cf. Devoto, Fernando: Movimientos migratorios, historiografía y problemas. Bos Aires, CEAL, 
1992; Id, Le migrazioni italiane in Argentina. Un saggio interpretativo. Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, Nápoles, 1994.
21. Cf. Baily, Samuel: «Las sociedades de ayuda mutua y el desarrollo de una comunidad ita-
liana en Buenos Aires, 1858-1918», Desarrollo Económico, vol. 21, n.° 84, 1982, pp. 485-514; 
Sabato, Hilda: «El pluralismo cultural en la Argentina: un balance crítico», en Comité Inter-
nacional de Ciencias Históricas, Historiografía Argentina. Una evaluación crítica de la producción 
histórica argentina, Bos Aires, 1990, pp. 350-366.
22. As investigacións posteriores retomaron esta pista que reformulan, nalgúns casos, á luz das 
novas aproximacións da nación como comunidade imaxinada e das identidades «étnicas» como 
produción histórica. Os factores foron, en certo sentido, invertidos: máis que produto desas 
identidades, as asociacións serían o seu lugar de invención. Cf. Hobsbawm E. e Ranger, T.: The 
Invention of Tradition, Cambridge (EUA), 1983; Anderson, B.: Imagined Communities. Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism, Londres-Nova York, Verso, 1991 (1983); Smith, A.D.: 
The Ethnic Origins of Nations, Brasil Blackwell Oxford, 1986, Nova York 1987; Núñez Seixas: 
«Leadership ethnique, exil politique et ethnonationalisme», en Emigrations politiques: une pers-
pective comparative. É importante sinalar as tensións intrínsecas que comporta esta visión cando 
se inscribe dentro dunha aproximación multiculturalista. Xa que se o multiculturalismo busca 
introducir o problema do tratamento político desas diferenzas culturais, que se supoñen natu-
rais e historicamente dadas, a tradición como invención supón que se consideren estas identida-
des como producións históricas, é dicir, procesos sometidos a perpetuas reformulacións.
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campo de estudo específico dos estudos migratorios como é o caso en Arxen-
tina.23 Entre os escasos intentos de reflexionar sobre este problema, cómpre 
destacar o traballo de G. Noiriel e L. Bertois sobre «movemento asociativo dos 
inmigrados», que, en varios sentidos, é ilustrativo da diferente aproximación 
desta cuestión por ambas as historiografías.24 En primeiro lugar, este traba-
llo pon en evidencia a resistencia que manifestan os científicos sociais france-
ses a utilizar a categoría de «etnicidade».25 As asociacións dos «inmigrados» 
aparecen aquí, polo tanto, como resposta ao maior ou menor grao de segrega-
ción que implican as políticas públicas do Estado. Os autores distinguen tres 
períodos no desenvolvemento destas asociacións. Un primeiro momento, até 
os anos oitenta do século XIX, no que os estranxeiros non crean asociacións 
específicas e se integran máis ben naquelas que existen no país de acollida, 
segundo criterios socio-profesionais. Un segundo período, da III República 
até os anos cincuenta do século XX, en que «un gran número de asociacio-
nes de extranjeros se encuentran presa del proceso de nacionalización de los 
estados, tanto del de recepción como del de origen, lo que da como resul-
tado la segregación de los extranjeros por el estado de recepción, de un lado, 
y la organización de la colectividad por el Estado de origen, del otro –ya sea 
directamente a través de las autoridades consulares o indirectamente a tra-
vés de organizaciones confesionales–». Para o último período, que vai dende 
os anos cincuenta até os nosos días, sinálase un importante desenvolvemento 
de asociacións de inmigrados cunha expresión propiamente cultural e comu-

23. A diferenza da socioloxía, en que o interese polo movemento asociativo dos inmigrantes 
se destina sobre todo ao estudo dos colectivos máis recentemente instalados, os historiadores 
franceses non manifestaron o mesmo interese polas asociacións de inmigrantes. Cf. Miltza, 
Pierre: Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, Roma, École Française de Rome, 1981, tomo 1; 
Blanc-Chaléard: Les Italiens dans l’Est parisien. Une histoire d’intégration, Roma, École Française 
de Rome, 2000, Ponty, Janine: Polonais méconnus, Publications de la Sorbonne, 1988; Hovanes-
sian, M.: Les Arméniens et leurs territoires. Autrement, Série «Français d’ailleurs, peuples d’ici», 
n.° 84, marzo de 1995; Noiriel, Gérard: Longwy, immigrés et prolétaires 1880-1980, París, PUF, 
1984; Lillo, Natacha: «Espagnols en ‘banlieue rouge’. Histoire comparée des trois principais va-
gues migratoires à Saint-Denis et dans sa région au XXe siècle». Tese de doutoramento Nouveau 
Régime, IEP, 2001, 3 vol.
24. Cf. Noiriel, Gérard e Bertois, Laurence: «Aperçu sur l’histoire du mouvement associatif 
chez les immigrés en France», en Catani, Mauricio e Palidda, Salvatore: Le rôle du mouvement as-
sociatif dans l’évolution des communautés immigrées, Études pour le compte du FAF et de la DPM, 
Ministère des Affaires Sociales, 3 vol., París, 1987. 
25. Para unha análise comparativa do diferente lugar que se lle outorga á categoría de etnicida-
de na socioloxía francesa e anglosaxona, véxase Schnapper, Dominique: La relation à l’autre. Au 
cœur de la pensée sociologique. París, Gallimard-essais, 1998. Unha reflexión comparativa dende 
a perspectiva da historia das migracións, en Green, Nancy: «Religion et ethnicité. De la compa-
rison spatiale et temporelle», Annales HSS, 57 n.° 1, 2002, pp. 127-144.
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nitaria, o que os leva a cualificalas como asociacións «étnicas». O problema 
que supón esta interpretación non reside unicamente en privar os inmigran-
tes de toda iniciativa individual ou colectiva –son as políticas dos estados as 
que explican o asociacionismo– senón que o razoamento sobre o cal se funda 
non dá os resultados históricos esperados. Se a segregación produce «asocia-
ción de inmigrados», por que o movemento asociativo é máis importante en 
Arxentina que en Francia, sendo que en aquel primeiro país os estranxeiros se 
beneficiaban dos mesmos dereitos que os nacionais?26 Podemos efectivamente 
evocar aquí a diferenza cuantitativa dos dous colectivos como a proximidade 
xeográfica para os españois en Francia. Pero habería que introducir neste tipo 
de análise unha variable que ambas as perspectivas tenden a pasar por alto: a 
adhesión a formas de axuda mutua constitúe unha resposta ao risco adicional 
que comporta o proxecto migratorio cando debe incluír nel o azar da existen-
cia dun traballador: enfermidade, desemprego, morte.

1. Socorros mutuos: asociacións étnicas ou formas de seguro? 

Aquí novamente nos encontramos con dous fenómenos dificilmente com-
parables a partir dos traballos que abordan o mutualismo dende dúas perspec-
tivas moi diferentes: como formas de seguro solidarias –en que estranxeiros e 
nacionais se disolven na categoría de mutualistas– en Francia ou como socie-
dades étnicas –en que o obxectivo é pór en evidencia formas de interacción 
cultural pluralista, conflitos entre identidade étnica e de clase, participación 
política dos inmigrantes ou procesos de construción de liderado étnico– en 
Arxentina.27 En Francia, o mutualismo é un tema de investigación importante 

26. A comparación pode facerse por exemplo para o caso dos italianos, para os que dispo-
ñemos dunha fonte estatística italiana que recompila co mesmo criterio todos os datos sobre 
asociacións italianas no mundo. Se podemos considerar que esta lista non é exhaustiva, can-
do menos presenta a vantaxe de ser establecida utilizando os mesmos criterios censuais para 
todos os países. Alí podemos observar que para 1898 o asociacionismo italiano en Arxentina 
representa un 26% do total mentres que en Francia só o 4,1%. Para os anos 10 do século XX, 
mentres que o 13% dos italianos en Arxentina forman parte dunha asociación, só o 1,5% dos 
italianos en Francia o están. Cf. Prato, Giuseppe, «Le istituzioni filantropiche italiane all’estero» 
en La Riforma Sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche, vol. XII, 1902, pp. 631-651; ibidem, 
pp. 747-758; ibidem, pp. 833-862; ibidem, pp. 933-943; ibidem, vol. XVI, 1906, pp. 723-765. 
Unha análise comparativa deste desenvolvemento en Cócaro, Patricio Alberto, «Le mouvement 
associatif italien en Argentine et en France (1871-1914): un étude comparé». Mémoire de DEA, 
Université de Paris 7, 2002. 
27. Cf. Baily, Samuel: «Las sociedades de ayuda mutua…», op. cit.; Gandolfo, Romolo: «Las so-
ciedades italianas de socorros mutuos de Buenos Aires: cuestiones de clase e etnia dentro de una 
comunidad de inmigrantes (1880-1920)», en Devoto, F. e Míguez, E. J.: Asociacionismo, trabajo e 
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do campo da economía social que reúne especialistas da historia social e eco-
nómica, pero estes traballos non fan referencia á participación dos estranxeiros 
nestas redes de prevención.28 En Arxentina, mutualismo conxúgase indefecti-
blemente con inmigración no campo empírico, pero tamén no campo histo-
riográfico.29 Con todo, non existe nesta última tradición historiográfica unha 
preocupación polo mutualismo en si e a súa vinculación co problema do segu-
ro social, tema sobre o cal tamén se sabe pouco en Arxentina, a diferenza de 
Francia. En canto á temática máis específica de saúde pública e inmigración 
–problema tamén vinculado ao do mutualismo–, está case ausente nas dúas 
historiografías malia a importancia que tiña para os actores da época e que se 
constata na temperá introdución de restricións sanitarias para a inmigración.30 
O primeiro perigo que os inmigrantes encarnaron, e non só para as elites, non 
foi cultural ou político senón sanitario e asistencial (de aí os controis sanita-
rios e as esixencias de certificado de non mendicidade, por exemplo).31 Con 

identidad étnica..Los italianos en América Latina en una perspectiva comparada. Bos Aires, CEMLA, 
CSER, IEHS, 1992, pp. 311-332; Devoto, Fernando e Rosoli, Gianfausto: «Las sociedades ita-
lianas de ayuda mutua en Buenos Aires y Santa Fe. Ideas e problemas», en Studi Emigrazione, 
Roma, Ano 21, n.° 75, setembro de 1984, pp. 319-342; Cibotti, Emma: «Mutualismo e polí-
tica en un estudio de caso. La Sociedad ‘Unione e Benevolenza’ en Buenos Aires entre 1858 e 
1865», en Devoto, F. e Rosoli, Gianfausto (eds.): L’Italia nella Società Argentina, Roma, Centro 
Studi Emigrazione, 1988.
28. Cf. Hatzfeld, H.: Du Paupérisme à la Sécurité Sociale 1850-1940, París, Acolin, 1971; Gibaud, 
B.: De la Mutualité à la Securité Sociale, París, Ed. Ouvrières, 1986; Id., Mutualité, Assurances 
(1850-1914) Les Enjeux, París, Economica, 1998; Gueslin, A.: L’invention de l’économie sociale. 
Idées, pratiques et imaginaires coopératifs et mutualistes dans la France du XIXE siècle. París, Econo-
mica, 2ème édition, 1998. 
29. A bibliografía sobre este tema en Arxentina é moi abundante. Para o caso italiano, véxa-
se Devoto, F.: «La experiencia mutualista italiana en la Argentina: un balance», en Devoto, F. 
e Míguez, E. J. (comp.): Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos en América latina 
en una perspectiva comparada, Bos Aires, CEMLA- CSER-IEHS, 1992, pp. 169-185; Devoto, F. e 
Fernández, A.: «Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas ur-
banas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado», en Devoto, F. e Rosoli, G. (eds.): 
L’Italia…, cit.
30. En ambos os países o paso dunha inmigración libre a unha regulada pasa pola introdución 
de controis sanitarios con éxitos relativos. Cf. Rosoli, G.: «Il conflitto sanitario tra Italia e Ar-
gentina del 1911», en Devoto, F. e Rosoli, G. (eds.): L’Italia nella società argentina, Roma, 1988, 
pp. 301-327. Nos dous países as restricións sanitarias serviron mesmo como mecanismo para 
limitar a inmigración. É o caso das novas esixencias que introduce a regulamentación de 1923 
en Arxentina ou a regulamentación francesa de 1938, que establecen a «libreta sanitaria». Cf. 
Noiriel, G.: Le creuset français…cit., p. 113; Devoto, F.: «Las políticas migratorias de Francia y 
Argentina en el largo plazo (1850-1950)», comunicación no Coloquio Internacional «Migrations: 
perspectives comparatives. France Argentine», Université Paris 7, xuño do 2002.
31. O xornal socialista L’Emancipation, defensor dos intereses dos obreiros, non dubida en de-
nunciar a carga suplementaria que representan os inmigrantes españois de Saint-Denis para os 
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aínda escasos coñecementos de certas enfermidades epidémicas, tendíase a 
responsabilizar os inmigrantes da súa difusión, como ocorreu en Bos Aires en 
1873. Encontramos reaccións semellantes en Francia, como testemuña a car-
ta que lle envía un médico ao servizo de hixiene pública a principios de sécu-
lo para denunciar os riscos epidémicos que representan os españois: «¿Por 
qué este hombre ha sido víctima de una fiebre que solo se contrae en paí-
ses lejanos cuando nunca salió de Francia? Inútil buscar más tiempo: esto se 
debe lisa y llanamente a que nosotros, franceses, gente civilizada y limpia en 
general, estamos rodeados de una banda de salvajes que salen no sé de dón-
de y que son de una suciedad repulsiva».32 Este tipo de reflexións discrimi-
natorias mostra até que punto a definición política do espazo da saúde difire 
da de cidadanía. Se a lexislación podía establecer distincións entre nacionais 
e estranxeiros no acceso á saúde pública gratuíta, como veremos que ocorreu 
en Francia, o problema que representan as epidemias supón unha definición 
diferente do colectivo que é obxecto dunha acción sanitaria, o que leva, por 
outro lado, a definir un territorio do exercicio da saúde pública que non coin-
cide necesariamente co espazo de xurisdición do Estado.33

No referente estritamente ao mutualismo, o tipo de análise privilexia-
da pola historiografía arxentina formula unha serie de problemas. O primei-
ro é que en xeral as conclusións dos traballos sobre mutualismo étnico tenden 
a facerse extensivas ao conxunto da colectividade. Aínda que nalgúns perío-
dos o número de mutualistas poida ser importante –e que poden representar 
segundo os períodos un oitavo, un sexto e un cuarto dos españois– isto non 
comprende o conxunto da colectividade. Por outra banda, poderiamos cues-
tionar o procedemento un tanto tautolóxico deste tipo de investigacións que 
leva a seleccionar as asociacións creadas segundo criterios «étnicos» para con-
cluír sobre a importancia dos vínculos étnicos. Por último, e máis importante 
para o caso que nos ocupa aquí, os traballos sobre o mutualismo en Arxenti-
na tenden a pasar por alto un aspecto fundamental deste tipo de asociacións: 
o de ser un sistema mutual de prevención social destinado a protexer os mem-

servizos comunais de asistencia. «¿Qué devienen esos trabajadores en Saint-Denis? Son seres 
que hay que asistir y que se transforman en una carga para los servicios municipales: Hospita-
les, Dispensarios, Oficinas de Beneficencia», L’Emancipation, 24/6/1916, citado en Lillo, N., op. 
cit., p. 103.
32. Arquivo Municipal de Saint-Denis, Hygiène et Santé Publique, citado por Lillo, N., op. cit, 
p. 124.
33. Sobre a saúde como obxecto de política, véxase Fassin, D: L’espace politique de la santé, París, 
Puf, 1996. A temática sobre a saúde e a inmigración mereceu aínda escasa atención en Francia 
e ningunha en Arxentina. Cf. «Santé. Le traitement de la différence», Hommes et Migrations, n.° 
1225, 2002.
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bros fronte aos accidentes imprevisibles da vida: a enfermidade e a suspensión 
dos ingresos que isto supón, nalgúns casos, socorros pola perda de emprego e 
a morte (garantindo tanto un subsidio para o enterro coma un socorro para a 
viúva), expatriación, servizos funerarios e sepultura no panteón social.34 Ten-
do en conta os azares que acompañan un proxecto migratorio, non é sorpren-
dente constatar que é entre os inmigrantes en Arxentina onde notamos unha 
forte adhesión a asociacións que buscan diminuír o alto grao de incerteza que 
acompaña ese proxecto. O que levaría a preguntarnos por que en Francia os 
españois non recorren tamén a estas formas de protección. 

2. O desenvolvemento de formas de seguro, solidarias, patronais, 
comerciais

Nos dous países as sociedades de axuda mutua, así como as chamadas 
«falsas mutuas», xogaron un papel central no dispositivo liberal destinado a 
resolver a «cuestión social» sen intervención do Estado. Estas presentaban aos 
ollos das elites liberais e progresistas a tripla vantaxe de moralizar a clase tra-
balladora, frear o desenvolvemento de organizacións obreiras de protesta e 
funcionar como vector de difusión dos principios hixienistas.35 A pesar destas 
semellanzas, existen diferenzas considerables no desenvolvemento da mutua-
lidade nos dous países. 

A primeira diferenza provén da cronoloxía de implantación deste tipo 
de organizacións, máis temperás en Francia que en Arxentina. Neste primei-
ro país, a pesar da Lei Chapelier de 1793, destinada a rematar coa sociedade 
corporativa, as asociacións de axuda mutua desenvolvéronse clandestinamen-
te. En 1800 as estimacións son dunhas 60 só en París, cifras que se elevan a 
arredor de 142 para 1822.36 En Arxentina, para a mesma época, este tipo de 

34. A existencia de panteóns sociais puido ser outro dos atractivos das mutuas para os es-
tranxeiros, que podían por este medio asegurar unha expatriación simbólica do corpo en caso 
de morte.
35. Sobre as funcións que se cre que deben cumprir as sociedades de axuda mutua, véxase 
Hetzfeld, op. cit.; Gueslin, A., op. cit. Sobre os hábitos de hixiene como parte da empresa 
moralizadora, véxase Murard, Lion e Zulberman, Patrick: L’hygiène dans la République. La santé 
publique en France, ou l’utopie contrariée 1870-1918, París, Fayard, 1996. A función que os 
hixienistas lles outorgan ás mutuas non sempre se traduciu en acordos institucionais que se 
traducen, por exemplo, na cobertura de enfermidades infecciosas por parte das mutuas. Un 
exemplo atopámolo no caso citado por G. Noiriel respecto do informe do Commissaire Spécial 
de Longwy. Cf. Noiriel, Gérard: Longwy, immigrés et prolétaires…, cit., p. 175.
36. Cf. Gueslin, A.: L’invention…, cit., p. 158; Toucas-Truyen, Patricia: Histoire de la mutualité et 
des assurance,. París, Syros, 1998.
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organizacións destinadas a substituír as funcións que ocupaban até entón as 
corporacións de oficio, recentemente suprimidas, son descoñecidas e, fron-
te aos riscos imprevisibles da vida, os traballadores deben recorrer ás institu-
cións caritativas.37 A primeira mutua de que temos coñecemento data de 1832 
e quizais non sexa casual que se trate dunha pequena «sociedade mutua de 
beneficencia dos artesáns franceses».38 É arredor dos anos cincuenta do sécu-
lo XIX cando este tipo de organizacións se implantan en Bos Aires, ao mes-
mo tempo que se desenvolven en toda Francia. Neste último país o número 
de sociedades pasa de 2438 en 1852 a 5793 en 1872.39 O desenvolvemento 
en Arxentina é moito máis modesto e máis localizado. As primeiras socieda-
des aparecen despois da caída de Rosas en 1852 e até 1862 funcionarían arre-
dor de 20 sociedades de axuda mutua en todo o país, un terzo das cales se 
encontraban concentradas en Bos Aires; aínda que é difícil aquí facer a distin-
ción entre sociedades creadas para asegurar esta función –como o Montepío 
de Montserrat, Unione e Benevolenza, Asociación Tipográfica– e aquelas que 
entre os seus obxectivos tiñan que asumir certas funcións de seguro mutuo 
–en particular as sociedades de africanos, aínda importantes na cidade de Bos 
Aires.40 O gran momento do mutualismo iníciase nos dous países entre fins de 
século e os anos trinta do século XX. Así, en 1898 existen en Francia 11 825 
sociedades que agrupan 1 909 479 membros. Segundo as avaliacións de A. 
Gueslin, a taxa de penetración da mutualidade adulta pasa do 2,7% de activos 
en 1856 ao 16,4% en 1911.41 En 1914, segundo as cifras das mutualidades 
francesas, os membros son 5 300 000 mutualistas, cifras un tanto sobreavalia-
das segundo Toucas-Truyen. Corrixindo estas cifras, pódese deducir que entre 
o 12 e o 15% dos franceses están cubertos por un seguro mutuo.42 Idade de 
ouro do mutualismo que debe relativizarse fronte aos 14 millóns de británi-
cos e 15 millóns de alemáns protexidos. O censo de 1914 en Arxentina cuan-
tifica 1202 sociedades de socorros mutuos que funcionan en todo o territorio 
con 507 637 membros (dentro destas cifras inclúense os 70 círculos de obrei-

37. Cf. González Benaldo, Pilar: «Beneficencia y gobierno en la ciudad de Buenos Aires 
(1821-1861)», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, n.° 24, 2003.
38. Cf. AGN, Sala X, 15-10-5, Archives du Quai d’Orsay, Argentine, Correspondance politique, 
n.º 7, 1834-1836.
39. Gueslin, A.: L’invention…, cit., p. 219.
40. Realizamos unha análise do movemento asociativo durante este período en Civilidad y polí-
tica en los orígenes de la nación argentina (París, 1999), Bos Aires, FCE, 2001.
41. Cf. Gueslin, A.: op. cit., p. 246.
42. Toucas-Truyen: op. cit, p. 66.
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ros con 23 920 socios e exclúense as sociedades comerciais).43 Alejandro Bun-
ge revisa as cifras do censo á baixa, excluíndo as falsas mutuas e corrixindo o 
número de socios estimados segundo el á alta, e chega a un total de 300 000 
mutualistas.44 Se avaliamos estas cifras en relación coa poboación activa, pode-
mos estimar que a taxa de penetración é de 9,6%, segundo as cifras de Bunge, 
e de 16,2% se tomamos as cifras do censo.45 Mesmo tomando as cifras máis 
baixas, en Arxentina constatamos unha importante penetración do mutualis-
mo, que, aínda que menor que o francés, se asemella se o comparamos co caso 
inglés e alemán. 

Non obstante, este tipo de comparanzas de cifras agregadas agacha rea-
lidades moi diferentes. En primeiro lugar, en canto á súa distribución rexio-
nal. Mentres que en Francia a mutualidade se atopa ben implantada na paisaxe 
social e comunal, aínda que con significativas diferenzas rexionais entre zonas 
de forte implantación –rexións do Sena, Norte, Gironde, Haute-Garonne, 
Bas-Rhin, Isère, Rhône e Bouches-du-Rhône– e zonas de escasa implantación 
–Bretaña, Macizo Central–, en Arxentina a maioría das mutuas encóntrase 
concentrada na cidade e provincia de Bos Aires (63%), ao que debemos enga-
dir un 11,8% para a zona sur da veciña provincia de Santa Fe.46 E como non 
mencionar o papel que neste desenvolvemento xogaron en Arxentina os pro-
pios inmigrantes? É un feito empírico irrefutable que as mutuas, a diferenza de 
Francia, se desenvolveron maioritariamente entre o sector dos inmigrantes, o 
que levou a identificar mutualismo con inmigración. O mapa da distribución 
dos mutualistas non amosa, con todo, unha total correlación entre porcen-
taxes de estranxeiros e de mutualistas. As cifras do censo de 1914 revélan-
nos diferenzas significativas. Se o maior número de mutualistas está alí onde 
a poboación estranxeira é cuantitativamente máis numerosa (Gran Bos Aires e 
provincia de Bos Aires), a porcentaxe de membros de mutuas estranxeiros en 
relación co total de membros das mutuas e a poboación estranxeira varía con-
siderablemente. En Santa Cruz o 100% de mutualistas son estranxeiros, para 

43. Os datos do censo non son necesariamente completos, xa que existen unha serie de peque-
nas sociedades que integran a función de socorro mutuo que non figuran.
44. Intervención no Congreso de Mutualidades. Cf. Museo Social Argentino, Congreso de Mu-
tualidad, Bos Aires, 1918, p. 80.
45. As cifras sobre poboación economicamente activa están tomadas de Germani, Gino: Estruc-
tura social de la Argentina. Análisis estadístico, Bos Aires, Solar, 1987, p. 118. O censo de mutuas 
en Borea, D.: «La mutualidad y el cooperativismo en la República Argentina», en Argentina, 
Comisión Nacional del Censo, Tercer Censo Nacional, 1914, 10 vol., Bos Aires, Talleres Gráficos 
de L. J. Rowsso, 1916-1919, vol. 10, p. 91.
46. Cf. Gueslin, A.: «La implantation des sociétés de soucours mutuels (libres et approuvés) en 
1910», en L’invention de l’économie sociale…, cit., pp. 250-251, Borea, D.: «La mutalidad…», cit.
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unha poboación estranxeira que representa o 89,7% da poboación total, men-
tres que no Gran Bos Aires os mutualistas estranxeiros representan o 37,9% do 
total dos membros e os estranxeiros o 47,8% de poboación total. En Tucumán 
os membros de mutuas estranxeiras representan un 31,7 de todos os mutuali-
zados, pero a poboación estranxeira «só» o 10% da poboación total.47

O caso de Santa Cruz constátase noutras rexións recentemente integradas 
como territorios nacionais. Os inmigrantes desempeñan aquí un papel impor-
tante na introdución e difusión deste tipo de prácticas. Isto podémolo consta-
tar xa dende mediados do século XIX.48 En efecto, as primeiras sociedades dos 
anos cincuenta e sesenta do século XIX créanse maioritariamente entre o sec-
tor dos inmigrantes, aínda que simultaneamente vemos aparecer as primeiras 
mutuas entre arxentinos, ben sexa segundo o oficio –La Tipográfica–, ben sexa 
segundo criterios étnicos –Sociedad del Carmen y de seguros mutuos, crea-
da en 1859 e que reúne os morenos de Bos Aires. Segundo os datos do censo 
de 1914, as mutuas de estranxeiros –excluíndo as «cosmopolitas»– represen-
tan máis do 70% do conxunto –entre as que debemos destacar as españolas 
(250 sociedades, que representan o 20,7% do total, con 110 000 membros), 
segundas en orde de importancia tras as italianas, que representan un 38,5% 
das mutuas con 463 sociedades.49 Moi por detrás encóntranse as catalogadas 
como «arxentinas», que representan só un 14% do conxunto. Mesmo se con-
frontamos estas cifras coa proporción de estranxeiros, despréndese que a taxa 
de penetración da mutualidade é sensiblemente máis alta entre estranxeiros 
que entre nacionais.50 Isto leva a Domingo Borea, quen escribe a introdución 
sobre mutualidades no censo de 1914, a concluír que «el mutualismo es fun-
damentalmente extranjero».

Tamén difire o número de membros por sociedade. As mutuas en Fran-
cia son máis pequenas –para 1911 a media é de 161 membros por socieda-
de– mentres que en Arxentina, do censo de 14, pódese calcular unha media 
de 422 membros por sociedade. Para o caso arxentino debemos sinalar, non 
obstante, grandes diferenzas dentro destas medias. Para tomar o exemplo das 
mutuas españolas na capital federal en 1914, a Sociedade Española de Soco-
rros Mutuos concentra máis da metade do total de membros españois a mutuas 

47. Cf. Censo de 1914…, cit.
48. Cf. González Bernaldo de Quirós, P.: Civilidad y política..., cit., pp. 227-232.
49. Borea en Tercer Censo Nacional..., cit.
50. Excluíndo do cálculo os membros das mutuas «cosmopolitas» e tomando como indicador 
a porcentaxe de estranxeiros en relación aos arxentinos «nativos», para 1914 un 80% dos mu-
tualistas son de sociedades estranxeiras, cando estes representan un 42,7% da poboación total. 
Cf. Borea, op. cit.; Germani, Gino: Estructura social…, cit.
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españolas (22 204 sobre un total de 40 054), a outra metade está distribuí-
da entre pequenas e medianas mutuas, aínda que ningunha ten menos de cen 
membros. Unha das explicacións desta diferenza podería residir no grao de 
tecnicidade destas asociacións.51 Por máis que se trate dun tema aínda non 
explorado, os escasos coñecementos dos métodos matemáticos de actuario 
–que permiten introducir variables como esperanza de vida ou taxas de risco– 
poderían explicar a necesidade de recorrer a un maior número de socios para 
garantir o equilibrio financeiro da mutua, así como a dependencia destas cara 
aos novos fluxos migratorios.52 Foi esa «imprevención das sociedades de pre-
vención» a que tería levado en Francia a unha nova lexislación en que o Esta-
do se facía garante dos aforros efectuados polos traballadores, pero ao mesmo 
tempo impoñía os criterios da administración destas sociedades. 

É neste punto en particular, o da lexislación destinada a protexer e fomen-
tar estas formas de seguro solidario, onde as diferenzas son máis notorias. 
Vimos que en Francia as sociedades que se desenvolveron despois da revo-
lución o fixeron nun primeiro momento fóra de todo marco lexislativo. Os 
gobernos sucesivos toleran este desenvolvemento en tanto que estas se man-
teñan alleas á política. A II República, no seu decreto do 28 de xullo de 1848, 
autoriza o establecemento das sociedades mutualistas sen necesidade de pedir-
lle autorización ao prefecto ou ao alcalde e a lei do 15 de xullo de 1850 per-
mite que mesmo poidan ser recoñecidas como establecemento de utilidade 
pública con certas vantaxes fiscais pero coa contrapartida dunha maior tutela 
administrativa.53 Dispositivo que durará o que a II República. Tras o golpe de 
Estado de Luis Napoleón Bonaparte do 2 de decembro de 1851, o decreto do 
28 de marzo de 1852 prevé a creación de sociedades de axuda mutua en cada 

51. Isto podería suxerir que o seu desenvolvemento non se explica exclusivamente pola diná-
mica étnica. Se o obxectivo é activar vínculos «étnicos», o número de sociedades debería mul-
tiplicarse segundo as procedencias rexionais, mesmo comunais. Se nalgúns casos así ocorreu, 
prevaleceron as grandes mutuas nacionais» como a Española de Socorros Mutuos. Mesmo na-
quelas en que a identidade «étnica» funcionou como condición ineludible de adhesión, como o 
Montepío de Monserrat, deberon recorrer a subterfuxios para aumentar o seu número de mem-
bros, utilizando unha concepción do catalanismo a xeometría variable. Un fenómeno similar 
constátase na sociedade vasca Laurak Bat ou no Centro Galego. Cf. Societat Catalana de Socors 
Mutuos, Memoria que la comissio directiva del Monte-Pio de Montserrat al 66° ejercicio, terminada el 
31 de diciembre 1922, Bos Aires, 1923.
52. Cf. Fernández, Alejandro: «Las asociaciones catalanas de Buenos Aires a comienzos del si-
glo XX: prácticas institucionales y estrategias identitarias», comunicación Coloquio Internacional 
«Migrations, pespectives comparatives». Université Paris 7, xuño do 2002. 
53. Cf. Gueslin, A.: op. cit., p. 216. Sobre os efectos da revolución obreira na reformulación da 
noción de protección, véxase Sewell, W. H.: Gens de métier et révolution. Le langage du travail de 
l’Ancien Régime à 1848. (Cambridge, 1980) París, Aubier, 1983.
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comuna, pero só cando a súa utilidade fose recoñecida polo consello muni-
cipal e, ao mesmo tempo, oficializa as xa existentes. A nova lexislación defi-
ne tres tipos de sociedades: as sociedades recoñecidas de utilidade pública, as 
sociedades autorizadas non-subvencionadas e as aprobadas.54 Estas últimas 
benefícianse de múltiples vantaxes a cambio da tutela administrativa. Entre 
elas dispoñen dun subsidio para facer fronte aos servizos propostos: segu-
ro de enfermidade e subvención para gastos funerarios. O decreto estable-
ce explicitamente o principio tutelar a través da participación nas comisións 
directivas dos notables locais, civís ou eclesiásticos. Os efectos destas medidas 
son claramente perceptibles. Das 5793 sociedades existentes en 1872, dous ter-
zos son aprobadas, representando os membros honorarios, un 16% do conxun-
to dos mutualistas.55 Se o principio «tutelar» funcionou tamén en Arxentina, de 
maneira moito máis empírica, isto parece levar máis ben a consolidar liderados 
«étnicos» que a articular a nova dinámica social que este tipo de organizacións 
xeraban con liderados sociais e político-territoriais que exercían os notables.56 O 
decreto de Napoleón, que pon as mutualidades baixo a tutela do alcalde, leva a 
que estas se desenvolvan sobre unha base territorial máis que de oficio, seguin-
do con isto o esquema de desenvolvemento da beneficencia. 

Todo isto difire considerablemente da escasa preocupación que manifes-
taron os liberais arxentinos para regulamentar o desenvolvemento mutualista. 
Se o recoñecemento do dereito de asociación, que a Constitución do Esta-
do de Bos Aires de 1854 inclúe no capítulo de liberdades fundamentais, faci-
lita o desenvolvemento das primeiras mutuas, nin o goberno provincial do 
momento nin posteriormente o nacional lles brindaron apoio oficial nin bus-
caron establecer ningún tipo de tutela administrativa. O seu desenvolvemento 
foi entón máis tardío e sobre todo máis espontáneo. Diverxencias que se acre-
centan cara a finais do século, cando Francia promulga a lei de mutualidades 
de 1898, que terá un importante impacto na implantación do mutualismo na 
paisaxe francesa. A lei testemuña o firme apoio que lle brindan os republica-
nos ao mutualismo, ao ver nel unha resposta posible ao problema do seguro 

54. Cf. Toucas-Truyen, Patricia: Histoire de la mutualité et des assurances…, cit.
55. Gueslin, A.: op. cit., p. 219.
56. Sobre liderados étnicos, véxase Núñez Seixas, X.M.: «Modelos de liderazgo en comuni-
dades emigradas: Reflexiones a partir de los españoles en América». Relatorio en Jornadas «De 
Europa a las Américas: Dirigentes e liderazgos (1880-1960)», Rosario, Centro Cultural Parque de 
España/Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 2-4 de setembro de 1999.
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para os traballadores e un importante vector de desenvolvemento do principio 
de solidariedade republicana.57

«La mutualidad, comprometiéndose en la vía de la higiene social, va más 
allá del individuo para alcanzar y mejorar el medio social. Realiza de esta mane-
ra una obra verdaderamente nacional… habituando al trabajador a la higiene, 
al ahorro, a la prevención, le garantiza no solo un bienestar material, sino tam-
bién más conciencia y dignidad, le brinda las más fuertes razones de un apego 
a un país y a un régimen», declara unha circular ministerial destinada aos pre-
fectos.58 Os obxectivos quedan claramente fixados: hixiene, aforro e preven-
ción como vías de acceso ao benestar xeral (noción a partir da cal comezan a 
formularse os dereitos inherentes á cidadanía social) e este como condición do 
vínculo nacional. A lei non prohibe a participación de estranxeiros, pero pre-
cisa que a administración das sociedades debe quedar en mans dun francés 
e que aquelas que están compostas maioritariamente por estranxeiros deben 
recibir unha autorización ministerial que é revogable.59 Todas as mutualida-
des (autorizadas, recoñecidas de autoridade pública ou aprobadas) van recibir 
un subsidio. As novas disposicións supoñen a posibilidade de recrutar fóra da 
comuna e de estender os servizos, exceptuando os riscos de traballo que que-
dan aínda en mans de sociedades de seguro privadas.60 A lei de 1898 favorece 
así tamén o desenvolvemento das mutuas privadas. Todas elas coexisten coas 
patronais, que son particularmente importantes no sector da metalurxia e de 
minas, onde a man de obra inmigrante era cuantiosa.61 Os grandes industriais 
tenderon a desenvolver este tipo de formas de protección como mecanismo de 
fidelización e sedentarización da man de obra, pois a adhesión era obrigato-
ria e o traballador perdía os seus dereitos adquiridos se cambiaba de emprega-
dor. Aínda que estas non funcionaban como verdadeiras mutuas, no sentido 
que a xestión non estaba en mans dos propios membros, cumpriron un papel 
importante no referente á protección social dos traballadores. En 1928 créa-
se en Francia o primeiro seguro social obrigatorio para os traballadores, que 

57. Cf. Dreyfus, M., Gibaud, B. e Gueslin, A. (baixo a dirección de): Démocratie, solidarité et 
Mutualité. Autour de la loi de 1898, París, Economica, 1999.
58. Cf. «Circulaire du ministère de l’Intérieur aux préfets. Avril 1913», en Toucas-Truyen: op. 
cit., p. 66.
59. Cf. Noiriel, Gérard e Bertoia, Laurence: «Aperçu sur le mouvement associatif…», cit. Esta 
restrición non é específica, por outro lado, ao mutualismo, xa que os estranxeiros en Francia, a 
diferenza de Arxentina, non se beneficiaron da totalidade dos dereitos civís. Restrición que para 
o mundo asociativo vai prolongarse até 1982.
60. Sobre o desenvolvemento conxunto de mutualidades e sociedades de seguro, véxase Gi-
baud, B.: Mutualité, assurances…, cit.
61. Cf. Harzfeld, H.: Du pauperisme…, cit.
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colocará as mutualidades no centro do dispositivo. A cuestión dun seguro 
social obrigatorio formúlase coa integración da Alsacia-Lorena, que se benefi-
ciaba previamente, en tanto que territorio alemán, da lexislación bismarquiana 
de seguro social. O proxecto de lei foi votado o 5 de abril de 1928 e modifi-
cado o 26 de abril de 1930. Este establece que o seguro é obrigatorio para os 
traballadores cuxos ingresos anuais non superen un límite (15 000 francos en 
provincia, 18 000 en París).62 Para os outros é facultativo e serán sobre todo 
as sociedades comerciais as que atraerán esta clientela. Coa creación da Segu-
ridade Social –proxecto preparado por Pierre Laroque, que estudara as dispo-
sicións do plan Beveridge (en aplicación dende 1942)– establécese o principio 
de caixas únicas agrupadas segundo as circunscricións territoriais e xestiona-
das por un sistema paritario no que os sindicatos desprazarán as mutualida-
des na xestión da saúde. Dende entón, e agás algúns exemplos notables, as 
mutuas perden paulatinamente o terreo conquistado durante os séculos XIX e 
XX. A pesar diso, seguirán intervindo en dous campos: a cobertura social para 
os non-asalariados –artesáns, comerciantes e profesións liberais que obteñen a 
posibilidade de elixir un organismo– e a cobertura complementaria ao tícket 
moderador establecido polo Seguro Social.

En Arxentina, a diferenza de Francia, non existe unha lexislación orgáni-
ca sobre o mutualismo até os anos cincuenta do século XX. A axuda mutua non 
é aquí definida como institución particular. As mutuas entran nas disposicións 
relativas ás persoas xurídicas e principios relativos ás sociedades. Pero mesmo 
moitas delas, segundo Ibarguren, nin sequera reclaman este estatuto e en 1914 
só a terceira parte das mutuas existentes terían personalidade xurídica.63 No 
primeiro congreso da mutualidade que organiza o Museo Social en 1918, Car-
los Ibarguren lamenta que esta ausencia de lexislación provocara unha con-
fusión no concepto do socorro «a cuyo amparo se han difundido sociedades 
que bajo la apariencia de mutualidades, no son tales y desvirtúan la noción 
de socorro mutuo»64 e limita os alcances sociais do seguro mutuo. O Museo 
Social convoca o congreso co obxectivo de presentarlle ao goberno un proxec-
to de lei destinado a protexer e fomentar o socorro mutuo. Entre outras cousas 
proponse a creación, seguindo o exemplo francés de 1902, dunha Dirección 
da Mutualidade, que dirixirá, fiscalizará e fomentará o socorro mutuo e esixi-

62. Toucas-Truyen: op. cit., p. 70.
63. Segundo Ibarguren, en 1918 existen con personalidade xurídica só 76 sociedades de so-
corros mutuos con 176 592 membros (sobre un total de 214 sociedades e 255 534 membros 
–cifras de 1914–): só o 35% dispoñen de personalidade xurídica.
64. Cf. Museo Social Argentino, Congreso de Mutualidades..., cit., p. 61.
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rá do goberno a exención de impostos para as sociedades. Como en Fran-
cia, os mutualistas opóñense a un seguro social obrigatorio «la asistencia y 
prevencion debe ser con el concurso de los interesados. La suerte del pue-
blo se alivia con el propio esfuerzo colectivo que el Estado debe fomentar».65 
O mutualismo, para o Dr. Benjamín Larroque, delegado da Sociedade Espa-
ñola de Socorros Mutuos, debía servir de base para un seguro nacional que, 
ao igual que en Francia, se organizase sobre a base das mutualidades. Isto 
deu lugar a un proxecto de lei de mutualidades e seguros populares presenta-
do o 22 de setembro de 1919 á Honorable Cámara de Deputados da Nación, 
pero que non tivo sanción lexislativa.66 Ángel M. Giménez presentará un novo 
proxecto perante a Cámara de Deputados da Nación o 22 de agosto de 1935, 
pero tampouco será sancionado. Non tivo maior éxito o proxecto de lei sobre 
funcionamento das asociacións mutualistas presentado o 16 de setembro de 
1941 por Francisco M. Álvarez. Finalmente as sociedades mutualistas serán 
regulamentadas por un decreto do poder executivo do 29 de abril de 1938, 
que lles permite beneficiarse das leis de 1935 sobre a exención do pagamento 
de impostos. O decreto establece que «se podrán establecer condicións para 
el ingreso de los socios relacionados con la honorabilidad, profesión, oficio o 
empleo, nacionalidad…», pero non se poderá «negar el ingreso a las perso-
nas que reúnan las condiciones exigidas por el estatuto, ni prohibir o limitar 
el de los argentinos, ni colocar a éstos en condiciones de inferioridad en rela-
ción con los de otras nacionalidades, ni incluir disposiciones restrictivas de 
la nacionalización de los extranjeros».67 A posibilidade de facer respectar esta 
regulamentación é bastante hipotética, tanto máis cando sabemos que moitas 
delas parecen funcionar sen personalidade xurídica. En 1944 reúnese un novo 
congreso da mutualidade baixo a iniciativa de Juan D. Perón, secretario de 
Traballo e Previsión, no que se propón novamente a promulgación dunha lei 
de mutualidade que levaría a un «Mutualismo integral, controlado por el Esta-
do, subsidiario del seguro social».68 Finalmente, como sabemos, Perón opta-
rá por colocar os sindicatos no centro do sistema de caixas de previsión. Con 

65. Op. cit.
66. Proxecto presentado por Augusto Bunge, Antonio de Tomaso, Juan B. Justo, Mario Bravo, 
Enrique Dickmann e Nicolás Repetto.
67. «Decreto reglamentario sobre asociaciones mutualistas dictado por el poder ejecutivo de 
la nación, el 29 de abril de 1938», en Antecedentes y legislación sobre mutualismo en la República 
Argentina, Bos Aires, 1945.
68. Conferencia do Subdirector General de Previsión Social, da secretaría de traballo e previ-
sión, Roberto Palmieri, en Antecedentes e legislación sobre el mutualismo…, cit.
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desenvolvementos diferentes, o desacordo entre mutualismo e seguro social é 
finalmente semellante nos dous países.

Podemos resumir o exposto até aquí de maneira bastante esquemática 
nos seguintes termos: un desenvolvemento máis temperán e cunha mellor 
implantación no conxunto do territorio francés e máis tardío e abrupto en 
Arxentina e cunha forte concentración en rexións de inmigración. Se cara a 
finais de século XIX constatamos entre as elites republicanas un similar consen-
so en canto á utilidade deste tipo de formas de seguro para resolver a «cues-
tión social», en Francia isto provocou unha importante regulamentación que 
tivo como efecto unha maior tutela administrativa, o que, por outro lado, per-
mitiu garantir a presenza do mutualismo na paisaxe comunal francesa. En 
Arxentina, o consenso non logrou traducirse nunha lei e o desenvolvemento 
das mutualidades, comparable ao francés como vimos, deuse dunha manei-
ra máis espontánea e pragmática, o que sen dúbida incentivou unha dinámica 
diferente en canto ás políticas de recrutamento e patróns de investimento, que 
non sempre podían ser compatibles cos obxectivos mutualistas.69

Para comprender a actitude aparentemente diferente que van ter os espa-
ñois, e en xeral os diferentes colectivos migratorios, en Arxentina e Francia, 
non podemos prescindir destes datos. Mentres que os españois chegan a Fran-
cia cando o sistema de protección mutualista está ben difundido no conxun-
to do territorio, sobre unha base territorial e nalgúns casos industrial, non 
é o caso de Arxentina. Neste aspecto, o Estado arxentino mostrouse moito 
máis liberal que o francés, non só na resistencia a intervir nunha socieda-
de que debía supostamente autorregularse, senón tamén no recoñecemen-
to dos dereitos civís aos estranxeiros. Isto facilitou o desenvolvemento tanto 
do asociacionismo como da prensa estranxeira, pero tamén condicionou dal-
gunha maneira a política social do Estado a través do lugar que estaba desti-
nado a outorgárselle ao mutualismo nela. Por outro lado, a forte presenza de 
estranxeiros no movemento mutualista podería non ser allea ás resistencias a 
recoñecer ao mutualismo esa función nacional que lle outorgaron os republi-
canos franceses. Problema que será abertamente formulado na intervención 
do delegado da Sociedade Española de Socorros Mutuos no Congreso Mutua-
lista de 1918. Para que o mutualismo ocupe esa función era necesario «aban-
donar por completo el sistema de exclusivismo, es decir, el de las asociaciones 
con bandera y creencias. Las de socorros mutualistas tienen el deber de admi-
tir a toda persona honesta, sea cual fuere su patria, su credo. El Mutualismo es 

69. Sobre este tema pouco ou nada sabemos. A oferta «étnica» que propoñían estas sociedades 
debería igualmente pensarse en función desta dinámica. 
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como la tierra argentina, para la humanidad, para todos los brazos e inteligen-
cias que, robustecidos por el Mutualismo, contribuirán al progreso del país. 
Hasta ahora han sido los extranjeros los que han predominado en cuestiones 
de Mutualismo, pero mañana serán los hijos de estos mismos, los argentinos 
nativos, las fuerzas vivas del suelo, fuerzas que interesan a todos los que habi-
tan esta República. Un poco más de desprendimiento, un poco menos de exte-
rioridades vanidosas facilitarían la solución de estas necesidades de progreso. 
Las hermandades numerosas sin prerrogativas asegurarán el futuro bienestar 
de las clases trabajadoras».70 Intervención que buscaba certamente atenuar o 
receo que xeraba para as elites arxentinas unha práctica cuxos efectos positi-
vos eran para eles neutralizados polo perigo que comportaban para os obxec-
tivos de nacionalización da sociedade.71 As elites mutualistas, moitas delas de 
orixe migratoria, debían resolver a cuadratura do círculo: en nome dos princi-
pios mutualistas reclamar a protección do Estado arxentino cando o seu pro-
pio liderado e as condicións de supervivencia das sociedades dependía do 
recrutamento étnico. 

II. A PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES: ENTRE DEBER MORAL 
E DEREITO SOCIAL

Podemos presumir de que os riscos vinculados ás incertezas da existen-
cia son unha variable que todo inmigrante debe sopesar cando encara unha 
experiencia migratoria. A enfermidade, o desemprego ou a morte prematura 
pódenlle poñer rapidamente termo a un proxecto individual e familiar. Adhe-
rirse a unha sociedade de axuda mutua supoñía unha inversión que, para o 
caso de Bos Aires durante a primeira metade do século XX, podía representar o 
8% do salario dun traballador non cualificado (supoñendo que traballase 24 
días ao mes).72 Podemos neste punto sinalar un comportamento diferencial 
entre os españois en Arxentina e Francia?

Repasemos as opcións que tiña un inmigrante ao chegar ao país de des-
tino cara a finais do século XIX: previr algúns dos riscos adheríndose a un sis-
tema mutualista que supoñía un investimento que reducía a súa capacidade 
de aforro, dar ao azar un lugar maior no proxecto e en caso de deber afron-

70. Cf. Museo Social Argentino, Congreso de Mutualidades..., cit., p. 84.
71. Unha análise do proceso de construción da nacionalidade, en Bertoni, Lilia Ana: Patriotas, 
cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Bos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 319.
72. Segundo cifras de Falcón, Ricardo: L’immigration, les travailleurs… cit., p. 183.
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tar calquera dos accidentes imprevisibles, afrontar o fracaso –unha sorte de 
xogo a «todo ou nada»– ou recorrer, neses casos, a outras formas de asisten-
cia, públicas ou fundadas en redes familiares. Trátase dunha decisión indi-
vidual ou familiar que se traduce nunha multiplicidade de estratexias que 
deberían analizarse e compararse. Como sinalamos, aínda que os españois 
desenvolveron un movemento mutualista importante en Arxentina, non todos 
elixen adherirse a unha mutua. Inversamente, non porque en Francia non se 
desenvolvese un movemento mutualista «étnico» semellante, isto supón que 
os españois xogasen aquí maioritariamente a todo ou nada. Para avanzar nesta 
cuestión sería indispensable asociar a perspectiva de traxectorias individuais 
cunha reformulación dos estudos sobre o mutualismo que rompan cos crite-
rios nacionais e étnicos de análise das fontes.

O mutualismo debería igualmente analizarse en función da terceira 
opción que tería todo inmigrante: recorrer á oferta pública de asistencia e pro-
tección. Dentro deste vasto eido de «seguro social» debemos integrar tanto 
o referente ao seguro contra enfermidade, como contra accidentes de traba-
llo e desemprego. A isto engádeselle o seguro de vellez ou xubilación. Todo 
isto directamente vinculado coa lexislación sobre traballo e os dereitos sociais 
dos traballadores. A estrutura do que será o estado social é máis temperá en 
Francia que en Arxentina –as primeiras leis son de fins do século XIX– e, sobre 
todo, con efectos aparentemente máis concretos para os traballadores/cida-
dáns. Pero os problemas formúlanse e vanse resolvendo de forma similar nos 
dous países. Recordemos rapidamente certos fitos.

O proceso revolucionario francés, como trinta anos despois o arxentino, 
asociará a instauración dos novos fundamentos do poder político coa destru-
ción da estrutura xurídica da sociedade corporativa. Entre as medidas toma-
das é importante destacar o impacto que terá, para a cuestión que nos ocupa, 
a lexislación destinada a suprimir as corporacións de oficio que até entón 
garantían protección e asistencia para os seus membros.73 Estas leis colocan o 
traballador ante un novo paradigma: liberdade sen protección.74 Nun primei-
ro momento, estas medidas estaban acompañadas de proxectos destinados a 
crear unha asistencia pública para garantirlles asistencia e protección aos nece-
sitados.75 Pero esta teoría estatista da protección axiña entra en contradición 

73. É o caso da Lei Chapelier de 1791 en Francia e a lei de supresión de corporacións de 1812 
en Arxentina. 
74. Cf. Castel: La métamorphose de la question sociale, París, Fayard, 1995.
75. A lei Chapelier declara «que a Nación debe procurarlles traballo e seguro aos enfermos». 
No Río da Prata constatamos similares declaracións de principios. En 1822, coa supresión das 
ordes hospitalarias, Ribadavia declara que o socorro aos enfermos constitúe agora unha parte 
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–tanto nun país coma noutro– cun pensamento liberal que se mostra aberta-
mente refractario ao principio de dereitos sociais e, por conseguinte, á inter-
vención do Estado nestas áreas.76 Non obstante, a «cuestión social», que se 
formula tanto en Arxentina como en Francia –aínda que para resolver proble-
mas de indixencia que tiñan orixes diferentes–, fará que rapidamente o pro-
blema da protección e da asistencia forme parte da axenda política dos dous 
países na segunda metade do século XIX. Grosso modo as respostas foron simi-
lares nos dous casos: 1- Desenvolvemento dun sistema de prevención mutua-
lista cuxo mérito maior é o de moralizar os traballadores creando hábitos de 
aforro. 2-Creación da asistencia pública destinada non soamente a resolver o 
problema dos pobres ou «clases perigosas», senón tamén a implantar unha 
política de hixiene pública. 3-Desenvolvemento de asociacións de beneficen-
cia privadas a partir das que os ricos puidesen cumprir o seu deber moral cara 
aos pobres. 

1. A asistencia pública: entre definicións sociais e políticas dos 
necesitados 

A cuestión da asistencia pública coñece unha importante metamorfose 
ao longo do século XIX que a leva dende o campo da caridade ao dos dereitos 
sociais. En ambos os países o camiño foi difícil –pola resistencia dos liberais de 
facer do socorro unha obriga e dos católicos de verse desprazados dunha área 
que consideraban privativa do exercicio da caridade cristiá– e deu como resul-
tado unha arquitectura bastante complexa do campo asistencial, que determi-
nará posteriormente a complexa estrutura do seguro social. É neste campo en 
que as diferenzas son tamén notorias entre Francia e Arxentina. 

En Francia a asistencia pública é obra de Napoleón, que crea en 1801 as 
oficinas de beneficencia destinadas aos «pobres», as cales se van transformar 
ao longo do século en estruturas de socorro para os traballadores. A comezos 
do século XX H. Monod cualificará estas oficinas que transformaron a benefi-
cencia en asistencia como «taller de reparación das ferramentas humanas».77 É 

do servizo público e pertence á alta policía de goberno. A Constitución francesa de 1793 irá 
mesmo máis alá ao recoñecer que «o seguro público é unha débeda sagrada». Cf. para o caso 
arxentino, véxase o noso traballo «Beneficencia y gobierno...», cit. 
76. Para esta cuestión, véxase Ewald, François: Histoire de l’Etat Providence. Para Arxentina, 
véxase o noso traballo e Zimmermann, Eduardo A.: Los liberales reformistas. La cuestión social en 
Argentina, 1890-1910.
77. Exposición de Monod perante a Sociedade Real Inglesa en 1906, citado por BEC, Colette, 
Assistance et République…, cit., p. 117.
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importante sinalar que, dende entón, este campo, como posteriormente o da 
hixiene pública, será de competencia comunal e que a III República, non sen 
dificultades motivadas pola gran resistencia das comunas e do sector católi-
co, intentou centralizalo a partir dunha estrutura administrativa nacional. As 
críticas cara a un sistema que repousaba sobre os poderes locais foron cons-
tantes a comezos da III República.78 Todo isto levou á creación en 1886 da 
Dirección da Asistencia Pública (DAP) e do Consello Superior de Asistencia 
Pública (CSAP) de natureza consultiva e destinado á elaboración de leis que 
debían someterse ao Parlamento.79 De alí xurdirá, por exemplo, a iniciativa 
de lei, promulgada en 1893, sobre asistencia médica gratuíta. Trátase da pri-
meira estrutura dun sistema de protección social que, ao mesmo tempo que 
introduce a noción de «indixencia» que integra os traballadores e non exclusi-
vamente os «pobres» como potenciais beneficiarios, exclúe explicitamente os 
estranxeiros.80 Aspecto que destacou G. Noiriel ao sinalar os efectos de todo 
isto na construción da categoría de «inmigrado».81 Coas primeiras leis de pro-
tección social da III República establecerase unha nova fronteira entre nacio-
nais e estranxeiros. O dereito ao «benestar» que recoñece agora o Estado non 
está vinculado á condición de traballador senón á soberanía.82 Dende entón, e 
até a creación do Seguro Social despois da II Guerra Mundial, o campo da asis-
tencia definiuse legalmente dentro das fronteiras da cidadanía política, aínda 
que non o da protección, como vimos, en mans de mutuas e sociedades patro-
nais e comerciais. A situación do inmigrante en canto ao acceso á asistencia 

78. Sinalábase tanto o seu arcaísmo como a súa falta de coherencia e eficacia. Denuncia que de 
35 000 comunas só 9000 teñen unha oficina de beneficencia e en xeral as rurais carecen dela. 
Entre os 9000, o 5% teñen unha realidade nominativa. En canto a hospitais e hospicios, tamén 
se denuncia a súa mala distribución. Cf. Bec, Colette: Assistance et République…, p. 50.
79. Esta foi dividida en catro dependencias: primeira oficina: establecementos nacionais de be-
neficencia xordomudos e cegos e depósito de mendigos e asilos departamentais; segunda ofici-
na: nenos asistidos, protección da infancia, sociedades de caridade maternal, gardarías infantís; 
terceira oficina: hospicios e hospitais, establecementos particulares de beneficencia, oficinas de 
beneficencia, servizo de saúde para indixentes; cuarta oficina: sociedades de socorros mutuos, 
caixas de seguro, montepíos. 
80. A lei introduce tamén unha importante mudanza nos criterios de acceso ao socorro, toman-
do en conta agora a maiores o enderezo de residencia e non o de orixe. Bec, Colette: Assistance 
et République, París, Les Editions de l’Atelier, 1994.
81. Noiriel, Gérard: Le creuset…, cit.
82. Problema que está completamente ausente no mesmo traballo, por outro lado importante, de 
Castel: La métamorphose…, cit.; sobre a tradición xurídica francesa, véxase Halpérin, Jean-Louis: 
Entre nationalisme juridique et communauté de droit, París, PUF, 1999.
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pública quedaba suxeita a acordos internacionais fundados sobre o principio 
de reciprocidade.83

O campo da asistencia en Arxentina é tan complexo coma o francés. 
Como en Francia, os liberais intentaron rapidamente desentenderse do custo 
que implicaba introducir este sector no erario público e fixérono recorrendo 
ás iniciativas privadas, non só confesionais. Coa creación da municipalidade 
de Bos Aires en 1854, a saúde e a hixiene pública pasan a ser áreas especializa-
das da administración municipal, que comparte a administración dos diversos 
hospitais existentes na cidade coa Sociedade de Beneficencia das Damas Cari-
tativas, coas Sociedades de Beneficencia de estranxeiros e coas congregacións 
relixiosas. O sistema funciona sen coordinación ningunha e para o caso da 
municipalidade, sen recursos específicos. As dúas epidemias de febre amarela 
que debeu afrontar a cidade en 1857 e 1873 fortaleceron o sector dos hixienis-
tas, que reclamaban a organización dun servizo de saúde pública. Finalmente, 
en 1883, créase a Administración Sanitaria e Asistencia Pública pero, a dife-
renza da DAP en Francia, como unha competencia municipal e non nacional. 
O seu primeiro director será un dos máis activos hixienistas do momento, José 
María Ramos Mejía.84 Isto permitiu sen dúbida aumentar a oferta hospitala-
ria –a principios do século contaban xa con trece establecementos na cidade–
, que era gratuíta para aqueles que presentasen un certificado de «pobreza». A 
diferenza de Francia, non se estableceu ningunha restrición para os estranxei-
ros agás que, chegado o caso, debían procurar o certificado no consulado.85

Encontrámonos así cun cadro sorprendente e paradoxal: mentres en Arxen-
tina os estranxeiros non son excluídos da asistencia pública, é aquí onde des-
envolven formas alternativas de protección –xa sexa mutuas ou sociedades de 
beneficencia destinadas a socorrer gratuitamente os seus propios nacionais–, en 

83. En 1932 España asina con Francia un «Tratado de Trabajo y Asistencia Social» –que bus-
ca garantir para os españois os mesmos dereitos que os traballadores franceses–, ratificado por 
Francia dous anos despois e cuxa aplicación queda en mans dos alcaldes das comunas. Cf. Lillo, 
N.: op. cit., pp. 415 e ss.
84. Sobre o papel de Ramos Mejía na construción dunha política de saúde pública, véxase Gon-
zález, Ricardo: Curar, persuadir, gobernar. La construcción histórica de la profesión médica en Buenos 
Aires, 1852-1886, Madrid, CSIC, 1999, pp. 73-80; para unha visión do pensamento de Ramos Me-
jía dentro do medio intelectual de fins de século, véxase Terán, Óscar: Vida intelectual en el Buenos 
Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la «cultura científica», Bos Aires, FCE, 2000.
85. A lei de 1904 precisa a condición de «pobre» establecendo unha diferenza entre «pobres de 
solemnidade» e «simples pobres». Os primeiros ocupan a categoría dos antigos pobres –aqueles 
que non teñen traballo– mentres que os «simples pobres» son os indixentes. Estes últimos de-
ben pagar un arancel de 1 peso por día de hospitalización e de 0,30 centavos por visita médica. 
Para os outros os servizos son pagos.
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Francia non recorren a estas cando a oferta pública lles é supostamente veda-
da. Confirmaría isto a tese de Baily de que o desenvolvemento de socieda-
des de axuda mutua ten como principal motor a preservación de vínculos de 
identidade étnica? Se pensamos isto á luz do traballo de Luigi Favero sobre 
o desenvolvemento das escolas das sociedades de socorros mutuos italianas 
en Arxentina é válido interrogarse sobre a pertinencia deste tipo de aproxi-
macións. Favero mostra como as escolas mutualistas tenden a diminuír can-
do a colonia italiana é numericamente importante e en momentos de auxe dos 
movementos patrióticos dentro dela. A explicación a esta contradición apa-
rente Favero encóntraa na oferta educativa do estado arxentino. Cando esta se 
fai efectiva, os italianos ven máis natural enviar os seus fillos á escola públi-
ca –abandonando así o ensino do italiano– para transferir os fondos utiliza-
dos para a educación ao sistema de prevención social das mutuas. É entón un 
mesmo espírito pragmático que podería explicar o mantemento da función de 
protección e seguro médico das mutualidades fronte a unha oferta asistencial 
aínda reducida.86

Para razoar nestes termos é necesario previamente reler as hipótese sobre 
as que se fundan os nosos coñecementos sobre o tema. Para o caso arxenti-
no importa sinalar que os efectos desta nova organización foron moito menos 
tanxibles para a poboación que para os administradores, que non deixan de 
celebrar unha asistencia pública que, segundo termos de Dellepiane, «puede 
presentarse con legítimo orgullo como una de las mejores del mundo».87 O pri-
meiro problema, amplamente sinalado na segunda metade do século XIX, e ao 
que se refire o propio Dellepiane, é a falta de coordinación entre os distintos 
servizos que interveñen na administración sanitaria e médica. A isto engádese 
que este servizo, que foi orixinariamente creado por razóns de hixiene públi-
ca, non se formulou claramente como resposta ao dereito dos traballadores ao 
acceso á saúde. A función da asistencia era «socorrer os menesteros» e o derei-
to a acceder gratuitamente a ela era recoñecido unicamente para os «pobres de 
solemnidade» e o pagamento para os «simples pobres», é dicir, para aqueles de 
baixos recursos (os indixentes), que en Francia accedían gratuitamente aos ser-
vizos da asistencia pública. Por outro lado, se a inscrición no rexistro de pobres 
daba dereito a recorrer á asistencia pública, o administrador dun hospital podía 

86. Cf. Favero, Luigi: «Las escuelas de las sociedades italianas en la Argentina (1866-1914)», 
en Devoto, Fernando e Rosoli, Gianfausto (ed.): La inmigración italiana en la Argentina, Bos Ai-
res, Biblos, 2000, pp. 165-207.
87. Cf. Dellepiane: «Beneficencia pública», en Censo General de la Ciudade de Buenos Aires 
(1904), Bos Aires, 1906. Visión que retoma Zimmermann, Eduardo en Los liberales reformistas. 
La cuestión social en la Argentina. 1890-1916, Bos Aires, Sudamericana, 1995, p. 101 e ss.
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rexeitar un enfermo se avaliaba que a natureza da enfermidade ou as capaci-
dades do establecemento non o permitían.88 Noutros termos, o dereito dos 
«menesterosos» a ser socorridos –en función das posibilidades– non deu lugar 
a unha formulación dun dereito social dos traballadores que obrigaba o estado 
a garantirlles o acceso á saúde. Isto remite ao terceiro problema: esta organiza-
ción, que ao igual que en Francia se pensou sobre base comunitaria, non coñe-
ceu un desenvolvemento semellante noutras cidades da República. De forma 
que a Asistencia de Bos Aires debía atender boa parte da poboación do interior, 
asumindo a cidade de Bos Aires os custos dun servizo do que o Estado nacional 
non quería facerse cargo. De aí que non poida avaliarse a importancia da ofer-
ta cun calculo que teña unicamente en conta a poboación de Bos Aires. A isto 
engádeselle o problema do crecemento veloz da poboación desta cidade –capi-
tal e suburbios. Cando comeza a actuar a Asistencia, a cidade conta con arre-
dor de 400 000 habitantes. En menos de dez anos a poboación é de 650 000 
(1887), de 950 000 en 1904, de 1 231 698 en 1909 e de 1 575 814 en 1914.89 
Toda previsión resulta neste caso imposible e a cidade coñece un constante 
déficit en estrutura hospitalaria e sanitaria. Neste marco non é sorprenden-
te constatar a iniciativa das diferentes colectividades de crear os seus propios 
establecementos hospitalarios. En canto a outros tipos de socorro, non existe 
en Arxentina nada equivalente ás Oficinas de Beneficencia. Este ramo quedará 
en mans privadas, ben sexan benéficas, ben dos propios interesados. Expresa-
do noutros termos, a pesar da liberalidade da tradición xurídica arxentina, os 
efectos destas medidas deben ser matizados. Se o feito de non introducir o cri-
terio de cidadanía política para definir o deber –moral– de asistencia do Estado 
ten certamente un impacto na significación social do concepto de «inmigrante» 
en relación coa asignación burocrático-identitaria do «inmigrado» en Francia,90 
para explicar a estratexia dos actores é necesario non só ter presente o marco 
xurídico-lexislativo senón tamén os efectos concretos destas medidas nas con-
dicións de vida da poboación. 

Postulado que leva a reler igualmente o modelo de análise que se privi-
lexia en Francia. Se neste caso non cabe dúbida de que primou un nacionalis-

88. Cf. Nota de Ramos Mejía ao Intendente Crespo. Archivo de la Municipalidad. Gobierno. 
132-1987. Dunha eficacia similar era o dereito dos pobres ás visitas domiciliarias. As queixas 
sobre a dificultade de acceder á medicina seccional son, por outro lado, constantes. Cf. Actas del 
Consejo Municipal de Buenos Aires. 
89. Cf. Bourdé, Guy: Urbanisation et imigration en Amérique latine. Buenos Aires, París, Aubier, 1974.
90. Cf. Noiriel, Gérard: «Représentation nationale et catégories sociales. L’exemple des réfu-
giés politqiues», en Devoto, Fernando e González Bernaldo, Pilar: Emigration politique…, cit., 
pp. 45-75.



��0 

Pilar González Bernaldo de Quirós

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (81-117) ]

mo xurídico que exclúe os estranxeiros da asistencia pública, a aplicación desta 
lexislación quedaba en mans da comuna. E estas parecen manexarse con moita 
máis liberdade da que a visión dun Estado todopoderoso e centralizador fai pen-
sar.91 Os efectos desta autonomía comunal poden tamén facerse sentir entre os 
estranxeiros. Un exemplo disto encontrámolo na diferente situación dos inmi-
grantes españois durante a crise dos anos trinta en dúas comunas próximas dos 
suburbios industriais de París, analizadas por N. Lillo.92 Mentres que na comu-
na de Aubervilliers os estranxeiros son excluídos dos beneficios da asistencia 
pública, non o son na veciña comuna de Saint-Denis. Certamente estas diferen-
zas explícanse por razóns políticas. A alcaldía de Saint-Denis é naquel momen-
to comunista e a xenerosidade do seu alcalde, Doriot, non é allea á vontade 
de facerse cunha forte base na súa loita pola dirección do partido que o opo-
ñía a Maurice Thorez.93 Sexan cales fosen as razóns, o exemplo mostra que os 
alcaldes tiñan suficiente liberdade como para apartarse das directivas nacio-
nais. Todo o cal formula novamente o problema da escala de análise e destaca 
a forza que aínda teñen os presupostos estatistas das ciencias sociais francesas, 
ou expresado en termos de Bourdieu, o peso do «pensamento de Estado».94 
A diversidade de situacións fai necesario distinguir entre lexislación nacional 
e políticas comunais.95 Como dixo causticamente un monárquico francés ao 
comezo da III República: «para vostedes as leis, para nós, o terreo».

2. Pensar as estratexias de protección dos inmigrantes

Se modificamos a liña de mira e pensamos en termos de estratexias dos 
actores fronte ao factor «risco», constataremos que a adhesión a unha socie-
dade mutualista non é un índice unívoco de protección e que as opcións eran 
variadas e dependían dunha serie de variables a partir das cales os inmigran-
tes podían avaliar os custos e beneficios. 

Volvamos ao caso dos españois de Saint-Denis, revelado por Natacha 
Lillo, cuxa recente tese é un dos poucos estudos serios que existen en Fran-

91. Cf. Murard, Lion e Zulberman, Patrick: L’hygiène dans la République. La santé publique en 
France ou l’utopie contrariée, 1870-1918, París, Fayard, 1996.
92. Cf. Lillo, Natacha: op. cit.
93. Cf. Lillo: op. cit., p. 419; Brunet, J-P: Jacques Doriot, París, Balland, 1986.
94. Cf. Bourdieu, Pierre: «Esprits d’Etat», en Actes de la recherche en sciences sociales, 96-97, 
marzo de 1993.
95. Cf. Lillo, N.: «Les différentes politiques municipales», en op. cit., pp. 415 e ss.
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cia sobre a inmigración española.96 Na comuna de Saint-Denis, centro indus-
trial lindante coa cidade de París, concentrouse un número suficientemente 
importante de españois como para que o barrio en que se encontraban levase 
o nome de La petite Espagne. En 1911 a pequenísima colonia conta cuns 250 
españois. En 1921 serían 1427. Se engadimos aqueles que viven no veciño 
barrio de Aubervilliers e Porte de la Villette, o colectivo suma 2200 españois.97 
A colectividade crece considerablemente nos anos vinte e, en 1931, os espa-
ñois na Seine son 16 814, a metade deles concentrados en Saint-Denis, Auber-
villiers e Saint-Ouen, todas comunas lindantes.98 Pero alí onde a concentración 
é maior é en Saint-Denis, que en 1931 conta cun 10% de poboación estranxei-
ra, entre a que 2 de cada 5 son españois. En 1931, un 13% dos homes acti-
vos da colonia encóntrase desempregado. En 1936 estas cifras elévanse ao 
47% (430 de 916).99 Isto incita moitos retornos a España –a regulamentación 
de entón impoñía a prioridade á man de obra nacional, colocando os traba-
lladores estranxeiros na primeira fila dos afectados pola crise, pero estes son 
moito menores en Saint-Denis que na comuna veciña de Aubervilliers. Men-
tres que a primeira perde entre 1931 e 1937 o 16% da súa poboación españo-
la, en Aubervilliers constátase unha diminución do 48%.100 Se a crise xera un 
movemento de retorno, como explicar esta importante diferenza entre compa-
triotas que viven só a uns bloques de distancia? En realidade, o que Natacha 
Lillo constata é que moitos dos españois de Aubervilliers deciden trasladar-
se ao concello veciño, pois alí Doriot garante a todos os estranxeiros un segu-
ro de desemprego, acceso aos servizos de saúde e beneficencia da comuna 
e outras importantes formas de socorro.101 O exemplo revela que a protec-
ción é unha variable que non se debería desatender cando se traballa sobre 
mobilidade.102 Neste caso particular, a posibilidade de beneficiarse da asisten-

96. As investigacións francesas están maioritariamente destinadas ao exilio español. A inmigra-
ción española, avaliada como «invisible», non mereceu aínda a suficiente atención. O traballo 
de Natacha Lillo sobre a colectividade española no norte de París representa unha importante 
achega para a historiografía francesa. Cf. Lillo, Natacha: op. cit.
97. Lillo, N.: op. cit., anexos.
98. Ibidem, p. 143.
99. Ibidem, p. 393.
100. As cifras pasan de 4348 españois a 2269. Cf. Lillo, N.: op. cit., p. 398.
101. Como pagamento do hotel, acceso libre a duchas públicas, sopas populares, vales para a 
adquisición de pan, carne, leite, carbón, mesmo para o peiteador. Tamén distribución de roupa 
e zapatos, co único requisito de tres meses de residencia na comuna. Segundo as cifras de Lillo 
isto afecta a 42 familias e a un total de 222 persoas. Cf. Lillo, N.: op. cit., p. 418.
102. Por outro lado, as esixencias de mobilidade levaron as sociedades de socorro mutuo de 
estranxeiros en Arxentina a adaptarse formando federacións que lle permitían ao inmigrante 
beneficiarse de protección noutras cidades do país. 
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cia pública gratuíta forma parte da estratexia de mobilidade dos españois, ou 
expresado noutros termos, a mobilidade pode ser unha estratexia de protec-
ción.103 É comprensible que, neste marco, a iniciativa de cotizar nunha mutual 
representase un menor atractivo. 

Isto non impediu, porén, que se crease en Saint-Denis unha mutua 
«étnica». A iniciativa xurdiu dos padres claretianos –congregación do Sagra-
do Corazón–, que instalaron en 1922 un Real Padroado Español, que, a pesar 
do seu nome, está destinado a unha poboación maioritariamente estremeña 
e castelá. Para isto reciben unha subvención anual de 20 000 pesetas de ouro 
da embaixada de España, contribución que continuará até 1936.104 Alí realí-
zanse actividades culturais (representacións teatrais, sala de cine, cursos de 
español), relixiosas (cursos de catequese), socio-benéficas (socorro aos necesi-
tados, bolsa de traballo, axuda xurídica, dispensario médico gratuíto) e recrea-
tivas (scouts). Os padres crean en 1926 unha sociedade de socorros mutuos: 
«Sociedad católica de socorros mutuos: el hogar de los españoles», que se ins-
cribe oficialmente segundo a lei de mutualidades de 1898. O obxectivo dos 
padres é certamente dobre: asistir os traballadores e preservar a colectivida-
de española das influencias consideradas nefastas, en particular nesta comuna 
comunista. Pero a iniciativa busca igualmente darlles resposta ás necesidades 
desta poboación. Os españois viven en condicións de aloxamento e sanidade 
bastantes precarias e aparentemente non todos dispoñen de formas de protec-
ción patronal.105 Non sabemos cantos deles se adhiren a unha mutua comu-
nal, aínda que os baixos salarios que perciben poderían explicar a iniciativa 
dos padres claretianos, co apoio do goberno español, de organizar este servi-
zo para os españois do norte parisiense.

103. A existencia dun sistema de seguro social como forma indirecta de salario forma parte 
hoxe en día do atractivo que representan algúns países para os inmigrantes que proveñen de 
sociedades en que o traballador se atopa totalmente desprotexido.
104. A República a partir de 1932 dálles cada ano 54 000 francos até 1936.
105. Nas fábricas de Saint-Denis o mutualismo patronal parece coñecer un menor desenvol-
vemento que noutras rexións industriais, posiblemente porque as necesidades de estabilizar a 
man de obra sexan menos imperiosas aquí, motivado pola proximidade da populosa capital que 
garante unha reserva de man de obra. Non obstante, isto existe e representa unha competencia 
para o Hogar de los Españoles. Así, nunha das primeiras reunións da Xunta Directiva sinálase que 
a fábrica de produtos químicos Saint-Gobain, en Aubervillier, ofrece xa a súa propia sociedade 
de seguros mutuos e, dado que esta é obrigatoria, os asalariados españois non queren pasarse ao 
Hogar. Cf. «Actas de la Junta Directiva del Hogar de los Españoles, septiembre 1926», en Fun-
dación Primero de Mayo, «Fondo Hogar de los españois» 003/002. Agradezo a Natacha Lillo 
comunicarme as informacións referentes ao fondo do Hogar de los españoles.
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Seguindo o obxectivo de tutelar os inmigrantes, son designados como 
presidente e vicepresidente de honor o embaixador español e cónsul xeral 
de España en Francia. E como membros protectores, as elites españolas en 
París: presidente e vicepresidente da Cámara de Comercio Español, o direc-
tor do Banco do Río da Prata, o secretario do Instituto de Estudios Hispáni-
cos da Universidade de París, un médico do hospital español da rúa da Pompe 
e o propietario da imprenta Aurora. Os membros debían ser obrigatoriamen-
te españois, asalariados, ter entre 16 e 55 anos e podían ser de ambos os dous 
sexos. Por unha cotización mensual de 10 francos tiñan dereito, en caso de 
enfermidade, a unha visita médica, á gratuidade dos medicamentos e a un 
socorro en especie a partir do cuarto día, avaliado en función da duración da 
incapacidade de traballar.106 En caso de morte, a viúva recibe 150 francos e 
50 para a compra dunha coroa mortuoria. Os membros do consello de admi-
nistración eran elixidos nunha asemblea xeral e debían ser españois e saber 
ler e escribir. O conselleiro da sociedade era o capelán do Real Padroado de 
Saint-Denis.107 En setembro de 1926 os membros estímanse en 70. Segun-
do un informe de Renseignements Generaux en 1927, o Hogar tiña 74 mem-
bros e un informe da embaixada de Francia fala de 98 membros para o mesmo 
ano.108 Se temos en conta que en 1926 os españois no barrio de Saint-Denis 
e barrios próximos son 6014, isto quere dicir que a taxa de penetración é de 
arredor de 6,5% (calculando a man de obra activa), cando sabemos que estas 
cifras son moito máis altas en Bos Aires.109 Quizá o menor grao de adhesión 
a este tipo de asociacións dos españois en Francia resida –amais da resisten-
cia ideolóxica evocada por Lillo– en que dispoñen aquí dun número maior de 
alternativas, entre elas recorrer gratuitamente aos servizos públicos que ase-

106. Até un mes de interrución de traballo, 10 francos por día; de 50 a 60 días, 5 francos dia-
rios; de 60 a 90, 3 francos. Se a enfermidade se prolongase, o consello de administración tomará 
medidas especiais. Cf. Lillo, Natacha: op. cit.
107. Fundación Primero de Mayo, «Hogar de los Españois», citado por Lillo, N.: op. cit., p. 338.
108. Os recursos do Fogar proviñan da cotización dos membros, das doazóns dos membros 
protectores e de legados diversos. Entre estes os realizados en varias ocasións por Alfonso XIII. 
Así, en 1927, o Fogar recibe 1000 francos da súa Maxestade a través da embaixada. Novamen-
te en 1929.
109. O Fogar buscaba abarcar toda a área dos suburbios industriais do nordeste parisiense. En 
1927 a Xunta nomea visitadores para Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen e Levallois-Perret, 
o que permite pensar que esta era a súa principal área de extensión, aínda que é posible supo-
ñer que algúns membros habitan fóra destes distritos, como deixa supoñer a proposición que 
realiza Lavin, un dos vogais da Xunta, en xaneiro de 1927, para que os españois «si habitan en 
un distrito donde no puedan serles prestados los auxilios del médico y farmacia de la sociedad, 
tendrán que conformarse a percibir como único auxilio la cantitad de doce francos diarios». Cf. 
Acta de xaneiro de 1927 en Fundación Primero de Mayo, «Hogar de los Españois».
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gura a comuna de Saint-Denis, por exemplo, ou á existencia de mutuas patro-
nais nalgunhas fábricas da zona.110

A relación entre estes dous fenómenos constátase posteriormente, cando 
a función mutualista sexa abandonada unha vez que os españois se integraron 
no sistema de seguro social francés. 

A vitalidade do movemento asociativo «étnico» en Arxentina debería 
pensarse igualmente en relación coa existencia doutras alternativas posibles. 
Quizais sexa aquí o escaso atractivo dunha limitada oferta asistencial pública o 
que permita explicar o grao de penetración do mutualismo entre os estranxei-
ros. Para corroborar convenientemente esta variable sería necesario anali-
zar comparativamente o desenvolvemento de mutuas e de asistencia pública 
nunha escala micro. Alejandro Fernández suxire por exemplo que no barrio 
de Flores a creación do hospital Álvarez, dependente da asistencia pública, 
corresponde ao período en que o número de membros da Sociedade Española 
de Socorros Mutuos deixa de crecer.111 O atractivo da oferta pública en Flores 
en relación ao centro podería estar vinculado a mellores servizos prestados así 
como ás características socio-profesionais da poboación española en Flores.112 
Isto mostraría que, como para o caso das escolas mutualistas italianas analiza-
do por Favero, nos obxectivos das asociacións «étnicas», a oferta de asistencia 
pública é unha variable que permite explicar o desenvolvemento mutualista. 

Dende o punto de vista da saúde, por exemplo, a adhesión permitía ter 
acceso á medicina mutualista –que comprendía servizo médico e medicina– 
como tamén aos hospitais comunitarios.113 Aquí deberiamos considerar o 
atractivo particular que puido representar para os inmigrantes a posibilida-
de de acceder á consulta médica sen necesidade de recorrer ao hospital, sobre 

110. Natacha Lillo interpreta esta escasa adhesión dos españois como produto da resistencia 
ideolóxica do medio obreiro español a integrar unha estrutura confesional. Con todo, isto non 
impide que unha maioría das familias españolas recorran ao padroado para bautizar os seus fi-
llos –o 94% delas fano, segundo as cifras de Lillo. Cf. op. cit., p. 321.
111. Cf. Fernández, Alejandro: «El mutualismo español en un barrio de Buenos Aires: San 
José de Flores, 1890-1900», Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 4, n.º 13, decembro de 
1989, pp. 609-642.
112. A porcentaxe de traballadores escasamente ou nada cualificados –noutras palabras, con 
máis baixos salarios– era importante en Flores. Estas dúas variables (oferta pública e nivel de 
ingresos) poderían explicar que neste caso a relación custo-beneficio levase a limitar o atractivo 
da opción mutualista. Cf. Fernández, Alejandro: «El mutualismo español en un barrio…», op. 
cit. Agradézolle a Alejandro Fernández que me chamase a atención sobre esta cuestión. 
113. As estatísticas de saúde amosan que a maioría dos estranxeiros optan, por exemplo, polo 
hospital comunitario. Cf. Municipalidad de Buenos Aires, Municipalidad. Direccion General de 
Estadísticas, Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, Bos Aires, 1891-1923, Bos Aires, 
1-25, 1892-1924.
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todo tendo en conta a deficiencia do servizo de médicos seccionais da admi-
nistración pública.114 Ao que debemos engadirlle un seguro de enfermidade 
e desemprego. Podemos concluír que a opción polo mutualismo levou a que 
os inmigrantes se atopasen finalmente mellor protexidos que os nacionais? 
Para o caso da saúde, sería aquí necesario realizar un estudo comparado de 
mortalidade intrahospitalaria entre hospitais da asistencia pública e comuni-
tarios para avaliar até que punto o atractivo da adhesión é meramente «étni-
co» ou repousa sobre criterios máis pragmáticos. Podemos, polo momento, 
recorrer ás cifras totais de mortaldade de estranxeiros e nacionais de 1904. 
Mentres que a poboación arxentina representa o 55% da poboación total e a 
estranxeira o 45%, no total das mortes rexistradas en 20 anos, os arxentinos 
representan o 62,7% e os estranxeiros o 37%. É evidente que estas cifras están 
distorsionadas, pois inclúen a mortalidade infantil que afecta moito máis a 
poboación nativa que a estranxeira.115 Pero nada sabemos sobre a utilización 
que se realizou entón destas cifras e o peso que isto puido ter na decisión de 
adherirse a un seguro mutualista. Para avaliar o impacto que tivo o sistema de 
saúde mutualista na diminución de riscos deberiamos igualmente ter en conta 
o maior ou menor grao de exposición dos estranxeiros ás enfermidades epidé-
micas –non sempre cubertas polas mutuas– así como a calidade comparativa 
do servizo de saúde mutualista e público. 

Pero se saímos da estrita área da saúde, que era o terreo principal de 
intervención das mutuas, a situación dos traballadores estranxeiros parece 
máis precaria que a dos nacionais. En particular para aqueles que xa non se 
encontraban en idade de traballar. As mutuas non garanten unha xubilación 
e os estranxeiros atópanse, neste punto, en condicións máis precarias que os 
nacionais, que poden dispoñer máis facilmente dunha rede primaria de soli-
dariedade. As estatísticas do Asilo de Mendigos, que funcionaba en Bos Aires 
dende 1857, parecen confirmalo. Para 1904, por exemplo, vemos que dun 
total de 895, 700 son estranxeiros (21,9% de nacionais –cando representan o 
55% da poboación total– fronte ao 78,1 de estranxeiros –o 45% da poboación 
total). Pero entre os estranxeiros son os españois os que menos recorren alí. 
Estes representan o 16,7% dos asilados e o 14% da poboación local, mentres 

114. Nalgúns casos os médicos mutualistas eran eles mesmos membros da colectividade, como 
podemos constatar para o caso da Montepío de Monserrat. A posibilidade de dispor dunha 
sorte de médico de cabeceira, ao que por diferentes razóns se lle tiña máis confianza, pode ser 
outra das variables que hai que considerar. Agradezo a Fernando Devoto por chamarme a aten-
ción sobre este problema.
115. Os resultados invértense se calculamos a mortalidade na franxa de idades de 15 a 60 anos: 
34,5% para os nacionais e 65,5% para os estranxeiros. Cf. Anuario estadístico..., op. cit.
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que os italianos representan o 51,6% dos asilados e o 22,4% da poboación. 
As cifras máis sorprendentes son as dos franceses, que representan só o 2% 
da poboación da cidade e contan co mesmo número de asilados que os espa-
ñois. Estas diferenzas, mesmo entre as colectividades migratorias, poderían 
permitir abordar a existencia doutras alternativas á protección: a solidariedade 
de vínculos primarios, recurso co cal parecen poder contar máis os españois 
que os italianos. Pero para isto deberiamos comparar estas cifras cun perío-
do posterior, xa que a sobrerrepresentación de italianos e franceses podería 
estar traducindo os ciclos migratorios: os asilados mostran o avellentamento 
da poboación dos primeiros grandes fluxos. 

A XEITO DE CONCLUSIÓN

A comparación, como sinalou Marc Bloch, permite abrir novos campos de 
estudo a través da posibilidade que outorga desnaturalizar un obxecto de estu-
do para formular novas interrogantes silenciadas polas tradicións historiográ-
ficas nacionais. O obxectivo deste traballo é mostrar a utilidade deste exercicio 
para reformular o cuestionario que até agora nos servira para analizar o desen-
volvemento do mutualismo e formular o problema dos efectos que todo isto ten 
na experiencia migratoria e na construción do estado social. É un feito histori-
camente irrefutable que a construción do estado social se conxugou nos dous 
países co fenómeno migratorio. Aínda que a cuestión foi historicamente abor-
dada en diferentes termos nos dous países (traballadores temporais/poboado-
res), tanto os emigrantes como as sociedades de acollida deberon dar resposta a 
este problema. Nos dous casos o mutualismo parece ser a resposta privilexiada 
polas elites republicanas e, no caso arxentino, polos propios emigrantes, aínda 
que con resultados que poderían aparecer como un tanto paradoxais. 

En efecto, a comparación dos coñecementos que até agora temos sobre 
o desenvolvemento do mutualismo permite interrogar dende outra óptica o 
mencionado modelo de «integración republicana». A «invención da economía 
social», para utilizar a expresión de A. Gueslin, foi imaxinada en Francia como 
unha vía de acceso ao «benestar xeral» dos traballadores e de aí que os repu-
blicanos franceses asociasen este movemento ao da construción dunha socie-
dade nacional a través da noción de cidadanía social. Se cadra non se reparou 
suficientemente no feito de que isto supón a coexistencia de dúas definicións 
da cidadanía, que non implica, como o suxería Marshall, unha prolongación 
no campo social da cidadanía política. Se a asistencia pública tendía a conxu-
gar dereitos sociais con dereitos políticos –aínda que a aplicación remite a 
situacións moi diversas–, o mutualismo sobre o cal se vai construír a primeira 
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estrutura do estado social fundaméntase na noción de protección de traballa-
dores. É neste camiño aberto polas mutuas por onde transitará posteriormen-
te o sistema social francés despois da Segunda Guerra Mundial: os dereitos 
sociais vincúlanse ao traballo e non á soberanía. 

O caso arxentino enfróntanos con outro paradigma. Aquí primou o prin-
cipio de «comunidade de dereitos» entre nacionais e estranxeiros no que fai 
aos dereitos civís, e aínda que as fronteiras existiron para os dereitos políticos 
–os estranxeiros gozaron, non obstante, de dereito de voto para as eleccións 
municipais– o dereito de asistencia pública non foi privativo dos cidadáns, 
senón dos habitantes –aínda que é pertinente cuestionarse sobre os seus efec-
tos no benestar xeral. Con todo, e aínda que os liberais reformistas no con-
texto político-ideolóxico de fins de século «construíron unha nova linguaxe 
política do reformismo», como sostén Zimmermann, o mutualismo –a par-
tir do cal se podía deseñar un sistema de protección social compatible coas 
esixencias do Estado liberal– foi considerado como opción individual e non 
como vía de acceso ao benestar xeral do cal o Estado debía ser garante. A inter-
vención reguladora estatal neste campo non pasou do estado de formulación 
de boas intencións, sen por isto inhibir o desenvolvemento do mutualismo. 
Quizais as vacilacións que levaron a postergar a construción dun sistema de 
protección sobre base mutualista non sexan alleas ás dificultades de asociar a 
«nova linguaxe» a unha realidade social a partir da cal definir o novo cam-
po da cidadanía social. Isto parece mesmo condicionar os marcos de análise a 
partir dos que se analiza este fenómeno e que levan a que en Arxentina se siga 
considerando o mutualismo como «estranxeiro» e, máis recentemente, como 
expresión de etnicidade. Con todo isto non pretendo negar os alcances que 
o importante desenvolvemento mutualista entre estranxeiros puidese ter na 
consolidación de institucións comunitarias e a creación de liderados étnicos. 
Aínda que neste desenvolvemento coloquei deliberadamente a variable «pro-
tección» no centro da argumentación, isto pretende menos negar as outras 
dimensións de análise que sinalar a necesidade de artellalas coas estratexias de 
protección dos traballadores estranxeiros.
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OS ESTUDOS VERBO DOS ITALIANOS EN ARXENTINA: 
CAL É A SÚA CONTRIBUCIÓN Á HISTORIA DA 
EMIGRACIÓN?

Franco Ramella

RESUMO
O caso da emigración italiana a Arxentina entre o século XVIII e principios do XIX pon en dúbida 
a validez dunha tese altamente difundida entre os historiadores, segundo a cal, para explicar 
as diferentes traxectorias sociais dos emigrantes, cómpre observar principalmente a bagaxe 
profesional e cultural que estes levaron consigo dende o vello mundo. O método que aquí se 
propón consiste en modificar o punto de vista da análise, desprazando a atención do capital 
humano posuído canda a súa chegada por cada emigrante en particular cara aos procesos 
mediante os cales se integran en círculos sociais específicos. A idea, de feito, é que a composición 
social e profesional das redes de relacións nas que se insiren os emigrantes na sociedade de 
acollida inflúe de maneira determinante nestas traxectorias, ampliando ou restrinxindo o radio 
das oportunidades e dos recursos aos que poden acceder.
Palabras clave: Italianos, mobilidade social, capital humano, redes de relacións (reti di 
relazioni).

ABSTRACT
The case of Italian emigration to Argentina in the 19th and early 20th centuries questions 
the validity of a thesis widely held by historians, namely that in order to explain the different 
social trajectories followed by emigrants the principal aspect to be taken into account is the 
professional and cultural baggage they brought with them from the Old World. The method 
proposed here consists in modifying the analytical standpoint, shifting attention from the human 
capital with which each immigrant was endowed on arrival towards the processes by means of 
which they integrated in specific social circles. The idea, in fact, is that the social and professional 
composition of the networks of relationships into which the emigrants fitted in the society of 
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their country of destination had a decisive influence on these trajectories, widening or narrowing 
the radius of the opportunities and resources to which they were able to have access.
Keywords: Italians, social mobility, human capital, networks of relationships.

Na longa historia da emigración italiana, de dimensión planetaria porque 
os emigrantes partiron cara a numerosísimos países de todos os continentes, 
Arxentina ocupa un lugar de primeirísimo plano. Algúns datos pódennos dar 
a medida do alcance deste fenómeno.1

Nos catro decenios transcorridos entre 1876, cando o Estado empeza a 
recoller sistematicamente os datos da emigración, e 1915, ano de entrada de 
Italia na guerra, os emigrantes que solicitan o pasaporte con destino a Arxen-
tina son pouco menos de 1 800 000. Naquel período, Arxentina é o segundo 
destino en importancia para os italianos despois dos Estados Unidos; precédea 
Francia, aínda que en poucas decenas de millares. A emigración italiana cara 
a Arxentina proseguirá de forma multitudinaria unha vez acabada a guerra, en 
concreto nos anos vinte e, tras a crise dos trinta, volverá con forzas renovadas 
na segunda posguerra: entre finais da Primeira Guerra Mundial e 1961 parti-
rán de Italia con destino a Arxentina 1 150 000 emigrantes máis.

En conxunto, de atérmonos ás estatísticas oficiais italianas (que encon-
tran unha confirmación substancial nas arxentinas) en todo o período com-
prendido entre 1876 e 1961 –unha longa fase histórica que abrangue polo 
menos catro xeracións e que viu como a economía e a sociedade arxentina 
chegaban ao máis alto, para ver logo o principio do seu declinar– os emigran-
tes que se embarcaron dende Xénova ou Nápoles para o porto de Bos Aires 
foron en total pouco menos de tres millóns. Unha cifra abraiante (aínda que 
os números da emigración italiana sexan sempre impresionantes) que, entre 
os diferentes países, sitúa a Arxentina só despois dos Estados Unidos (cerca de 
5 000 500 de emigrantes en total, sempre no período total que vai de 1876 a 
1961) e de Francia (preto de 4 100 000). 

Mais Arxentina non foi só un dos principais destinos da emigración ita-
liana nos cen anos posteriores á unificación nacional, senón que presenta 
tamén, nunha perspectiva comparativa, algunhas características interesantes 
que aparecen claramente cando se confronta coa doutros países transoceáni-
cos, en primeiro lugar os Estados Unidos. Unha destas características é a com-
posición rexional dos fluxos migratorios que parten de Italia. Entre 1876 e 

1. Un rexistro completo dos datos oficiais sobre a emigración italiana na idade contemporánea 
foi publicada por L. Favero e G. Tasello en «Cent’anni di emigrazione italiana (1876-1976)» en 
AA.VV., Un secolo di emigrazione italiana: 1876-1976, Centro Studi Emigrazione, Roma, 1978.
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1900, cando a emigración italiana en Arxentina supera numericamente á que 
se dirixe a Norteamérica, os fluxos están dominados polas rexións do noroes-
te de Italia –Piemonte, Lombardia e Liguria– nas cales se foi concentrando no 
transcurso do século XIX a industrialización italiana. Non existen datos oficiais 
globais acerca da emigración antes de 1876, pero a importancia da presenza 
italiana na rexión de El Plata constátase mesmo dende os anos anteriores ao 
nacemento do Estado italiano; é dicir, é anterior a 1861. Eran sobre todo, aín-
da que non só, emigrantes lígures, moi activos nas actividades que tiñan que 
ver coa navegación, entre outras.2

A emigración procedente das rexións do noroeste caracteriza, xa que 
logo, todo o século XIX. Só a partir dos últimos anos do século (dende 1895 
en concreto) comeza a ser importante a presenza de emigrantes das zonas do 
sur de Italia que, co tempo, chegará a ser maioritaria. Isto non significa que as 
rexións do noroeste reduzan drasticamente dende ese período o número de 
emigrantes, nin cara a Arxentina nin cara a outros países. Por exemplo, a emi-
gración do Piemonte en varias direccións, incluída Arxentina, aumenta nota-
blemente no primeiro decenio do século XX. O incremento dos emigrantes do 
sur de Italia nos fluxos dirixidos a Arxentina é consecuencia sobre todo da 
explosión da emigración conxunta daquelas rexións, que crece case de repen-
te en poucos anos, alcanzando de súpeto puntos elevadísimos. Os emigrantes 
da rexións meridionais parten cara a moitos países, entre eles Arxentina, pero 
sobre todo cara aos Estados Unidos, onde só nos tres lustros que van dende 
1900 a 1915 arriban máis de tres millóns. 

Se reparamos no perfil da composición rexional dos fluxos migratorios 
italianos, namentres nos Estados Unidos predominan claramente os emigran-
tes provenientes das rexións economicamente subdesenvolvidas do sur de Ita-
lia, en Arxentina, en cambio, son os emigrantes das rexións economicamente 
avanzadas do noroeste os que imperan até finais do século XIX e continúan 
representando unha compoñente importante do fluxo migratorio italiano total 
tamén nos decenios sucesivos. 

A esta diferenza entre os dous países americanos engádeselle outra: tan-
to a finais do século XIX coma nas vésperas da Primeira Guerra Mundial e mes-
mo despois, o status social e profesional alcanzado polos emigrantes italianos 
en Arxentina parece máis elevado que o dos seus compatriotas nos Estados 
Unidos, onde se concentran desproporcionadamente en traballos non cua-

2. F. Devoto, Liguri nell’America australe en A. Gibelli e P. Rugafiori (eds.), La Liguria, Einaudi, 
Turín, 1994.
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lificados.3 Para resumir, os italianos en Arxentina, quer nos anos do máximo 
desenvolvemento da emigración, quer entre as dúas guerras mundiais, parecer 
ser que realizaron no seu conxunto unha apreciable mobilidade social ascen-
dente se a comparamos cos dos Estados Unidos. Este último punto ten chama-
do particularmente a atención dos historiadores, ¿como se explica?

As hipóteses que se avanzaron até agora suscitan interrogantes que van máis 
alá dun caso específico de emigración como pode ser o italiano. É esta, pois, 
unha boa ocasión para debater cuestións de alcance xeral que son fundamentais 
para o traballo historiográfico sobre a emigración. Partirei, logo, de aquí.

Os factores que, segundo os historiadores, influirían na mellor situación 
dos italianos en Arxentina son numerosos, pero o factor ao que normalmen-
te se lle concedeu un maior peso é a bagaxe profesional e cultural que os emi-
grantes levaban consigo dende o Vello Mundo. De feito, moitos historiadores 
sosteñen que son as características de cada emigrante, quer dicir, o capital 
humano que cada un deles individualmente posuía canda a súa chegada, a 
variable decisiva que cómpre ter en conta para explicar as diferentes traxecto-
rias de mobilidade social no novo espazo en que se inseriron.

No caso arxentino, esta tese vencellouse a miúdo á composición rexional 
dos fluxos migratorios de Italia, onde, como xa dixemos, destaca unha impor-
tante presenza dos emigrantes procedentes das zonas do noroeste do país. 
Por todo isto tense afirmado que a orixe rexional é un indicador dunha maior 
ou menor capacitación profesional dos emigrantes e dunha cultura máis ou 
menos idónea para aproveitar as oportunidades que ofrecía o Novo Mundo.4

Esta hipótese foi rebatida con éxito. Se reducimos a escala de observación 
e pasamos das rexións –é dicir, dunha área xeográfica máis ben ampla– ás sim-
ples comunidades, esforzándonos por entender quen eran os que partían, a idea 
de que, por exemplo, o emigrante piemontés debese ter por forza unhas carac-
terísticas profesionais e culturais diferentes daquel que procedía das rexións 
meridionais ten pouco fundamento. A industrialización é un fenómeno que se 
desenvolve no territorio aquí e acolá. Aínda que os datos oficiais incorporados 
no ámbito rexional verbo das profesións dos emigrantes son demasiado xenéri-
cos e, polo tanto, moi pouco significativos, os labregos e os traballadores agrí-
colas eran probablemente unha parte maioritaria dos emigrantes en Arxentina 
e procedían tanto das rexións do noroeste coma das do sur.

3. S. Baily, Immigrants in the Lands of Promise, Cornell University Press, Ithaca, 1999.
4. Véxase, entre outros, M. C. Cacopardo e J. L. Moreno, «Caracteristicas regionales, demográficas 
y ocupacionales de la inmigración italiana a la Argentina (1880-1830)» en F. Devoto, G. Rosoli 
(eds.), La inmigración italiana en la Argentina, Biblos, Bos Aires, 2000 (segunda edición).
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Por outra banda, considerando que cando se fala de bagaxe cultural refe-
rímonos a miúdo á presunta superioridade da cultura urbana en comparación 
coa rural, persiste a dúbida de que sexa significativa a diferenza entre o norte 
e o sur de Italia en relación co número de cidades. Italia é un dos países euro-
peos no cal a aparición das cidades é un fenómeno moi precoz: o tecido urba-
no en moitas partes do país anticípase en varios séculos á era industrial e é un 
tecido que non se reduce co tempo, senón que se amplía. As relacións entre 
campo e cidade son intensas no oitocentos, tanto en Sicilia coma en Lombar-
día. A cidade italiana máis importante até principios do século XIX é Nápoles, 
que no antigo réxime era xa unhas das principais capitais europeas. 

Así pois, o nexo entre orixe xeográfica e grao de capacitación profesio-
nal non está confirmado. Non obstante, é obvio que a auténtica cuestión non 
é se os emigrantes do noroeste de Italia tiñan un capital humano máis produ-
tivo que investir na sociedade de chegada que o que puidesen ter os orixina-
rios do sur. A tese xeral que fai depender os logros dos emigrantes da bagaxe 
profesional e cultural que posuísen no momento da súa chegada ofrécenos un 
debate máis interesante. En esencia, o problema real é se para explicar as dife-
rentes traxectorias de mobilidade social abonda con ter en conta as habilida-
des profesionais posuídas por cada individuo.5

Varios estudos acerca da emigración italiana en Arxentina poñen seria-
mente en dúbida esta tese, moi presente en toda a historiografía, aínda que 
con matices diversos. Estes traballos suscitan a necesidade de buscar outras 
respostas,6 porque se presenta a miúdo o caso de pequenos campesiños, non 
cualificados, orixinarios dunha comunidade rural do sur, que se integran con 
aparente facilidade na sociedade e na economía urbana de Rosario e, nunha 
soa xeración, acceden cos seus fillos ás clases medias. Pola contra, dáse o caso 
de obreiros, con experiencia de traballo nas fábricas, orixinarios dunha cida-
de téxtil do Piemonte, que emigran a Bos Aires e se establecen nunha cidade 
industrial da provincia, onde continúan sendo obreiros, limitándose daquela 
a reproducir a súa posición social anterior.

5. Para unha discusión bastante útil do tema, véxase A. Portes, «Introduction» en A. Portes 
(ed.), The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship, 
Russel Sage Foundation, Nova York, 1995.
6. Por razóns de espazo, limítome a citar a B. Argiroffo, C. Etcharry, «La inmigración italiana en 
Rosario en la Segunda Postguerra. Dos casos: migrantes de Ripalimosani y de Ginestra», artigo 
presentado nas Primeras Jornadas Argentinas de Población, Cordoba, 1991, e M. Ceva, «Movili-
dad social y movilidad espacial en tres grupos de inmigrantes durante el periodo de entreguer-
ras. Un análisis a partir de los archivos de fábrica», Estudios Migratorios Latinoamericanos, vol. 
6, 19, 1991.
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Estes casos, como moitos análogos, demostran que centrar a atención 
nas características individuais de cada un dos emigrantes para explicar as súas 
traxectorias sociais non serve de moito. Parece máis útil un método distinto 
que ofrezo para a súa discusión: aquel que centra a análise no proceso especí-
fico mediante o cal os emigrantes se integran nun determinado círculo social, 
nun determinado ambiente social da localidade de chegada. Utilizo neste sen-
tido o termo (e o concepto) de integración, precisamente como «integración 
nun determinado círculo social», xa que retrata de modo eficaz a experien-
cia real dos emigrantes en toda a súa variedade, abranguendo tanto aos que se 
integran en redes sociais étnicas coma aos que se integran en redes sociais que 
non teñen nada de étnico. Volverei máis adiante sobre este tema.

No enfoque que eu propoño hai dous puntos que se deben ter en con-
ta. O primeiro é que todos os emigrantes están involucrados e comprometidos 
nun proceso de integración tal e como eu o definín, porque quenquera que se 
traslada a unha nova poboación se atopa de fronte á necesidade de reorganizar 
alí a propia rede social. O segundo punto é que este proceso, que é gradual, 
non se desenvolve segundo modalidades casuais, senón segundo unha lóxica 
social que cómpre indagarmos.7

Unha das bases –se cadra a principal– sobre a cal o emigrante reorganiza 
a propia rede social está constituída, de feito, polas persoas (ou algunhas delas) 
que na nova poboación lle serviron de referencia: estas persoas son os puntos 
que o conducen aos outros vínculos, a causa da propiedade transitiva típica 
dos vínculos sociais, pola cal un faise amigo dos amigos dos propios amigos. É, 
daquela, un proceso que ten unha coherencia interna, no sentido en que cada 
paso condiciona o paso seguinte, aínda que sen determinalo rixidamente.

Isto suxire a hipótese de que o status social e profesional das persoas coas 
cales o emigrante tiña vínculos antes da súa partida e ás que acudiu para emi-
grar a un determinado lugar inflúe na natureza social e profesional da rede, 
no ambiente social no cal o emigrante se vai integrar unha vez alí. Para o noso 
tema, paréceme este o punto fundamental. En efecto, o tipo de recursos aos 
cales os novos chegados van ter acceso, é dicir, o tipo de postos de traba-
llos que van desempeñar, dependerá en gran parte da posición no espazo das 
oportunidades da sociedade de acollida das persoas coas que están os emi-
grantes e coas que entran en contacto. En resumo, a composición profesional e 
social do círculo de relacións no cal se integran a través dos vínculos que acti-
varon para emigrar é, neste sentido, crucial. 

7. Consúltese o limiar do número monografico de Quaderni Storici sobre as Migracións, 106, 1, 
2001, ed. a cargo de A. Arru, J. Ehmer, F. Ramella.
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Un gran número de estudos demostrou ampliamente o papel exercido 
polos lazos persoais dos individuos á hora de buscaren traballo e, polo tanto, 
de vérense canalizalos cara a certas actividades e certas traxectorias excluíndoas 
doutras. Para nós, o seu significado reside en subliñar a importancia das infor-
macións e das axudas proporcionadas polos círculos sociais nos cales os emi-
grantes se insiren no lugar de destino para trazar o camiño das súas carreiras 
sociais. Vexamos en acción mecanismos de rede, persoais, e non mecanismos 
impersoais, como suxire pola contra a tese que enfatiza o papel do capital huma-
no posuído individualmente por cada traballador particular. Por esta razón, 
paréceme particularmente útil que fixemos a nosa atención nos vínculos sociais 
que establece o emigrante (non de maneira casual, senón seguindo unha lóxica) 
e que o levan a integrarse progresivamente nun ambiente social específico.

Os casos que citei antes abundan en detalles concretos neste sentido. Os 
pequenos campesiños do sur de Italia que chegan a Rosario recorren sobre 
todo aos seus lazos cos parentes emigrados antes ca eles, e xa solidamen-
te establecidos, que abriron panadarías na cidade, aproveitando a posición 
alcanzada anos antes por un seu paisano albanel que comezara a fabricar for-
nos para cocer pan utilizando ladrillos en vez de lama. Por esta razón os novos 
chegados empezan a gañar a vida traballando nas panadarías dos parentes, 
onde aprenden a facer pan para os habitantes de Rosario e adquiren expe-
riencia sobre como xestionar un establecemento comercial. Insírense, polo 
tanto, nunha densa rede feita de parentes e paisanos que constitúe un ambien-
te social que vive e prospera arredor da cocción e venda de produtos de for-
no. Isto permítelles sucesivamente, grazas tamén aos préstamos dos paisanos 
máis adiñeirados e sumamente interesados en investir na súa actividade, abrir 
panadarías de seu, transformándose así, ao cabo do tempo, en comerciantes.

Pola contra, os obreiros piemonteses acoden para emigrar aos seus elos 
con amigos que se trasladaron a Arxentina poucos anos atrás. Entran naquel 
específico segmento do mercado de traballo de Bos Aires a onde os dirixen 
os amigos que lles serven de referencia e no cal tamén traballan eles. A oca-
sión propicia aparece coa posibilidade de ir traballar nunha fábrica téxtil nos 
arrabaldes da capital e tamén atopan este novo traballo a través dos amigos xa 
instalados en Arxentina. Aséntanse todos na viliña onde xorde a fábrica, que 
é unha vila social e profesionalmente homoxénea, habitada por obreiros que 
traballan alí e que forman alí novos vínculos. Tanto os lazos novos coma os 
antigos están todos concentrados –e isto é fundamental– no mesmo mundo 
operario, fóra do cal non teñen relacións significativas. A súa mobilidade non 
se estenderá alén dos confíns da fábrica.

É sabido que o descubrimento do papel desempeñado polos vínculos 
sociais na emigración co obxectivo de buscar traballo non é unha novida-
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de nos estudos migratorios; é un descubrimento que fixeron hai xa tempo os 
estudosos que abriron novas vías ao centrar a investigación sobre a recons-
trución das cadeas migratorias a través das cales os emigrantes chegaron a un 
determinado país. Pero segue sendo certo no seu conxunto, como xa se dixo, 
que as cadeas migratorias foron e son utilizadas para explicar e analizar máis a 
mobilidade xeográfica que a mobilidade social.8

Talvez unha das razóns que acabou por debilitar e desalentar a investiga-
ción e a elaboración acerca deste tema radica na asunción, implícita en moi-
tos estudos, de que o status das persoas que conforman o ambiente social dun 
individuo, é dicir, coas cales o individuo ten lazos persoais, é por definición 
semellante ao seu propio status. Noutras palabras, segundo esta interpreta-
ción, a composición social e profesional da rede dun emigrante derívase meca-
nicamente da súa orixe familiar e social, isto é, da súa pertenza a unha clase, 
definida pola súa profesión e a dos seus pais: a rede social dun fillo de obreiros 
non poderá estar constituída máis que por obreiros. É unha suposición total-
mente discutible, que a historia mesma da emigración pon en dúbida. En pri-
meiro lugar non está demostrada nin no caso dos parentes e, en todo caso, non 
se pode dar por segura, xa que é preciso corroborala empiricamente.9 

É este un asunto de grande importancia, que nos levaría a debater sobre 
os modelos sociolóxicos predominantes no estudo da mobilidade social, 
modelos que presupoñen unha imaxe da estrutura social hoxe moi controver-
tida e que porén os historiadores continúan a imitar dun xeito excesivamen-
te acrítico. Obviamente non é este o momento oportuno, mais gustaríame tan 
só facer notar que se esa opinión estivese fundamentada, deberiamos admi-
tir que teñen razón os nosos críticos cando sosteñen que, ben sexa o concep-
to de cadea migratoria, ben o concepto máis amplo de redes sociais, ambos 
os dous son, en realidade, outra maneira de falar de clases sociais. Se fose 
así, non pagaría a pena consumir tantas enerxías en reconstruír minuciosa-
mente os vínculos persoais dos emigrantes, considerando que esta perspecti-
va de investigación non lle había engadir demasiado ao que xa coñecemos por 
outras vías e ao que xa se dixo con outras metodoloxías e con outros apara-
tos conceptuais.

8. O subliñado é de F. Devoto, Le migrazioni italiane in Argentina. Un saggio interpretativo, Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici, Nápoles, 1994.
9. O importante traballo de J. Moya, Cousins and Strangers, University of California Press, Ber-
keley, 1998, pódese ler criticamente baixo este punto de vista. Malia a extraordinaria riqueza da 
documentación presentada, o autor non parece subtraerse definitivamente á idea (unha especie 
de dogma nos estudos migratorios norteamericanos) de que rede social e clase social son, no fin 
de contas, condicionantes a unha da outra.
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Mais volvamos cos nosos campesiños meridionais que saíron adiante en 
Rosario e cos nosos operarios téxtiles piemonteses de mobilidade freada. Estes 
casos suxiren ademais outro elemento importante: o ambiente social en que 
está inserto un individuo non inflúe só sobre o tipo de recursos aos que pode 
ter acceso; en realidade, a súa influencia non se limita ás informacións acerca 
das oportunidades que pode ofrecerlle, entre outras cousas porque non sem-
pre, nin necesariamente, o individuo as adquire directamente das persoas coas 
que mantén vínculos persoais. O ambiente social actúa dun xeito máis profun-
do: forma as expectativas do individuo; faille apetecibles, dotándoos dunha 
aparencia realisticamente accesible, certos obxectivos; modela a súa percepción 
das oportunidades que, aos seus ollos, non son as oportunidades abstractas que 
o Novo Mundo ofrece con tanta abundancia, senón precisamente aquelas que el 
«ve» a través da pantalla das súas relacións; nunha palabra, o ambiente social 
do que forma parte contribúe de forma decisiva a definir os seus horizontes e 
as súas aspiracións, as súas metas e os seus proxectos de vida.

As historias da emigración insisten moito xustamente sobre as estratexias 
individuais, pero a cuestión é: como se forman estas estratexias? Non no balei-
ro social. O individuo elabora e madura os seus proxectos de futuro non no 
illamento, senón na interacción con aqueles cos que mantén vínculos máis ou 
menos intensos, con aqueles cos cales entra en contacto, coas persoas que cons-
titúen precisamente o seu mundo relacional, o ambiente social en que está inser-
to ou que o rodea.

Xa que logo, o enfoque que centra a atención neste proceso que leva ao 
emigrante a integrarse nun específico círculo social no lugar de destino parece 
útil para explicar as diferentes traxectorias de mobilidade social. Pero tamén é 
un enfoque útil para explicar outros procesos típicos da emigración. Abordémo-
los, aínda que sexa brevemente. Refírome ao proceso de formación da comuni-
dade étnica na sociedade de chegada e á súa reprodución no curso do tempo.

Existe neste tema unha certa ambigüidade entre os historiadores: ás 
veces, a comunidade étnica asóciase a unha representación da cultura de orixe 
vista como unha especie de herdanza xenética dos emigrantes. Dáse a miúdo 
un exceso de culturalismo nos estudos migratorios e cumpriría unha maior 
concienciación: persoalmente (e atrévome a provocar un tanto) coido que 
habiamos saír todos gañando cunha «de-etnización» do estudo da emigración. 
Evidentemente, non quero negar o interese nin a importancia que ten analizar 
a cultura dos emigrantes, pero gustaríame insistir no feito de que a identidade 
cultual se constrúe no curso da interacción social; a súa análise, xa que logo, 
non se pode esgallar, separar.

Nunha perspectiva de investigación coma a nosa, a comunidade étnica 
pódese explicar como o produto do proceso de reorganización da propia rede 
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de vínculos na cal están involucrados todos os emigrantes. Dende este pun-
to de vista, a comunidade étnica é só un dos resultados posibles deste proceso: 
é, de feito, a expresión dun modelo específico de rede social asociado a unha 
modalidade igualmente específica de emigración, a da cadea. Os parentes e os 
paisanos que lles serven de referencia aos emigrantes para emigrar, e que están 
en contacto no lugar de destino con outros parentes e paisanos, lévanos a inte-
grarse –partindo dos mecanismos xa descritos– nun ambiente social no cal 
os lazos de amizade, de veciñanza e, con frecuencia, de traballo se establecen 
entre persoas que comparten unha mesma orixe xeográfica. Nestes casos, os 
novos chegados atópanse insertos nun amplo tecido de relacións que xa está 
configurado e pronto a acollelos, e por isto mesmo non os animan a explo-
rar novas posibilidades de vínculos no exterior. Mais os mesmos mecanismos 
sociais que están na base da formación de redes étnicas densas e compactas 
poden producir resultados moi diverxentes.10

A indagación histórica destes últimos anos demostrou a fecundidade, 
no plano do método e no conceptual, de adoptar unha perspectiva «persona-
lizada» da emigración, en contra da idea de que as razóns que moveron aos 
emigrantes foron, ante todo, forzas e mecanismos impersoais. Seguramente, 
a práctica de reconstrución das cadeas migratorias contribuíu en boa medi-
da a facernos avanzar por esta senda. Pero tamén esta práctica de investiga-
ción se inclinou por utilizar unha documentación que, inevitablemente, nos 
leva a fixar o noso microscopio –quer á partida, quer á chegada– case exclu-
sivamente nos individuos que conforman a parte máis comunitaria dos fluxos 
migratorios, dando a impresión de que esta é toda a emigración e, ás veces, 
de que a emigración é comunitaria ou non é tal. En efecto, os emigrantes que 
non forman parte dos fluxos migratorios colectivos, é dicir, que non se moven 
en cadea, non só os perdemos de vista, senón que ás veces os suprimimos 
do cadro. Cumpriría reflexionarmos máis sobre esta cuestión. Coñecemos as 
enormes potencialidades dos materiais de arquivo cos que traballamos, pero 
non sempre somos plenamente conscientes dos seus límites. Persoalmente, 
creo que debemos facer unha autocrítica, a de que temos eludido con dema-
siada frecuencia a esixencia dunha crítica rigorosa das fontes. 

Sabemos moi ben que a emigración en cadea –na cal os vínculos per-
soais utilizados polo emigrante forman parte de amplas redes de parentesco e 
comunitarias– é unha modalidade específica da emigración; non é a única, aín-
da que talvez –aínda que non está constatado– é a maioritaria. Existe tamén 

10. Sobre este tema de grande interese: M. Eve, «Una sociologia degli altri e un’altra sociologia: 
la tradizione di studio sull’immigrazione» en Quaderni Storici, cit.
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a modalidade de emigración que podemos definir como individual, pero nos 
estudos o emigrante individual identifícase normalmente con aquel que non 
utiliza, ou non pode utilizar, non os tendo á súa disposición, os vínculos per-
soais para emigrar. É, polo tanto, un emigrante illado.

Eu creo que o emigrante illado é máis unha figura literaria que unha rea-
lidade histórica. Tamén na base do movemento do emigrante individual e da 
dirección que toma, non é imposible rastrexar a presenza dun ou varios lazos, 
tan persoais coma os empregados polos emigrantes que se moven en cadea. 
Pero os lazos persoais que usa son moito máis selectivos e máis inusuais res-
pecto aos que constitúen as clásicas cadeas migratorias, tal e como as coñe-
cemos e, sobre todo –e esta é a diferenza fundamental– son vínculos que, 
tendencialmente, se sitúan fóra dos de parentesco e comunitarios. O emigran-
te individual é un individuo que escolle situarse fóra do grupo.

Un caso típico e frecuente na historia da emigración –e todos recoñece-
mos que está moi difundido– é o dunha emigración que representa a decisión 
de romper coa comunidade de orixe: márchase para escapar, para fuxir. Por 
isto mesmo, a emigración individual, en canto que se produce fóra das cadeas 
comunitarias, é indicativa dunha relaxación dos vínculos co mundo da orixe 
que tivo lugar antes da partida; ou tamén a miúdo expresa a pertenza a redes 
sociais diferentes das dominantes na comunidade de orixe... ou que a nós nos 
parecen dominantes. No lugar onde arribe, tamén o emigrante individual utili-
zará os vínculos que activou no seu movemento co fin de reorganizar a súa rede 
social alí, posto que en ningún modo se reconstrúe unha rede social partindo 
de cero. Pero este proceso tende a conducilo nunha dirección distinta daque-
la cara á cal se desprazan os emigrantes en cadea, é dicir, tende a levalo cara 
á construción dunha rede social que non se presenta limitada predominante-
mente ao mundo de orixe, senón aberta cara ao exterior. Tamén é posible, pero 
non inevitable, que a rede en que se integre sexa moito menos densa, de mallas 
moito máis frouxas ca a rede de mallas apertadas da comunidade étnica. 

Todo isto non inflúe necesariamente na súa mobilidade social, que depen-
de non do feito de que os emigrantes se atopen insertos dentro ou fóra dunha 
comunidade étnica, senón da composición social e profesional da súa rede 
social, como xa vimos. Pero si inflúe na formación da súa identidade, favo-
recendo o emerxer dunha identidade que –sobre a base dos novos lazos que 
establecerá– non será unha identidade étnica, senón unha identidade profe-
sional, por exemplo, ou doutro tipo, fundada talvez sobre a ideoloxía socia-
lista ou sobre a nacionalista e crioula. O punto en que quero incidir é que 
os mecanismos sociais que producen uns resultados tan diverxentes e unhas 
identidades culturais tan diversas son os mesmos.
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Estes procesos parecen máis evidentes no caso da modalidade da emi-
gración individual, pero non é necesariamente así. A emigración italiana a 
Arxentina mostra casos de emigrantes que utilizan lazos de parentesco ou 
comunitarios e que despois aspiran a saír da comunidade étnica unha vez no 
lugar de destino. Son ilustrativas a este respecto as vicisitudes dun dos dous 
irmáns Sola, cuxa riquísima correspondencia co pai en Italia se publicou hai 
anos.11 O primeiro dos dous irmáns, o mozo Oreste, trasladouse a Bos Aires 
cun amigo e compañeiro de escola, utilizando un clásico lazo comunitario: 
o seu padriño. En Arxentina atopouse inserto deseguida nunha comunida-
de de acollida composta por persoas da súa aldea e da súa zona, en gran par-
te persoas de condición modesta. Pero despois dalgún tempo encontrouse 
nun camiño que o apartou da comunidade étnica, debido a que a súa estra-
texia foi a de converterse en empresario e adxudicarse contratas de constru-
cións ferroviarias.

Este caso confirma que emigrar en cadea non implica per se unha traxec-
toria comunitaria no lugar de destino, nin autoriza esta conclusión sen cons-
tatala empiricamente. Pero tamén nos di que cómpre o interese e a vontade 
do individuo para establecer relacións fóra da comunidade étnica na que se 
encontrou inserto canda a súa chegada.

Debemos, polo tanto, retomar o tema que esbozamos antes sobre o papel 
das estratexias individuais e sobre todo de como se forman. Para Oreste, o 
papel decisivo a este respecto non o desempeña a familia nin as relacións que 
esta lle procura; non o desempeñan, a saber, os recursos relacionais que her-
da, senón os seus amigos e compañeiros de escola, quer dicir, os vínculos que 
el mesmo construíu na súa mocidade no lugar de orixe. De feito, Oreste fre-
cuentara unha escola que formaba técnicos da construción que partían cara ás 
catro esquinas da terra a facer fortuna; o que marchaba a América Latina bus-
caba construír tramos de vía férrea. Podemos, pois, comprender a Oreste non 
grazas aos vínculos de parentesco e comunitarios que utilizou para emigrar, 
senón grazas aos seus coetáneos mozos cos que estableceu relacións na escola 
e que representaran unha parte fundamental do ambiente social no que madu-
rara os seus proxectos para o futuro.

Remato: temos o deber de ensanchar o campo das nosas reflexións. Debe-
mos desenvolver máis ampliamente a perspectiva coa que traballamos até ago-
ra, coido que proveitosamente e con grandes resultados, pero que demanda 
verse arrequentada e, se cómpre, modificada e reorientada.

11. S. Baily e F. Ramella (eds.), One Family Two Worlds, Rutgers University Press, New Brunswick, 
1988.
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SOBRE AS CAUSAS DA EMIGRACIÓN GALEGA A 
ARXENTINA E A AMÉRICA (1830-1930)

Alexandre Vázquez González 

RESUMO
A emigración galega a Arxentina comezou cara a 1830, aínda que as primeiras raíces do fluxo 
datan de fins do século XVIII. De 1830 a 1939 os galegos fixeron entre 725 000 e 850 000 
saídas emigratorias. Trátase dunha emigración fortemente atraída polos sectores laborais 
urbanos, cunha fortísima concentración na cidade de Bos Aires e cunha mínima predisposición 
aos traballos agrícolas. No artigo revísanse diversas características cuantitativas do fluxo, tales 
como as súas flutuacións, o envellecemento, a feminización e o nivel de alfabetización dos 
emigrantes galegos en Arxentina, seguidas dunha análise das causas que propician o propio 
fenómeno. Finalmente, achéganse algunhas reflexións sobre os efectos de retorno na formación 
socioeconómica galega.
Palabras clave: Emigración, Galicia, Arxentina, transporte marítimo, cadeas migratorias.

ABSTRACT
Galician emigration to Argentina started around 1830, although the initial beginnings of this 
flow date back to the end of the 18th century. An estimated number of 725,000 to 850,000 
Galicians emigrated between the years 1830 and 1939. This emigration was attracted mainly 
by the prospect of working in towns and cities, with a high concentration in the city of Buenos 
Aires, very few emigrants wanting to work on the land. The article reviews different quantitative 
characteristics of this flow, such as its fluctuations, ageing, feminisation and literacy rates 
amongst Galician emigrants in Argentina, before going on to analyse the causes that favoured 
the phenomenon itself. Finally, some reflections are made on the effects of returning immigrants 
on the development of the Galician economy and society.
Keywords: Emigration, Galicia, Argentina, maritime transport, migration chains.
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Neste artigo, tomando a modo de marco algunhas das variables da emi-
gración galega a Arxentina, analízanse as causas xerais da emigración gale-
ga a América no período 1830-1930. O feito de tomar a emigración galega a 
Arxentina como referente non supón unha simple escusa decorativa. A emi-
gración galega a Arxentina non só percorreu todo o período de estudo, senón 
que ademais supuxo máis da metade da emigración galega a ultramar, confi-
gurándose pois como o principal compoñente caracterizador da emigración 
galega a América.

1. ALGUNHAS CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS DA 
EMIGRACIÓN GALEGA A ARXENTINA

A emigración galega a Arxentina comezou cara a 1830, aínda que as pri-
meiras raíces do fluxo datan de finais do século XVIII. Pois ben, de 1830 a 1938 
os galegos fixeron arredor de 852 427 saídas emigratorias, o que equivale a 
algo máis da metade do fluxo galego a América e preto da metade da emigra-
ción española a Arxentina. 

A emigración galega a Arxentina foi parte substancial dun proceso máis 
amplo de mobilidade laboral exterior dos galegos, que simultaneamente emi-
graban a Portugal e ao resto de España, Cuba, Brasil, Uruguai, os EE UU, 
México e Chile, principalmente. A emigración a América supuxo taxas bru-
tas de emigración por mil habitantes que foron medrando dende o 2,5 en 
1835-40, ao 66 en 1881-1890, ao 186 en 1901-1910 e ao 211 en 1911-1920, 
para baixar ao 157 e ao 19 nas décadas seguintes, respectivamente.

Ata a década de 1850 a emigración galega a Arxentina materializouse nun 
fluxo moi modesto, non chegando aos 300 emigrantes por ano. Nos anos 50 xa 
se superaban os 500, mais será a partir de 1864 cando o fluxo pase a superar a 
miúdo os 1000 emigrantes/ano e incluso os 2000; de forma que nos primeiros 
anos 70 a emigración cara a Arxentina acadou unha escala masiva nas provin-
cias da Coruña, Pontevedra e norte de Lugo. Despois da redución da corren-
te emigratoria, motivada pola crise arxentina de 1874, a partir de 1877 o fluxo 
foi medrando até os 11 628 emigrantes/ano en 1889. A nova crise arxentina 
de 1889-1890 afectou negativamente o proceso migratorio, reducíndoo, pero 
sen baixar dunha media de case 3500 emigrantes/ano na década dos 90. Será 
a partir de 1900 cando comece a etapa máis álxida da emigración a Arxentina, 
acadando os 46 735 en 1912, superándose os 16 000/ano no primeiro decenio 
e os 18 000 no segundo, para, no terceiro, superar os  32 000/ano. A Primeira 
Guerra Mundial e a Gran Depresión van ser os momentos máis críticos do fluxo 
emigratorio neste primeiro terzo do século XX (vid. táboa 1 e gráfico 1).
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Gráfico 1. Estimación da emigración galega a Arxentina (1835-1939)

Táboa 1. Estimación da emigración galega a Arxentina. Participación 
da emigración galega a Arxentina na emigración galega a América (1835-1939)

Períodos Emigración galega 
a Arxentina 
(Estimación)

 Emigración galega 
 a Arxentina

 (Medias anuais)

 Emigración galega a
 Arxentina respecto á 
 emigración galega a 

 América (%)

1835-39 835 167 42,93

1840-49 2669 267 56,69

1850-59 5718 572 27,16

1860-69 13 675 1368 54,18

1870-79 29 120 2912 39,78

1880-89 52 267 5227 45,09

1890-99 34 699 3470 18,70

1900-09 61 743 16 174 50,75

1910-19 185 164 18 516 43,93

1920-29 323 320 32 332 83,18

1930-39 43 217 4802 67,51
Fonte: Estimacións propias (Vázquez, 2000)
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Trátase dunha emigración fortemente atraída polos sectores laborais urba-
nos, cunha fortísima concentración na cidade de Bos Aires e cunha mínima 
predisposición aos traballos agrícolas (Vázquez, 1999b). Non se trata, pois, de 
xentes en busca de terra, xa que máis ben fuxían dela, senón de persoas que 
procuraban traballo e mellores condicións de asistencia social, maiores rendas 
que permitisen o aforro e maiores oportunidades, aspectos que na súa terra de 
orixe non eran moi doados de acadar. 

Foi unha emigración predominantemente de xentes rurais e agrarias. Esta 
caracterización xeral non debe ocultar a participación de miles de artesáns, 
serventes e comerciantes rurais, e tamén de artesáns e persoas dedicadas aos 
oficios urbanos, amais de profesionais liberais de diverso tipo.

Se ben foi un fluxo en que predominaron grandemente os varóns soltei-
ros nas idades laboralmente máis activas e propicias á mobilidade xeográfi-
ca, cun nivel de alfabetización verbal moi superior á media galega (Vázquez, 
2002), no longo prazo deuse unha tendencia á diminución relativa, tanto dos 
varóns como dos solteiros ou do grupo de varóns máis activo (vid. gráfico 
2). Noutras palabras, no longo prazo medrou notablemente a feminización 
e o envellecemento do fluxo, aumentando a proporción de casados e viúvos, 
de analfabetos e de elementos humanos con menor potencial de actividade 
laboral. Estas tendencias xerais foron parcialmente contrarrestadas de forma 
conxuntural nos momentos de intensa demanda laboral arxentina, momentos 
en que a participación dos varóns novos, os solteiros e os alfabetos tenderon a 
repuntar (Vázquez, 2002).

O patrón emigratorio foi predominantemente rural, agrario, masculino, 
mozo, célibe, alfabeto e cunha inserción laboral moi concentrada en sectores 
metropolitanos. Estas características selectivas, agás a instrutiva e a macrour-
banofílica, tenderon a suavizarse a longo prazo, alcanzando na madurez do 
proceso un maior equilibrio de xénero, idade e estado social, moito menor no 
plano profesional. O varón mozo-adulto foi moito máis sensible á conxuntu-
ra laboral americana, o que produciu nos momentos álxidos do proceso unha 
significativa inversión da tendencia xeral. 

A alta tendencia á emigración a longo prazo foi sempre maior na muller, 
pero dende finais do século XIX fóronse reducindo os períodos de estadía. Este 
patrón xeral estivo fortemente influído tanto polos condicionantes da deman-
da laboral, canalizada polas cadeas emigratorias galegas, como polas estra-
texias migratorias adaptadas á realidade económica e cultural galega e, no 
relativo á cualificación laboral, pola estrutura da poboación activa galega e a 
conxuntura dos sectores laborais galegos en crise. (Vid. gráfico 2 e táboa 2)
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Táboa 2. Algunhas características da emigración 
galega a Arxentina e a América (1830-1939)

Emigrantes 
galegos solteiros  

(%)

Emigrantes  
galegos alfabetos  

(%)

Emigrantes 
galegos varóns de 
11-40 anos  (%)

Emigrantes
galegos varóns

(%)

Anos Galicia-América Galicia-Arxentina Galicia-América Galicia-Arxentina

1835-39 92,31 63,24

1840-49 92,31 63,24 100,00 100,00

1850-59 78,85 63,24 91,56 91,31

1860-69 69,61 60,57 89,57 91,42

1870-79 64,63 46,08 83,81 74,70

1880-89 58,25 24,58 79,91 68,51

1890-99 72,73 36,00 90,79 57,66

1900-09 77,04 47,92 76,14 70,10

1910-19 66,67 64,00 80,95 69,22

1920-29 69,89 78,77 81,21 56,91

1930-39 63,36 83,24 79,39 58,01
Fonte: Estimacións propias (Vázquez, 2000)

 Gráfico 2. Algunhas características da emigración 
galega a Arxentina e a América (1830-1939)
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2. AS CAUSAS DA EMIGRACIÓN GALEGA A AMÉRICA, 1830-1930

2.1. A atracción como factor determinante da mobilidade

A emigración galega a América na era contemporánea xurdiu como froito 
dos grandes procesos de cambio estrutural derivados do desenvolvemento do 
sistema económico capitalista e da ampliación no ámbito atlántico dun mer-
cado integrado para diversos tipos de bens e de traballadores. Como conse-
cuencia das mudanzas estruturais –modernización demográfica, liberalismo, 
desenvolvemento agrícola, industrialización, modernización dos transportes– 
que estaban afectando a ambas as ribeiras do Atlántico e do establecemento de 
redes microsociais que canalizaron e popularizaron a difusión de información 
a nivel transatlántico, as sociedades europeas e americanas estiveron en condi-
cións de complementarse integrándose nun mercado transatlántico de man de 
obra (Moya, 1990 e 1997). Se ben a evolución das economías europeas máis 
desenvolvidas xerou o escenario propicio para a emigración transoceánica, 
outros países e rexións europeas con economías máis tradicionais foron quen 
de se inserir en segmentos daquel mercado na medida en que foron receptoras 
das demandas americanas, grazas á disposición dunha heteroxénea e diferen-
ciada oferta de mecanismos posibilitadores formais e informais.

As demandas americanas non foron coñecidas en Europa de forma homo-
xénea e universal, senón que foron transmitidas dende América a partir de 
empresas, de gobernos ou de núcleos de inmigrantes, a través de medios for-
mais e informais, cara a grupos étnicos específicos que, ao dispoñeren de dife-
rentes mecanismos de financiamento e dunha desigual posición xeográfica, 
social, de cualificación e de cultura laboral, axeitaron as súas estratexias para 
mellorar de fortuna a unhas demandas laborais das que eran, acotío, recepto-
res individuais e á oferta dispoñible de mecanismos emigratorios. Estes facto-
res presentaron un intenso carácter histórico-acumulativo, de forma que cada 
grupo étnico inmigrado estivo fortemente condicionado, tanto pola forma e o 
momento de inserción nos mercados laborais americanos como pola historia 
dos outros grupos de traballadores cos que competiron.

A intensidade da emigración galega a América dependeu do diferencial 
de rendas, de emprego e de asistencia social entre ambos os polos do fluxo e, 
así mesmo e decisivamente, da oferta dispoñible de mecanismos posibilitado-
res e canalizadores dos fluxos informativos, humanos e financeiros implica-
dos, verdadeiros catalizadores dos factores atractivos e impulsivos actuantes 
entre as áreas socioeconómicas integradas nalgúns segmentos do mercado 
laboral transatlántico.
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A conxuntura da mobilidade reflectiu xeralmente as flutuacións da inmi-
gración nos países de acollida, estando aquelas fortemente ligadas ás necesi-
dades laborais xeradas polo seu devir económico (Vázquez, 2000, 318-372). 
Neste sentido, o desenvolvemento dos mercados laborais americanos foi o fac-
tor regulador fundamental da migración ultramarina.

2.2. O pulo como factor necesario, non suficiente, pero moi importante 
e persistente

A emigración galega contemporánea está moi relacionada co impacto 
«destrutivo» do sistema fabril sobre a artesanía rural e urbana, cos reacomoda-
mentos agrarios e coas incongruencias cualitativas e subxectivas entre deman-
da e oferta de traballo que foron típicas das fases de drástica dislocación dos 
status sociais e profesionais (Sori, 1985, 20 e 32).

O inicio da crise da economía galega do Antigo Réxime produciuse cara a 
1830-1840 (Carmona, 1990a), dende entón –e sobre todo dende mediados de 
século–, fronte aos tradicionais fluxos migratorios intrapeninsulares, comezou 
a resultar máis atractiva e rendible a marcha cara a países latinoamericanos que, 
previamente articulados polo comercio exterior galego e portugués, demanda-
ban man de obra como condición necesaria para a súa expansión económica. 
Dado o patrón da emigración galega a longa distancia no século XIX, predo-
minantemente masculino, mozo, con algún grao de instrución e cunha forte 
tendencia a ausentarse a longo prazo, a estrutura da poboación galega acen-
tuou unhas características pouco propicias ao desenvolvemento económico e, 
en si mesmas, repulsivas, como foron: a feminización en condicións de débil 
nivel de alfabetización e instrutivamente moi desfavorables para o progreso 
da muller (Martínez, 2003a), un moderado nivel de descendencia, o aumento 
das cargas familiares para a poboación activa, o envellecemento prematuro da 
estrutura poboacional e o degaxo dos stocks xerados e xeradores de habitantes 
cualificados e instruídos (Vázquez, 2000, 402-411). Pola súa vez, o adianto dos 
proxectos emigratorios de moitos mozos, propiciado polas obrigas militares, 
baleiraba as cohortes masculinas próximas á entrada en idade militar, sendo as 
súas ansias emigratorias tanto de tipo económico-laboral como encamiñadas a 
eludir o servizo, un problema tecnicamente económico, xa que se podía librar 
del mediante pagamento (Vázquez, 2000, 290-315).

A decadencia dun modo de agricultura con graves limitacións de capi-
tal físico e humano, de terras e de mercados dificultaba poderosamente o cre-
cemento agrícola e a modernización tecnolóxica dunha economía en que o 
sector primario predominaba amplamente. A ausencia de mudanzas libera-
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lizadoras coa que se saldou o proceso desamortizador en Galicia dificultou a 
desarticulación dun sistema rendeiro en decadencia, limitando a moderniza-
ción agraria e o desenvolvemento do mercado interior de bens (Villares, 1982; 
Carmona, 1990a). O campesiñado, e tamén xentes doutros oficios, observa-
ron, ao longo dos dous últimos terzos do século XIX, como, fronte a un notable 
grao de inmobilismo tecnolóxico e da produtividade por traballador, medra-
ban os seus efectivos poboacionais, as súas contribucións fiscais e tamén as 
súas aspiracións. Os sectores industriais tradicionais, pola súa parte, foron 
reducíndose na súa decadencia durante a segunda metade do século XIX, sen 
que até finais del brotase o primeiro sector industrial moderno galego, o das 
conservas de produtos mariños (Carmona, 1985, 1990b e 1997). Nestas con-
dicións xerais, un dos máis importantes axentes socioeconómicos de cambio 
sería exóxeno: a emigración e, sobre todo, a remuneradora emigración a secto-
res secundarios e terciarios das principais cidades de Cuba, Brasil e de Río da 
Prata (Cagiao, 1990, 1992 e 1997). Mentres predominou a emigración defini-
tiva, en xeral até finais do século XIX, a emigración funcionou como válvula de 
escape ás tensións xeradas. Pero a subtracción de recursos humanos, con cua-
lificacións superiores á deficiente media rexional, minorou a xa de por si débil 
formación de capital humano, contribuíndo a afondar a crise xeral. A emigra-
ción americana pasou a ser o principal estímulo para a demanda de instrución 
masculina, pero para cubrir unha demanda laboral foránea (Martínez, 2000 
e 2003b); provocando, ademais, o estancamento poboacional e uns desequi-
librios demográficos limitadores da produtividade e dos procesos de moder-
nización, sen que esta exportación de traballo reintegrase suficientes recursos 
como para dinamizar notablemente unha economía que resultaba moi pouco 
atractiva para inducir ao regreso a grande escala.

O incremento das remesas e capitais remitidos dende América e o aumen-
to da proporción de retornados, normalmente máis acomodados e formados, 
intensificaron non só o proceso de transformación en propiedade plena das 
terras aforadas, proceso comezado no século XIX, senón ademais unha limi-
tada pero significativa renovación agraria e urbana durante o primeiro terzo 
do século XX (Fernández Prieto, 1992 e 1994). Estes procesos foron facili-
tados concomitantemente pola paulatina disolución do sistema rendeiro, o 
maior grao de mercantilización da produción agrícola –especialmente de gan-
do vacún–, o desenvolvemento dos ferrocarrís peninsulares, da navegación 
transatlántica a vapor e das actividades marítimo-pesqueiras nucleadas arre-
dor dos sectores comerciais e industriais dos principais portos emigratorios 
galegos (Carmona, 1985, 1990a e 1997; Giráldez, 1996 e 1997).

Esta relativa mellora da situación económica galega durante o primei-
ro terzo do século XX non debe ocultar que os diferenciais existentes entre a 
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Galicia economicamente atrasada e o seus destinos emigratorios preferentes 
en materia de rendas, emprego e asistencia social eran aínda máis notables 
que antes, polo que ao aumento da atracción (agora tamén estadounidense) se 
uniu a ampla disposición de mecanismos posibilitadores do fluxo migratorio. 
Froito diso foi a gran chea migratoria do primeiro terzo do século XX e espe-
cialmente a dos anos 1905 a 1914.

Aínda con algúns gromos novos, a Galicia do primeiro terzo do século XX 
continuaba sendo un país atrasado dentro do contexto dos países occidentais, 
pero namentres que durante a segunda metade do século XIX entre o campe-
siñado pareceu predominar unha estratexia de resistencia fronte ao mercado 
capitalista, coa chegada do século XX comezaron a desenvolverse fórmulas de 
adaptación da produción agropecuaria e da silvicultura ao mercado, inicián-
dose unha lenta redución da poboación activa agraria: en ambos os tipos de 
reacción, os retornos da emigración terían un papel relevante.

O coñecemento dos factores de pulo dos emigrantes galegos explica non 
tanto a súa intensa mobilidade migratoria como a situación de partida que, 
cotexada coas atractivas condicións socioeconómicas que en diversos perío-
dos ofreceron varias áreas americanas, lles permitiu obxectivar os seus niveis 
de privación relativa. O atraso socioeconómico de Galicia e a súa articulación 
con mercados laborais máis remuneradores definiron só dous dos aspectos 
necesariamente interrelacionados na mobilidade de tipo laboral, na que un 
terceiro elemento interdependente –a atracción– constituíu o auténtico motor. 
O pulo constituíu un factor necesario, pero non abondo, da mobilidade. Con-
tribuíu decisivamente a modelar algunhas características cualitativas dos emi-
grantes, e a persistencia de grandes desniveis renda/emprego entre as rexións 
conectadas determinou a lonxevidade do proceso. A intensidade emigratoria 
estivo máis en relación coa recepción das demandas e coas vantaxes compara-
tivas derivadas da oferta dispoñible de mecanismos emigratorios que cos fac-
tores de pulo. En definitiva, a emigración galega a América dependeu menos 
do baixo nivel de vida que se abandonaba que das oportunidades america-
nas. Proba do dito foi a saída do país dunha maioría dos chamados, e non de 
todos os empuxados socioeconomicamente, de maneira que a difusión emi-
gratoria dependeu fundamentalmente do encadeamento e non dos universais 
condicionantes endóxenos de pulo, constituíndo as crises conxunturais gale-
gas malos preditores da intensidade local e do volume xeral da emigración 
cara a América.

Se en xeral a perdurabilidade dos desniveis de renda, traballo e asisten-
cia social entre Galicia e América inverteron a atracción como principal fac-
tor regulador do fluxo, tamén é certo que o maior progreso económico das 
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provincias da Coruña e Pontevedra orixinou o descenso da emigración dende 
aquelas despois da Primeira Guerra Mundial.

2.3. A articulación cos mercados laborais transatlánticos. A 
disposición de múltiples mecanismos migratorios

2.3.1. A flexible aplicación da lexislación emigratoria

A emigración galega a América desenvolveuse dentro dun marco legal no 
que, primando criterios de orde pública, se intentou, de 1853 a 1907, restrinxir 
as saídas complicando a documentación requirida, prohibindo a expatriación 
libre dos mozos recrutables para o servizo militar e tutelando e entorpecendo 
a saída de mulleres e menores de idade (Nadal, 1986; Pérez-Prendes, 1993; 
Vázquez, 2000, 527-599). A partir da lei de emigración de 1907 estes tres 
aspectos foron liberalizados en maior grao e a tutela estatal das condicións en 
rota cobrou paulatinamente maiores niveis de eficacia.

As disposicións propiamente emigratorias non foron as únicas que sobre 
o embarque de pasaxeiros se ditaron en España, xa que antes de 1853 a expa-
triación estaba regulada pola normativa de expedición de pasaportes e a de 
buques. As disposicións emigratorias trataron fundamentalmente de controlar 
a expatriación repentina e en grande escala de xentes dunha mesma localida-
de (o temor ao despoboamento) e de tutelar, incluso prohibindo, os embar-
ques emigratorios máis precarios, constituídos xeralmente polos emigrantes 
contratados formal, masiva e impersoalmente, aos que, a cambio de facili-
tarlles a pasaxe, se lles ofrecía predominantemente traballo agrícola. Nestes 
casos, as compañías inmigratorias acotío reducían os seus custos contratan-
do os peores buques, amoreando en extremo os embarcados e reducindo as 
comodidades de a bordo. Como queira que os galegos acudiron marxinal-
mente a este tipo de contratas, en xeral o emigrante galego superou o precario 
nivel de comodidades propio de moitos dos contratados masivamente (Váz-
quez, 2000, 698-749).

A emigración galega decimonónica non se enmarcou dentro do princi-
pal cadro que tutelaba a lei, de forma que moitos emigrantes galegos do sécu-
lo XIX puideron eludir parte das restricións emigratorias expatriándose como 
simples pasaxeiros. Non se trataba de emigrantes clandestinos, que tamén os 
houbo, senón de xentes que, grazas aos seus peculiares métodos de finan-
ciamento da viaxe e ao seu encadeamento migratorio, puideron xeralmen-
te eludir as maiores restricións legais que afectaban aos emigrantes tutelados 
e prescindir das contratas masivas. A liberalización legal posterior a 1907, 
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coa súa nova conceptualización do emigrante como pasaxeiro de terceira cla-
se ou equivalente, encadrou á maioría dos emigrantes galegos como emigran-
tes tutelables por lei.

Para o subgrupo emigratorio dos mozos en idades previas ao recruta-
mento militar, as disposicións emigratorias de pasaxeiros por mar e as dos 
recrutamentos militares impedían a súa libre saída ao estranxeiro, condicio-
nando esta ao depósito dunha fianza duns 6000 reais até 1912 e de cantida-
des menores, pero aínda así altas, dende entón. Sumas que multiplicaban por 
cinco ou por seis os custos das pasaxes nas épocas de maior carestía destes. 
Como queira que o campesiño ou artesán galego non dispoñía de tan onero-
sas sumas, a contribución de sangue conduciu á xeración dun dilatado núme-
ro de prófugos que ou ben adiantaban a súa experiencia emigratoria á nenez, 
ou ben emigraban clandestinamente máis adiante. Os prófugos constituíron o 
principal compoñente da clandestinidade.

A confrontación entre o restritivo marco legal español e o talante liberal 
das lexislacións inmigratorias americanas xerou un terreo proclive ao desen-
volvemento de prácticas fraudulentas e clandestinas de embarque, que se 
reduciron apreciablemente dende a Primeira Guerra Mundial grazas á maior 
liberalidade da lei española e ao progresivo endurecemento do control inmi-
gratorio americano. 

Na aplicación práctica da lexislación emigratoria en Galicia, o reiterado 
incumprimento das normas en múltiples aspectos foi unha constante. Esca-
searon os medios humanos e materiais para establecer un sistema de control 
eficiente e abundou a incuria e a conivencia das múltiples autoridades impli-
cadas no tráfico migratorio para cos intereses dos emigrantes e dos influen-
tes grupos sociais de intermediarios do tráfico migratorio. Estes últimos eran 
os máis beneficiados pola actividade migratoria e influenciaban intensamen-
te o comportamento de todo tipo de autoridades rexionais. O resto das clases 
podentes de Galicia tamén se beneficiaban, directa ou indirectamente, dunha 
actividade comercial destacable na atrasada economía galega. A emigración 
galega gozou dunha ampla flexibilidade na aplicación da lexislación sobre 
emigrantes, que non impediu pero si encareceu a saída, especialmente a clan-
destina, ao seren precisas múltiples xestións e documentos. Todo isto supoñía 
gastos e molestias para o emigrante e ingresos para as institucións expendedo-
ras do inxente papelame e, acotío, beneficios privados para os funcionarios e 
intermediarios encargados de subministralo (Vázquez, 2000, 290-315).
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2.3.2. As melloras da oferta de transporte: unhas condicións de viaxe 
facilmente asumibles polos emigrantes

A modernización da oferta de transporte de emigrantes galegos correu 
parella ao desenvolvemento das novas tecnoloxías navais, resultante directa da 
evolución naval internacional e da competencia entre navieiras e, en minguada 
medida, das normas tutelares da lexislación española sobre buques. Os velei-
ros que utilizaron os emigrantes galegos a partir do segundo terzo do século 
XIX e até a década de 1870 tiveron as características do clipper. En goletas, ber-
gantíns-goletas, bergantíns, corvetas e fragatas de armadores principalmente 
galegos viaxaron a maioría dos emigrantes até a xeneralización do vapor. Os 
escasos armadores galegos que, con poucos buques e de maneira moi irregular 
no tempo, comezaron a levar emigrantes a La Habana, Bos Aires e Montevideo, 
e a redondear a viaxe importando artigos ultramarinos, foron incrementan-
do a súa nómina e as súas respectivas pequenas flotas acadando as súas máis 
altas cotas na década de 1850. As condicións de estancia a bordo resultaron ser 
duras e novas para xentes sen experiencia náutica, pero normalmente estive-
ron en consonancia coas condicións de vida e trato usuais na terra, onde tamén 
as clases subalternas gozaban de limitados graos de consideración e confort. 
Algúns veleiros alcanzaron certo nivel de especialización emigratoria, mentres 
que a maioría deles eran buques mixtos. Cando nos anos sesenta o vapor ofre-
ceu mellores condicións de habitabilidade e rapidez, os veleiros galegos manti-
veron a súa competitividade tabicando os sollados para mellorar a privacidade 
dos pasaxeiros e mellorando o rancho alimenticio. En toda a época dos veleiros 
non houbo liñas regulares, aínda que chegaran a ser moi frecuentes as expedi-
cións, constituíndo cada unha un negocio independente. Pola contra, a maior 
parte dos vapores que fixeron escala nos portos galegos formaron parte de liñas 
regulares, cun nivel de especialización emigratoria moi superior ao acadado 
polos veleiros (Vázquez, 1990a, 1994 e 2000, 600-633).

A característica máis evidente do progreso naval nos transatlánticos foi a 
tendencia ao igantismo. Os primeiros vapores que uniron Galicia con América 
durante a década de 1850 tiñan unha tonelaxe media de 1900 TRB (Tonela-
das de Rexistro Bruto); mentres que os veleiros só alcanzaron unhas 70 TRB os 
vapores utilizados nos setenta podían chegar xa ás 3000 TRB. A principios do 
século XX desprazaban unha media dunhas 6000 TRB e 15 000 TRB nos anos 
trinta (véxase gráfico 3, serie 1). 

Os primeiros intentos de unir con vapores Galicia e Cuba datan dos anos 
cincuenta e con Río da Prata realizáronse en 1860. A partir de 1870 os velei-
ros foron varridos polos vapores, tan rapidamente que en 1874 xa non que-
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daba ningún no servizo a El Plata, nin en 1876 na derrota cubana (Vázquez, 
1994, 1999a e 2000, 615-633).

Aínda que nos veleiros se introduciron algunhas melloras construtivas, a 
incorporación constante de novas tecnoloxías nos vapores ensombreceu os logros 
anteriores. O buque de vapor foi mellorando a eficiencia das súas máquinas, afo-
rrando carbón e aumentando a súa potencia e velocidade (Keeling, 1999). O 
aumento da capacidade dos buques traduciuse nun notable crecemento da ofer-
ta unitaria e global de transporte e no incremento do espazo dispoñible, tanto 
para a carga como para os pasaxeiros, multiplicándose os escasos servizos que 
ofrecían os veleiros. A aparición do transatlántico a vapor tivo outro dos seus 
puntos culminantes na redución da duración da viaxe a menos da metade (na 
década de 1870) e a unha quinta parte (na década de 1930) do tempo que tar-
daba un veleiro (véxase gráfico 3, serie 2), reducindo os custos emigratorios, 
tanto os físicos como os inherentes á obrigada inactividade laboral dos embar-
cados. Este conxunto de melloras absolutas foron acotío ensombrecidas, sobre 
todo nos momentos álxidos do fluxo, por unha infinidade de deficiencias nos 
servizos ofrecidos, tanto físicas como de trato persoal, resultado de reducións de 
custos empresariais e da incapacidade da inspección española para controlar un 
proceso tan pouco nítido (Vázquez, 1990a, 1992c, 1994 e 2000).

As pasaxes a América nos tempos dos veleiros eran realmente moi ele-
vadas para calquera persoa humilde e subiron un pouco máis nos anos seten-
ta, aumento superado nos vapores de 1870 a 1880. O aumento da escala da 
migración e a intensa competencia entre as navieiras a vapor conduciron a 
unha primeira redución dos prezos nos anos oitenta. A caída tornouse máis 
violenta nos anos noventa e na época de febril emigración anterior á Primei-
ra Guerra Mundial. Ao declararse a guerra produciuse un aumento dos pre-
zos, case continuo até 1939, pero o seu custo respecto aos xornais galegos non 
recuperou o alto nivel anterior a 1880 (véxase gráfico 3, series 3 e 4). Pode-
mos afirmar que as flutuacións dos prezos á baixa, malia os frecuentes acordos 
de cartel tomados polas navieiras nas épocas de crise migratoria, facilitaron a 
masificación e as grandes vagas migratorias de finais do século XIX e princi-
pios do XX, permitindo un acceso social máis amplo e facilitando os retornos. 
Resultados da redución dos prezos, da rendibilidade da emigración, da evo-
lución das demandas americanas e da mellora relativa da situación económi-
ca galega foron o aumento dos regresos, a feminización e o envellecemento do 
fluxo, ben visible nos anos vinte e trinta (Vázquez, 2000, 642-663).

Galicia, rexión da periferia europea e española, gozou dunha posición 
xeoestratéxica vantaxosa para os seus emigrantes a América. Ao atoparse situa-
da nas principais rutas migratorias que unían Europa Occidental con Lati-



��� 

Alexandre Vázquez González

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (131-156) ]

noamérica, as navieiras transatlánticas incluíron prontamente varias escalas 
galegas nas súas liñas regulares. Os custos do desprazamento de emigrantes 
ao porto foron minimizados ao dispoñerse de diversos puntos de embarque na 
época da vela, concentrándose coa chegada dos vapores na Coruña, Carril-Vi-
lagarcía, Marín e Vigo até a lei de 1907, que habilitou soamente os portos da 
Coruña, Vilagarcía e Vigo. Esta abundancia de puntos de embarque próximos 
facilitou a saída do país, non só pola difusión informativa xerada a partir deles, 
senón porque ademais minimizou os custos do transporte a porto, embarcan-
do a maior parte dos candidatos a emigrantes a unha distancia máxima de 50 
km lineais dende os seus lugares de residencia, na época dos veleiros, e dun 
máximo de 150 km lineais na época do vapor. 

2.3.3. A temperá, organizada e capilar rede comercial emigratoria 

As relacións de transportes existentes entre Galicia e os portos inmigra-
torios latinoamericanos a partir da década de 1830 e o seu desenvolvemento 
foron posibles inicialmente grazas ás conexións mercantís entre comerciantes 
e consignatarios dos principais portos galegos (e portugueses) e latinoamerica-
nos. A partir desta base inicial, e ao amparo do aumento do fluxo emigratorio, 
desenvolveuse unha máis complexa organización da rede comercial recruta-
dora e canalizadora dos efectivos migratorios. A falla de alternativas de inves-
timento rendible para a burguesía portuaria galega facilitou a entrada dun 
maior número de armadores no prometedor mercado emigratorio, habilitan-
do, construíndo e comprando novos buques, cuxo número medrou vertixino-
samente na década de 1850. Paralelamente, os armadores foron creando unha 
extensa e capilar rede de consignatarios e axentes de emigración que, a tra-
vés dun intenso labor de campo, de publicidade estática e en prensa, e dunha 
extensa gama de servizos –legais ou non–, e ofertada, reforzada eventualmen-
te por axentes recrutadores comisionados por empresas ou institucións ameri-
canas, posibilitaron, facilitaron e achegaron coas súas informacións e servizos 
a atracción americana aos seus destinatarios galegos. Na década de 1860 o 
sector dos armadores galegos de veleiros emigratorios entrou en decaden-
cia, retirándose progresivamente da actividade emigratoria a maior parte dos 
seus integrantes. A entrada no sector das grandes navieiras europeas induciu a 
renovación das firmas nucleares das redes de axentes, aparecendo novos con-
signatarios, que xa non retiveron o alto grao de control que sobre o transpor-
te migratorio tiveron os armadores galegos até entón. As redes de axentes e 
subaxentes subsistiron e expandíronse animados polos consignatarios e polo 
aumento da difusión e da escala do fluxo despois de 1870 (Vázquez, 1999a e 
2000, 750-833).
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Os axentes emigratorios desenvolveron redes capilares de comisionistas 
que, coa difusión da emigración americana en Galicia, e dado o alto grao de 
encadeamento humano e informativo existente entre os emigrantes, cada vez 
tiveron menos oportunidades de usar reclamos enganosos. De forma que, con-
sonte se difundía o proceso emigratorio a máis amplas áreas do país, a rede 
comercial emigratoria tendía a funcionar máis como unha rede de axencias/
axentes de viaxe que como un sistema de recrutamento masivo de contratados. 
Dende mediados do século XIX a emigración galega a América tivo basicamente 
un carácter espontáneo, moi influído polo efecto demostración xerado polos 
indianos, minimamente potenciado por mecanismos formais e impersoais de 
contratación, e realimentado basicamente a través das chamadas dos emigra-
dos. A ampla disposición de mecanismos migratorios redundou nunhas con-
dicións de viaxe progresivamente asumibles por máis amplos segmentos da 
poboación galega, dadas as facilidades de que dispuxeron en materia de infor-
mación, de financiamento, de confort en rota e de apoio na chegada. 

2.3.4. Un sistema informal de asistencia emigratoria: as cadeas 
migratorias

A previa articulación de relacións comerciais, de transportes e comuni-
cativas entre os principais portos galegos e os da Habana, Bos Aires e Mon-
tevideo, e os do Brasil a través de Portugal, posibilitou o desenvolvemento 
temperán dos fluxos galegos, xa que cando as economías iberoamericanas 
comezaron a demandar de forma masiva traballadores europeos, algúns dos 
galego-americanos establecidos a finais do século XVIII convertéronse en cabe-
zas de ponte das novas correntes migratorias galegas. A partir dos anos trinta 
reactiváronse as escasas redes microsociais establecidas polos pioneiros (Moya, 
1990 e 1997). Estes iniciaron e multiplicaron as chamadas aos seus familiares 
e paisanos, xerando e transmitindo unha atracción laboral singularizada a tra-
vés de informacións persoais canalizadas pola rede comercial e de transportes 
transatlántica existente. Progresivamente formáronse novas cadeas emigrato-
rias que proporcionaron medios de información, de financiamento, de apoio 
loxístico durante e ao finalizar a viaxe e de integración e sociabilidade nos seus 
destinos, transmitindo altas expectativas de emprego, dentro do confiable e 
coñecido marco social parafamiliar (Devoto, 1988; Vázquez, 1992d e 2000, 
834-886; Soutelo, 1999a).

As redes microsociais, ao canalizaren a atracción laboral e a información 
sobre os devanditos mercados, contribuíron a crear e potenciar a difusión da 
emigración a América en Galicia. A partir dos iniciáticos núcleos portuarios 
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galegos, a información, e xa que logo a atracción americana, foi interesando a 
máis amplos sectores sociais e xeográficos de Galicia, dunha forma lenta e con 
limitados sobresaltos. Atendendo á demanda laboral e de reagrupación fami-
liar exercida polos paisanos emigrados, o fluxo tendeu á continuidade, incluso 
en momentos de contracción da demanda laboral americana. Nestas condi-
cións, a nova emigración galega gozou dende 1830/40 de grandes doses de 
seguridade para os plans dunha crecente proporción dos seus actores. Moitos 
galegos de Galicia dispuxeron dunha crecente bagaxe emigratoria e de infor-
macións concretas sobre as condicións de vida e as expectativas laborais ultra-
marinas. Pola súa banda, os galego-arxentinos contribuíron a difundir no seu 
país de adopción informacións e estereotipos sobre as características labo-
rais, os patróns e o potencial emigratorio da laboriosa reserva galega de man 
de obra. A partir destes datos, moi cedo, contratadores e importadores arxen-
tinos de man de obra proxectaron e estableceron tipos de contratas formais 
coa colaboración de transportistas galegos. Estes, ao facilitaren a viaxe a cré-
dito, restrinxían as oportunidades de contratación laboral libre, obrigando aos 
recrutados a traballaren para os propietarios do contrato de pasaxe por un 
dilatado período, como noutros tempos e latitudes fixeron aprendices, identu-
red passengers e colonos cubanos ou brasileiros (Mannix, 1970; Macías, 1996; 
Souza-Martíns, 1981, 1985 e 1988).

No caso riopratense adoptouse principalmente unha versión contrac-
tual que reducía ao mínimo os riscos económicos dos contratadores e trans-
portistas: a obriga hipotecaria de embarque. O precario campesiñado galego 
dispuxo dunha vantaxe comparativa fronte ao xornaleiro puro á hora de emi-
grar de xeito temperán (cando o transporte era moi caro): era propietario dal-
gúns bens inmobles e raíces que podía herdar, vender ou hipotecar. Mediante 
a hipoteca de embarque, o emigrante ou os seus familiares e avalistas afian-
zaban aos transportistas a cobranza da débeda contraída. O tirón emigratorio 
que supuxo o uso da obrigada hipoteca de embarque como medio de finan-
ciamento tivo cando menos dúas virtualidades: en primeiro lugar, a de faci-
litar a localización dun maior número de galegos en ambas as dúas ribeiras 
do Río da Prata que, pola súa vez, puideron constituír novas cadeas migrato-
rias, potenciando o fluxo de chamados a través dos mecanismos microsociais 
informais. En segundo lugar, a hipoteca de embarque pasou progresivamente 
a utilizarse como un simple contrato de pasaxe ao fiado, usado polos paisanos 
reclamantes de novas achegas laborais e/ou familiares. Ao comezar a década 
de 1850, un crecente número dos galegos emigrados a Río da Prata chegaban 
a través de redes microsociais utilizando a hipoteca de embarque como un 
instrumento crediticio (Vázquez, 1985 e 2000). Isto implicaba acotío desen-
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volver unha actividade laboral urbana nun marco de relacións case familiar. A 
diferenza das contratas impersoais, este marco permitiu axiña un maior ascen-
so socioeconómico dos «aprendices», ofrecendo maiores niveis de asistencia 
social, e o que non é menos importante, facilitando a inmersión do que aca-
baba de chegar nunhas relacións sociais, laborais e de explotación ás que xa 
estaba adaptado (Vázquez, 2000). A partir de entón, a emigración encadeada 
–laboral ou de reagrupamento familiar– definiu un dos trazos dominantes da 
emigración galega a Arxentina e, en xeral, a América.

A difusión e a intensificación do proceso emigratorio, fortemente media-
tizadas polas cadeas migratorias, chegaran nos anos setenta a gran parte das 
comarcas litorais e prelitorais de Galicia. Nos anos oitenta, a difusión da emi-
gración alcanzou o interior de Galicia (vid. gráfico 3, serie 6) e nin sequera as 
pasaxes gratuítas a Arxentina (1888-1890), ou as posteriores ao Brasil, rompe-
ron a tendencia ao encadeamento emigratorio, é máis, reforzárona. 

Este patrón emigratorio dominante foi favorecido por diversos mecanis-
mos xerados por institucións e empresas interesadas no tráfico migratorio, tales 
como a política uruguaia de permitir o reintegro a prazo da pasaxe dos recla-
mados, os préstamos bancarios para financiar as pasaxes ou os billetes prepaga-
dos ofrecidos polas navieiras. Os galegos emigrados puideron contar ademais co 
apoio de institucións formais de corte étnico que eventualmente ofrecían facili-
dades para emigrar e retornar de/a Galicia, facilitando tamén diversos tipos de 
asistencia de carácter benéfico ou de instrución formal, mais sobre todo permi-
tían obter cobertura mutualística, médico-sanitaria e ámbitos de sociabilidade 
intraétnica e de participación política (Fernández, 1990; Peña, 1991; Núñez, 
1992, 1994 e 1998; Moya, 1997; Soutelo, 1999a). Todos foron instrumentos 
aos que o patrón dominante da emigración galega se adaptou comodamente.

3. OS EFECTOS DA EMIGRACIÓN NA SOCIEDADE GALEGA: 
DA ACENTUACIÓN DA CRISE ESTRUTURAL DA ECONOMÍA 
GALEGA DO ANTIGO RÉXIME Á INXECCIÓN DE RECURSOS 
POTENCIADORES DO DESENVOLVEMENTO ENDÓXENO 

Os efectos de retorno da emigración son un dos aspectos menos inten-
samente estudados na historiografía galega, agás no referido á súa importante 
influencia no panorama político e educativo galego, coherentemente coa énfa-
se analítica nas repercusións negativas que se ocasionaron. Este presentimen-
to na análise dun feito social e culturalmente dramático non permitiu albiscar 
en todo o seu alcance e dunha maneira global o que o fenómeno supuxo para 
Galicia.
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Os retornos da emigración, reducidos tanto na súa incidencia xeográfica 
como na súa entidade, mentres se agravaba a crise estrutural da economía galega 
decimonónica e predominaba a expatriación definitiva, volvéronse máis macro-
importantes dende finais do século XIX; e, ao lado dun capital humano mellor 
dotado, chegaron remesas periódicas, capitais, subvencións privadas gale-
go-americanas e iniciativas dirixidas cara á modernización educativo-cultural, 
asistencial, agraria, asociativa, comercial, industrial e infraestrutural. A econo-
mía galega dispuxo non só de novos medios financeiros, informativos e for-
mativos para emigrar e de subvencións estabilizadoras do campesiñado, senón 
tamén de notables recursos para axudar ás economías campesiñas, mellorando 
os seus niveis de vida, coadxuvando ao campesiñado a conseguir a propiedade 
plena de terras e gandos, apoiando a modernización agraria, industrial e urba-
na, proporcionando unha liquidez monetaria –que dende 1880 semella ter 
superado aos ingresos brutos que recibía Galicia pola venda de gando vacún 
e produtos pesqueiros (véxase gráfico 3, series 7 e 8)–, contribuíndo á expan-
sión da banca, á acumulación de capital nos sectores modernos da economía, 
e creando dispoñibilidades de transporte e fretes para a exportadora industria 
conserveira, entre outras.

En definitiva, a emigración galega a América foi produto e axente da arti-
culación da economía galega no sistema capitalista mundial e da lenta pene-
tración dos seus axentes disolventes na tradicional formación social; foi parte 
integrante do cambio estrutural. O seu signo como factor de desenvolvemento 
dependeu do grao de desintegración das vellas estruturas socioeconómicas e 
do desenvolvemento das novas, ou sexa, do ambiente endóxeno da economía 
galega, basicamente repulsivo até finais do século XIX e moderadamente atrac-
tivo dende entón até a guerra civil.

Dado o intenso, xeneralizado e dilatado proceso de articulación da 
rexión galega co fenómeno migratorio, case todos os aspectos da realidade 
galega dependeron da existencia e das flutuacións dun proceso que Galicia 
non controlaba: dende a capacidade de consumo, capitalización e moderni-
zación agrarias, ao desenvolvemento industrial ou á capacidade de comerciar 
por mar co exterior, pasando polo alivio e alteración das características cuan-
titativas e cualitativas do seu capital humano. Tal cúmulo de incidencias do 
proceso migratorio na economía galega contrastou grandemente coa debili-
dade, focalización e limitacións da evolución das súas principais novidades 
produtivas endóxenas, constituíndo por si mesmo uns dos factores dinamiza-
dores do acougado desenvolvemento galego, contraditorio en moitos aspec-
tos, con altos niveis de ineficiencia nos seus efectos de retorno, mais relevante, 
dadas as limitacións doutras alternativas dinamizadoras, no desenvolvemen-
to do país.
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Pero como a lentitude da modernización da economía peninsular non 
permitía xerar unha demanda laboral axeitada á oferta, e como o propio pro-
ceso de desenvolvemento económico galego dependía, ademais, da progresiva 
disolución de amplos sectores do campesiñado, Galicia continuou até a déca-
da de 1960 atendendo as demandas laborais dos que até entón eran tradicio-
nalmente os seus principais mercados laborais externos.

En conclusión, no complexo proceso da emigración galega a América de 
1830-1930, a atracción emigratoria constituíu o principal factor regulador do 
fluxo; o pulo foi un factor necesario, pero non suficiente, aínda que moi impor-
tante e persistente no caso galego, e os mecanismos de articulación do merca-
do migratorio configuraron o factor catalizador ou posibilitador da mobilidade. 
Este proceso en que, analoxicamente, a atracción foi o auténtico motor e o pulo, 
o combustible, constituíu unha complexa e selectiva válvula de escape para as 
fortes insuficiencias económico-laborais da sociedade galega e contribuíu a afon-
dar a crise estrutural da Galicia decimonónica, pasando, non obstante, dende 
finais do século XIX, a constituír tamén un importante inxector de recursos físi-
cos, humanos, culturais, organizativos e innovadores que contribuíron notable 
e positivamente ao lento e tardío proceso de modernización de Galicia, a pesar 
da súa parsimoniosa dinámica como factor de desenvolvemento dun mercado 
interior que opoñía fortes limitacións a este.

A mobilidade foi propiciada por unhas condicións de viaxe pouco obxec-
tivables como dramáticas, por unha nutrida oferta de mecanismos migratorios, 

Gráfico 3. Algúns indicadores da emigración galega ao Río da Prata (1830-1939)
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e había xerar tanto uns efectos nocivos na situación demoeconómica como 
tamén uns efectos de retorno controvertidos, pero dinamizadores dunha rea-
lidade con moi limitados factores sinérxicos endóxenos independentes dos 
retornos e dos mecanismos da emigración ultramarina. Esta faceta dinamiza-
dora da economía galega non debe esconder que o proceso migratorio supuxo 
importantes custos económicos, pero, moi posiblemente, os máis dramáticos 
custos soportados tiveron fortes incidencias, lentamente superadas no lon-
go prazo, dentro do ámbito social e debidas ás fortes distorsións de tipo per-
soal, familiar e psico-social que repercutiron negativamente no benestar non 
só dos protagonistas das migracións e dos seus familiares e paisanos nos seus 
lugares de orixe, senón tamén e extensamente na psicoloxía social da socie-
dade galega.
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A EMIGRACIÓN A ARXENTINA DENDE AS REXIÓNS DE 
VÉNETO E FRIULI (1876-1925)

Emilio Franzina

RESUMO
A emigración véneta e friulana constitúe un exemplo interesante de mobilidade territorial no 
ámbito de rexións lindeiras (Véneto durante la dominación veneciana incorporara a chamada 
«Patria dos Friulanos») no nordeste de Italia con destinos transoceánicos coincidentes na súa 
maior parte. Así e todo, no caso de Friuli, con iguais condicións socioeconómicas e culturais 
de partida (predominio de minifundios, situación de necesidade de gran parte das poboacións 
rurais, sistemas políticos clientelistas dominados polo moderantismo clerical-conservador das 
clases aristocrático-burguesas, asentamentos industriais por polos, paternalismo empresarial, 
etc.) ponse de manifesto unha tendencia máis nidia ao éxodo cara a Arxentina, que se impón 
sobre o dirixido ao Brasil, característico de Véneto e de grupos portadores de identidade 
rexional e de falas dialectais moi marcadas. Isto depende en parte do inicio das primeiras 
cadeas migratorias e do diferente dinamismo nos dous sectores das axencias de emigración e de 
navegación cuxas diferentes organizacións, aínda que menos determinantes ao cabo do tempo, 
ao principio condicionaron e orientaron grandemente as saídas. Non obstante, as formas de 
asentamento en América meridional, obedecendo ás esixencias da colonización agrícola e ao 
pionerismo de fronteira dunha banda e ás necesidades do asentamento en contextos urbanos xa 
desenvolvidos da outra (Bos Aires, Córdoba, Rosario, ou ben Porto Alegre, São Paulo, etc.), non 
indican desviacións particulares, especialmente alí onde se poden confrontar casos de estudo 
homoxéneos (tipo Colonia Caroya en Arxentina e Caxias do Sul no Brasil).
Palabras clave: Emigración rexional, sistemas sociopolíticos, zonas de partida, axencias de 
emigración, cadeas migratorias, culturas locais, asentamento e colonización.

ABSTRACT
Emigration from Veneto and Friuli is an interesting example of territorial mobility in the sphere 
of neighbouring regions (during the Venetian domination Veneto had absorbed the so-called 
‘Fatherland of the Friulians’) in north-east Italy, for the most part sharing the same transoceanic 
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destinations. However, in the case of Friuli, with the same initial socio-economic and cultural 
conditions (predominance of smallholdings, a large proportion of the rural population in need, 
clientalist political systems dominated by the clerical and conservative Moderantism of the 
aristocratic and bourgeois classes, industrial development only in specific areas, a paternalist 
business model, etc.), there was a clearer tendency for the exodus to go Argentina, instead 
of Brazil, which was more characteristic of the Veneto region and other groups with a strong 
regional identity and strong dialectal speech patterns. This partly depended on how the first 
migration chains started and the different dynamism in the two sectors of emigration agencies 
and navigation, whose different ways of organising themselves, although less of a determining 
factor over time, initially conditioned and directed the outflow of people.  Nevertheless, the 
way settlements sprang up in South America, which responded to the demands of agricultural 
colonisation and frontier pioneering on the one hand, and the need for already established 
urban settlements (Buenos Aires, Cordoba and Rosario, or Porto Alegre, São Paulo, etc.) to 
increase their population on the other, show no particular deviations, particularly where 
homogeneous case studies can be compared (such as Colonia Caroya in Argentina and Caxias 
do Sul in Brazil).
Keywords: Regional emigration, socio-political systems, areas of origin, emigration agencies, 
migration chains, local cultures, settling and colonisation.

A zona rexional que tomei en consideración corresponde, grosso modo, 
ao actual nordeste italiano, que presenta dende hai quince anos a esta par-
te unhas taxas de desenvolvemento e niveis de benestar moi por riba das 
medias nacionais e, mesmo ás veces, europeas.1 Os fenómenos de crecemen-
to no próspero sector produtivo das pequenas e medianas empresas,2 articu-
ladas en distritos industriais no sentido marshalliano do termo,3 son, porén, 
tan só o froito recente dun proceso de transformación bastante longo, convul-
so e baseado en premisas que de feito afondan moitas veces as súas raíces nos 
séculos XVIII e XIX.4

A presenza da protoindustria, testemuñada en Véneto a partir de media-
dos do século XVIII nas súas formas máis clásicas (asentamentos en zonas ao 
pé das montañas abundantes en saltos de auga, dispoñibilidade de moita man 
de obra feminina, predominancia do téxtil, etc.), e a existencia dunha bur-

1. E. Franzina, Veneto: una società dinamica al bivio tra globalizzazione e leghismo, en P. Ginsborg 
(ed. a cargo de), Stato dell’Italia, Milán, 1994, pp. 138-148; B. Anastasia e G. Corò, Evoluzione 
di un’economia regionale. Il nordest dopo il successo, Portogruaro, 1996.
2. G. Roverato, L’industria nel Veneto: storia economica di un «caso» regionale, Padua, 1996.
3. C. M. Belfanti e T. Maccabelli, Un paradigma per i distretti industriali. Radici storiche, attualità 
e sfide future, Brescia 1997; G. Beccattini, «Distretti industriali e storia dell’industria italiana. Di 
alcune possibili implicazioni per la ricerca storica, di una recente «rilettura» dell’industria italia-
na», en Ricerche di storia sociale e religiosa a. XXVII, n.º 54, n. s., xullo-decembro, 1998.
4. G. L. Fontana, Mercanti, pionieri e capitani d’industria. Imprenditori e imprese nel Vicentino fra 
Settecento e Novecento, Vicenza, 1993.
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guesía empresarial de carácter moderno xunto a unha pronunciada configura-
ción capitalista mesmo na xestión dos labores agrícolas nos campos do val do 
Po meridional (provincias de Rovigo, pero tamén de Verona, Padua e Vicenza) 
complementados a miúdo con traballos obreiros a media xornada,5 exhórtan-
nos a non desatender os precedentes ou os posibles presupostos remotos dunha 
metamorfose que, dende todos os puntos de vista, é plenamente novecentis-
ta e, aínda máis, sucesiva ao final dun enteiro ciclo secular (terminus ad quem 
o 1973, o ano da crise petrolífera mundial) no cal a existencia, e non tanto a 
«supervivencia», da emigración ao estranxeiro continuou a connotar case inin-
terrompidamente a marcha da vida económica rexional, así coma outros fenó-
menos condicionaban polo demais a existencia baixo o perfil político, cultural 
e social (paternalismo dos señores, catolicismo social e clericalismo, etc.).

De feito, durante outros cen anos, sexa na situación devandita (sen excluír 
daquela a «Pedemontana» industrial onde dende o oitocentos xurdiran manu-
facturas de enormes proporcións), sexa na das montañas e nas partes centrais 
de Véneto e de Friuli (ou sexa, a provincia de Udini, que quedou administra-
tivamente até principios da posguerra dentro do territorio rexional que, pola 
súa banda, reproducía en boa medida o da chamada «Terraferma» do antigo 
Estado veneciano), onde dominaban formas de réxime de explotación agrí-
cola vinculadas coas características dos lugares (pequenas rendas, parzaría e, 
sobre todo, pequenas e pequenísimas propiedades) e xa comprometidas coas 
esixencias da industria, a emigración constituíu unha das opcións económi-
cas predominantes e, en moitos casos, case unha especialización «de oficio» 
para unha parte considerable da poboación activa:6 en concreto, e tamén por 
mor dunha crecente presión demográfica patente despois de 1850,7 os que 
partían eran os homes mozos e adultos que practicaban frecuentes movemen-
tos pendulares estacionais ou viaxes periódicas aos estados estranxeiros máis 
ou menos veciños (países de lingua e cultura tudesca, dende Suíza a Alema-
ña, Austria e outros dominios do imperio dos Habsburgo, territorios balcáni-
cos e danubianos, Levante).

Dende os anos setenta do século XVIII ás formas tradicionais de éxodo tem-
poral, típicas especialmente do arco alpino (Bellunese, Carnia, Friuli italiano, 
provincias montañesas de Treviso e de Vicenza), engadíronselles e superpuxé-

5. L. Fontana, (ed. a cargo de), Le vie dell’industrializzazione europea. Sistemi a confronto, Bolo-
ña, 1997.
6. A. Lazzarini, Campagne venete ed emigrazione di massa (1866-1900), Vicenza, 1981.
7. E. Franzina, La storia altrove. Casi nazionali e casi regionali nelle moderne migrazioni di massa, 
Verona, 1998, pp. 97-98.
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ronselles uns fluxos novos, ou relativamente inéditos, dirixidos a ultramar e 
compostos a miúdo de grupos familiares ou paisanos máis ben compactos.8

Sen excluír, agás nas fases iniciais (1876-1880 aproximadamente),9 unha 
esporádica vontade de contraer matrimonio definitivo no estranxeiro e a acep-
tación intermitente dunha oferta de terras (ou de variadas «propostas» de 
colonización agrícola10), así a todo, tales correntes deron lugar despois, na 
súa maioría, a significativos episodios de repatriación a unha distancia máis 
ou menos curta do seu inicio (de media máis do 50 % dos expatriados11), ou 
ben xeraron unha especie de circularidade dos fluxos e continúas reactiva-
cións destes, implicando todas –tamén fóra do típico esquema estacionario– o 
establecemento de relacións bilaterais ben sólidas entre o Véneto e as zonas do 
Novo Mundo interesadas no evidente traspaso de forza de traballo e de recur-
sos demográficos.

Neste proceso de rotación, así coma no acceso á adquisición de terra alén 
do Atlántico, Véneto manifestou unha tendencia marcada a privilexiar, como 
destino inmigratorio e «colonial», o Brasil, arredor de cuxo nome e á súa 
pronuncia se debuxaba precozmente un mito salvífico e de «refundación»,12 
que só bastante raramente, a pesar das cifras, logrou incluír, feitas as debidas 
excepcións, a Arxentina, ou ben (e pour cause aínda máis) os Estados Unidos. 
Ben é certo que no transcurso dun século puido logo suceder, por exemplo 
cos últimos embates posbélicos da era peronista, que Arxentina reconquista-
se posicións nas estatísticas e, de resultas, no imaxinario da emigración véneta 
denominada «propia ou permanente» (malia prescindir da achega cualifica-
da e xa antiga dos friulanos). Pero, como veremos mellor deseguido, a predo-
minancia na era liberal, que é a que máis nos interesa agora (1870-1925), dos 
emigrantes vénetos respecto ao destino brasileiro, contradicía patentemente 
as tendencias do fluxo a nivel nacional onde, pola contra, o éxodo favorecera 
–polo menos nos seus inicios (1876-1889)– o destino platense mediante a 

8. M. Sanfilippo, Problemi di storiografia dell’emigrazione italiana, Viterbo, 2002, pp. 65-139.
9. E. Franzina, «Tirolesi italiani, Cimbri veneti e modello di colonizzazione tedesco nella prima 
emigrazione agricola al Brasile (1875-1876)», en Memorie dell’Accademia Roveretana degli Agiati, 
a. 251°, 2001, ser. III, vol. IV, t. I, pp. 297-317.
10. E. Franzina, «Le grandi migrazioni», en V. Castronovo (ed. a cargo de), Storia dell’economia 
mondiale, Roma, Bari, 2000, pp. 318-320.
11. F. P. Cerase, L’onda di ritorno: i rimpatri en P. Bevilacqua; A. de Clementi e E. Franzina (dir.), 
Storia dell’emigrazione italiana. Vol. I, Partenze, Roma, 2001, pp. 113-125.
12. E. Franzina, «I «taliani» della serra gaùcha», en AA.VV., Paese natìo Zweite Heimat. Terra 
natal terra nova. O futuro das tradiçoes italiana e alema no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002, 
pp. 15-52.
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contribución evidente doutros compoñentes rexionais do norte de Italia (Ligu-
ra, Piemonte e Lombardía).13

Así mesmo, tras os períodos iniciais, e en todo caso (anos 1876-1878 
e 1883-1886) namentres a relación a nivel italiano se mantiña nun substan-
cial equilibrio, dende Véneto seguíase partindo preferentemente para O Brasil 
(sobre un total impresionante de máis de 1 000 000 de emigrantes contabili-
zados entre 1877 e 1897, o continxente «brasileiro» ascendía por exemplo a 
288 853 persoas e o platense a só 52 484; similarmente –e isto sexa dito para 
entendérmonos– á suma total da emigración española «subsidiada» en Arxen-
tina só no 1889). Arxentina volvíase converter na meta favorita dos véne-
tos, pero só de cando en vez, no transcurso da chamada «idade giolittiana» 
(1904-1914) e aínda despois do final do primeiro conflito mundial, a causa –
parece ser– das repercusións do «Decreto Prinetti» (unha medida lexislativa 
de 1902 que prohibía ou obstaculizaba a práctica da viaxe gratuíta, ou sexa, a 
pagar en Brasil, e máis especificamente en São Paulo).

Dous datos –exclusivamente tocante aos destinos arxentinos– preséntan-
se como inmediatamente evidentes: a marxinalidade do Véneto, en compara-
ción coas tendencias nacionais ou da maior parte das outras rexións italianas 
(especialmente do Sur), respecto á inclinación a emigrar aos Estados Unidos e 
a absoluta, enorme preponderancia, en case todos os períodos, da emigración 
continental e temporal cara a Europa. O cal podería repetirse, coas debidas pre-
cisións, tamén co gallo das últimas e extremas experiencias de emigración tras 
o segundo conflito mundial, cando Arxentina se colocou por primeira vez en 
cabeza, avantaxando claramente ao Brasil e aos outros países latinoamericanos 
(especialmente Venezuela), interesados na nova e última vaga de expatriados.

Nun intervalo de tan longa duración, onde as correntes migratorias –excep-
tuadas as interrupcións debidas á guerra e ás crises internacionais (1915-1918 e 
despois 1928-1948)– continúan a reproducirse sen tregua, valéndose, unha vez 
iniciadas, dos máis notorios mecanismos de chamada en cadea14 e, polo tanto, 
dos resultados das estratexias familiares –moitas veces en absoluto casuais–,15 
pero tamén dependendo a miúdo de campañas promocionais ou propagandís-
ticas orientadas e emanadas de máis dunha dirección (ou sexa, dos suxeitos 

13. F. J. Devoto, Le migrazioni italiane in Argentina. Un saggio interpretativo, Nápoles, 1994; ídem, 
«A proposito degli approcci nazionali e regionali all’emigrazione italiana nelle Americhe», en 
J. Zilli (ed. a cargo de), Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa, vol. III, Il Novecento, 
Nápoles, 1997; L. Incisa di Camerana, L’Argentina, gli italiani, l’Italia, Milán, 1998.
14. S. Baily, «Chain Migrations of Italians to Argentina: case studies of the Agnonesi and Siro-
lesi», en Studi Emigrazione 1982, n.º 65, pp. 73-91.
15. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Roma, Bari, 2003, pp. 43-52.
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máis diversos: gobernos estranxeiros, compañías navieiras, axencias comer-
ciais e de intermediación, axentes e intermediarios, etc.),16 Véneto constatou 
a posibilidade (ou a necesidade?) dunha «proveitosa convivencia» de activi-
dades laborais e de investimentos diversificados tanto no seu seo como, xus-
tamente, no estranxeiro. Este dato, para a era liberal que nos interesa, vai máis 
alá dos máis esenciais vínculos establecidos polos mecanismos de push-pu-
ll (que, aínda que demasiado enfatizados polos historiadores, existiron case 
sempre) e supera as mesmas lóxicas, non menos condicionantes, dos de natu-
reza estritamente demográfico-territorial (abonde lembrar que Véneto, nunha 
clasificación rexional italiana, aínda nas vésperas da Gran Guerra, ou sexa, 
nos anos do boom migratorio meridional, situábase, coma no pasado, á cabe-
za do movemento emigratorio en relación coa densidade media da poboación 
e das superficies territoriais de referencia, tal e como se indica: no cuadrienio 
1911-1914, talvez o de máximo vigor migratorio tamén en Italia, densidade 
media do Reino: 1296 habitantes, con 22,65 emigrantes por 10 km cadrados 
// Liguria: 2450 - 14,26 - Campania 2200 - 37,01 - Lombardía 2100 - 30,32 - 
Sicilia 1610 - 32,66 - As Marcas 1190 - 24,56 - Piemonte 1150 - 21,13 etc. - 
Véneto 1614 - 45,84).

No estudo do caso bilateral véneto/friulano e arxentino será oportuno 
fixarmos a atención, xa que logo, en polo menos algúns aspectos do fenóme-
no suxeridos tanto pola súa regularidade como polos incrementos verificables 
nas estatísticas oficiais (cf. a elemental táboa sobre a Emigración transoceánica 
dende Véneto por ano, comparada co total rexional, «1879-1920», cifras evi-
denciadas sobre todo na comparación coas correntes dirixidas cara ao Brasil), 
como polo resto dos índices de toda natureza ou procedencia posterior (resul-
tados de arquivo, epistolares, de diarios, folclóricos, xornalísticos, etc.), para 
comprobar, aínda que só sexa, o significativo deste caso dentro dun modelo 
emigratorio máis xeral e as súas eventuais cotas de varianza.

O relativo atraso dos estudos estatísticos e a predominancia da recollida 
sistemática de noticias no ámbito nacional por parte dos funcionarios públicos 
só a partir de 1876 (analogamente ao que aconteceu en España.17 Baste recor-

16. E. Franzina, Stranieri d’Italia. Studi sull’emigrazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Vi-
cenza 1994, pp. 127-180; D. Hoerder e L. Page Moch (eds.), European Migrants. Global and Lo-
cal Perspectives, Boston, 1996.
17. Cf. E. Franzina, «Emigrazione transoceanica e crisi agraria: esperienze a confronto (Spagna 
e Italia)», en Istituto Alcide Cervi, Annali 14/15, 1992-1993, pp. 389-419. Para a probabilida-
de da comparación entre Véneto e Galicia (pero tamén con Irlanda) dos anos de crise agrícola 
a finais do século XIX, véxanse os estudos de historia comparada de Dirk Hoerder na súa mo-
numental obra sobre Cultures in Contact. World Migrations in the Second Millennium, Durham e 
Londres, 2002, pp. 341-342.
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dar que foi a principios de 1882, neste caso, cando se iniciaron estes estudos 
en Italia, data moi serodia con respecto ao momento en que se produciron os 
fluxos transoceánicos setentrionais. Outro dato que se debe ter en conta: ás 
esporádicas medicións españolas dos pasaportes ou das aduanas correspon-
dían, até 1875, só os datos «voluntarios» dalgúns estudos privados,18 como 
había suceder uns anos máis tarde, en 1901 e 1907, coas principais leis sobre 
a emigración e coa institución de Comisariados ou de Consellos superiores 
de emigración...) non impide a constatación, a escala rexional, dalgúns datos 
obxectivos elementais que illan, respecto a Arxentina concibida como meta, o 
caso véneto, máis alá dunha evidente diverxencia numérica no número total 
de saídas. Contrariamente ás demais rexións setentrionais, na vangarda do 
movemento de emigración cara ao Prata –ata tal punto que Fernando Devo-
to, como xa sabemos, chegou a suxerir que se desbotasen os lugares comúns 
sobre a bipartición transoceánica entre a vella e a nova emigración (argüída 
de feito dende unha óptica norteamericana)–,19 o Véneto, salvo esporádicas 
e individuais excepcións, non debuta como subministrador de continxentes 
migratorios con destino a Arxentina antes dos anos setenta do século XIX.

Se Liguria e Piemonte, pero tamén Lombardía e a Suíza italiana comezaran 
a exportar emigrantes en cantidade apreciable cara a estes países (e cara ao Uru-
guai) xa contra finais da década de 182020 –e aínda que fose en medida inferior 
a Galicia– no caso do Véneto só se pode falar de éxodo consistente ou multitu-
dinario a partir de 1878, cando se rexistrou a saída de pouco máis de 3000 per-
soas procedentes na súa maioría, por riba, do Friuli italiano, onde, de feito, o 
fenómeno deu lugar a unha serie de reaccións e de contramedidas no mun-
do propietario dos grandes terratenentes,21 comparables en todo ás reaccións, 
pesimistas e deprecatorias, que por todos os sitios acolleran, nos seus come-
zos, os éxodos rurais en dirección a América.

A oportuna identificación dalgunhas metas predominantes (núcleos ou 
colonias agrícolas da zona de Santa Fe, pero tamén de Córdoba), ás que se 
refiren insistentemente as fontes impresas e as primeiras cartas dos emigrantes 

18. E. Franzina, «Il biometro delle nazioni. Primi rilevamenti sull’emigrazione», en Quaderni 
Storici a. XV, n.º 45, decembro 1980, pp. 966-1005.
19. F. J. Devoto, Liguri nell’America australe; A.Gibelli e P. Rugafiori (ed. a cargo de), Storia 
d’Italia. Le Regioni dall’unità a oggi. La Liguria, Turín, 1994, pp. 653-688.
20. L. Incisa di Camerana, Il grande esodo. Storia delle migrazioni italiane nel mondo, Milán 2003, 
pp. 152-158; G.Marocco, Sull’altra sponda del Plata. Gli italiani in Uruguay, Milán, 1986; D. 
Ruocco, L’Uruguay e gli italiani, Roma, 1991.
21. E. Franzina, La grande emigrazione. L’esodo dei rurali dal Veneto durante il secolo XIX, Venecia, 
1976.
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vénetos e friulanos,22 configura e prefigura, polo menos en parte, un «destino» 
precisamente rural dos vénetos en Arxentina, contradito só ás veces polos des-
tinos preferidos máis tarde, que foron tamén de índole urbana (en Bos Aires e 
en Rosario en particular), tal vez dependendo de puntuais episodios de «enro-
lamento», como aconteceu arredor de 1883 e durante un par de anos, baixo o 
impulso dalgunhas grandes axencias recrutadoras coma a Colajanni de Xéno-
va, comprometida en todas as partes (por exemplo tamén nas Marcas)23 na 
contratación de obreiros e doutros traballadores para que acudisen ás obras da 
cidade de La Plata que se estaba a levantar.24

A circunstancia non parece desprovista de interese se reparamos no fei-
to de que o asentamento dos máis dos emigrantes vénetos no sector agríco-
la arxentino durante os anos da gran crise agraria obedeceu en boa medida ao 
propósito de ver cumprido un soño «propietario» bastante común e espallado 
nas terras setentrionais de Italia, pero máis particularmente nas vénetas, onde 
predominaban –xunto coa figura dos pequenos propietarios e dos arrendata-
rios menores, ameazados polos procesos incipientes de proletarización, acosa-
dos polos impostos e pola usura, prexudicados polas cargas do recrutamento 
militar, etc.– un sistema sucesorio e un sistema crediticio bastante arcaicos ou 
atrasados e, polo tanto, incapaces, nuns tempos de forte crecemento demo-
gráfico, de defrontar os retos da modernización experimentada incluso dende 
a chegada aos mercados europeos de víveres e de produtos agrícolas de baixo 
custo procedentes da India e do Mar Negro, mais xa tamén dos campos culti-
vados en América, sobre todo a do Norte.

Ao tradicional «oficio» do emigrante, que en moitos lugares constituía o 
legado dunha tradición de bastantes anos (na provincia de Udine, por exem-
plo, pero en todo o arco alpino e subalpino),25 sumáronselle ben axiña, produ-
cindo durables cadeas migratorias, a dispoñibilidade para a emigración –algo 

22. E. Franzina, Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti e 
friulani in America Latina (1876-1902), Verona, 1994.
23. Resumo das respostas dadas polos alcaldes respecto aos axentes de emigración e aos me-
dios adoptados para fomentar esta, en Maic-Dgs, Statistica dell’emigrazione per gli anni 1884-
1885, Roma, 1886; e dende un punto de vista historiográfico, A. Martellini, Fra Sunny Side e 
la Nueva Marca. Materiali e modelli per una storia dell’emigrazione marchigiana fino alla Grande 
Guerra, Milán, 1999.
24. «Delle cause dell’emigrazione e dei caratteri che la medesima assunse nelle varie regioni e 
provincie», en Maic -Dgs, Statistica dell’emigrazione nel 1882, Roma, 1883.
25. A. Lazzarini, «L’emigrazione temporanea dalla montagna veneta nel secondo Ottocento», 
en Ricerche di storia sociale e religiosa, a. V., 1976, n.º 10, pp. 387-436; D. Albera e P. Corti (ed. a 
cargo de), La montagna mediterranea: una fabbrica d’uomini? Mobilità e migrazioni in una prospet-
tiva comparata (secoli XV-XX), Cavalermaggiore, 2000.
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descoñecido até agora– de grupos familiares completos e un cálculo ben medi-
tado dos custos e dos beneficios que iso entrañaba.

A posibilidade, na maior parte dos casos, de afrontar co propio peculio, 
aínda que á corta de alleamentos dolorosos ou de débedas parciais, os gastos 
da travesía, anulaba a indubidable desvantaxe, descoñecida polos lígures e os 
piemonteses, da relativa distancia dos portos de embarque (que foron, indife-
rentemente, ben o estratéxico de Xénova ou ben os franceses de Marsella e Le 
Havre ou, incluso, máis ao norte, os tudescos hanseáticos).

Á parte de todo o que sucedía e seguiría sucedendo por moito tempo 
no caso do Brasil meridional, onde brillaba con máis fulgor para mérito dos 
seus propagandistas e fans o espellismo da colonización agrícola a bo prezo (e 
considerando á parte, como é xusto, a vaga de fin de século provocada polo 
boom do café e a abolición da escravitude en São Paulo, onde acudiron –non 
por azar e de xeito maioritario– entre 1887 e 1897 os xornaleiros e labregos 
pobres de Polesine), os vénetos que escollían como meta Arxentina adaptá-
banse á mentalidade estendida xa entre os lombardos e, sobre todo, entre os 
piemonteses, que o escritor italiano Edmondo De Amicis viu, incluíu e foto-
grafou tan eficazmente, arredor de mediados dos anos oitenta, nunha das súas 
viaxes e logo nun par de libros que alcanzaron unha sona repentina.26

Traballadores –aínda máis ca eles, se cabe– «laboriosos, dóciles e pacien-
tes», os vénetos prestábanse marabillosamente a facer ás veces de materia pri-
ma para o proxecto –enunciado e teorizado no seu momento por Bautista 
Alberdi e Domingo Sarmiento– de «poboamento» cualificado da Arxentina... 
aínda que isto fose entrevisto especular, e impropiamente, na patria, como 
posible vangarda dunha avanzada nacional e, pacificamente (ou comercial-
mente) «imperial», por varios teóricos do expansionismo demográfico italiano 
de finais do oitocentos (con, en cabeza, antes do piemontés Einaudi, o véne-
to Attilio Brunialti).27 Sexa como sexa, gran parte deles adaptáronse quer ao 
transplante definitivo en Arxentina, quer a un compromiso pro tempore nas 
más diversas actividades laborais que lles posibilitasen recadar suficientes can-
tidades de diñeiro ou pequenos capitais que levar consigo no momento do 
regreso con múltiples, intuíbles consecuencias, sobre os equilibrios e as pers-

26. E. Franzina, Dall’Arcadia in America. Attività letteraria ed emigrazione transoceanica in Italia, 
1850-1940, Turín, 1996.
27. P. Manzioli, «Sarmiento e la questione italiana: una polemica con i giornalisti italiani 1881-
1889», en V. Blengino, E. Franzina, A. Pepe (ed. a cargo de), La riscoperta delle Americhe. Lavora-
tori e sindacato nell’emigrazione italiana in America Latina 1870-1970, Milán, 1994, pp. 355-377; 
E. Franzina, Gli italiani al Nuovo Mondo. L’emigrazione in America 1492-1942, Milán, 1995, pp. 
165-169.
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pectivas de crecemento (económico, cultural e, por último, «patriótico») das 
respectivas zonas provinciais de orixe.

Os vénetos no estranxeiro, coma os friulanos e os tridentinos, súbditos xa 
do imperio dos Hasburgo, tiñan sona de gran laboriosidade, de notoria com-
petencia en materia de pluriactividade campesiña e, por desgraza, dunha doci-
lidade para traballar como subordinados que chegaba a resultar embarazosa. 
Isto non o desmentiron en Arxentina, onde polo menos lles aforraron os alcu-
mes que chovían sobre eles en Italia, onde se estaba formando o estereotipo 
do «vilán» véneto28 relixioso, laborioso e un chisco bruto, ou o da súa muller 
e as mulleres friulanas, rexas, xenerosas e máis predispostas ca ningunhas aos 
gabexos domésticos, a exercer de amas de cría, etc. (salvo encontrarse des-
pois todos reunidos no insulto étnico indiferenciado aos tanos ou papolitanos 
compatriotas e «regnícolas do sur», do cal se empezaron a nutrir o sainete e 
a produción novelesca crioula con fondo xenófobo xa a finais do século XIX). 
Rastros da súa capacidade asociativa en Arxentina non son difíciles de encon-
trar se se procede ao espolio dos opúsculos e dos xornais en lingua italiana, 
pero tanto no mutualismo étnico coma no asociacionismo lúdico-recreativo, 
escolástico-cultural, etc., resulta arduo desembarazarse dos obstáculos opos-
tos, nas fontes, polo filtro das opcións políticas predominantes –a moderada 
da Casa de Savoia e a progresista de Mazzini– dentro de opcións cambiantes 
no seo dun cadro «nacional» italiano que non acababa de formarse.29

A evidente predominancia en Arxentina dos títulos societarios de razóns 
políticas ou patrióticas, nas dúas versións, lealista á Casa de Savoia e garibal-
dino-mazziniana con claras ramificacións masónicas ou inclinándose xa tal-
vez ás divisións de clase, fai impracticable de momento unha comparación con 
outras experiencias tanto italianas (por exemplo nos Estados Unidos, onde o 
patrioterismo proliferou e floreceu nunha miríade de círculos, clubs, socieda-
des mutualistas... ou tamén no Brasil, onde o fenómeno se repetía atenuado)30 
como doutros grupos inmigratorios (a referencia ao grupo galego é obvio e 

28. E. Franzina, La grande emigrazione, cit., pp. 187-229.
29. F. J. Devoto, «Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas ur-
banas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado», en ídem e G. F. Rosoli (ed. a cargo 
de), L’Italia nella società argentina, Roma, 1988, pp. 190-208; F. J. Devoto, La experiencia mutua-
lista italiana en la Argentina: un balance, estr. de ídem e E. J. Miguez (eds.), Asociacionismo, trabajo 
e identidad étnica. Los italianos en América Latina en una perspectiva comparada, Bos Aires, 1992.
30. S. L. Baily, Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York, 1870-1914, 
Ithaca, 1999; F.Bertagna, «L’associazionismo in America Latina», en P. Bevilacqua, A. De Cle-
menti, E. Franzina, Storia dell’emigrazione italiana, vol. II, Arrivi, Roma, 2002, pp. 579-596.
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ilustrativo):31 en 1898, de 302 asociacións censadas no Ministerio de Asuntos 
Exteriores italiano en Arxentina (para un total de 124 543 inscritos), só unha 
figuraba visiblemente como orixinaria ou, mellor, como explicitamente vincu-
lada á rexión de orixe, xustamente a Società Veneta de Bos Aires, unha socie-
dade de mutuo socorro con fins tamén educativos, integrada por 518 socios 
e fundada apenas oito anos antes por algúns emigrantes vénetos que a anun-
ciaran oportunamente mediante circulares a todos os alcaldes da (pequena) 
nai patria, evocando, non por azar, «o santo amor do lugar nativo» en íntima 
unión coa lembranza, para reunirse nas «grandes festas» nacionais, ou sexa, 
nas solemnidades da (gran) nai patria, izando «a insignia do glorioso León de 
San Marcos».32

Se, prescindindo de tentos de individuación deste xénero, se procedese 
non obstante á análise do asociacionismo tanto nos lugares dun asentamen-
to véneto-friulano máis compacto (poñamos como exemplo a provincia de 
Córdoba, en Colonia Caroja) coma noutros menos coñecidos (para unha bus-
ca doutros ámbitos citarei o caso rosarino de El Trébol e da sociedade «Stella 
d’Italia» repleta de socios vénetos e friulano),33 habiamos advertir facilmente 
que a excepción representada pola Società Veneta de Bos Aires foi significati-
va si, pero máis ben relativa. Como moito, cómpre salientar –respecto á rea-
lidade dos feitos e á proxectualidade de certas exhortacións contemporáneas 
verbo dunha unión secreta co Brasil (podemos lembrar respecto disto as dal-
gúns cónsules como Rolando Rizzetto e estudosos de principios do XIX coma 
os Franceschini, ambos os dous vénetos)–34 a ausencia na rexión de visibles e 
durables repercusións asociativas que puidesen poñer ou manter en relación 
senón en data moi avanzada (na práctica até a última posguerra, cando come-
zaron a xurdir, pero sobre bases completamente distintas) a Arxentina, terra 
de inmigración, co Véneto.

31. A. Duarte, La Republica del Emigrante. La cultura politica de los espanoles en Argentina 
(1875-1910), Lleida, 1998; X. M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigracion gallega 
en la Argentina, Bos Aires, 2001.
32. E. Franzina, La transizione dolce. Storie del Veneto tra ‘800 e ‘900, Verona, 1990, pp. XXXII 
e LX.
33. E. Franzina, Introduzione a D. Pittarini, Notizie dall’Argentina. Rio Segundo-Cordoba, outubro 
1889, Bassano 2001, pp. 9-10.
34. E. Franzina, «Fonti di istituzioni e di privati nel Veneto», en Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali - Direzione Generale degli Archivi, L’emigrazione italiana 1870-1970. Atti dei colloqui 
di Roma 1989-1993, Roma, 2002, 2 vols., I (I Colloquio sulle fonti per la storia dell’emigrazione. 
L’emigrazione italiana in America Latina, 19/20 setembro, 1989).
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Fóra da memorialística e da epistolografía popular,35 non nos quedou nin-
gún indicio notable, como aconteceu aquí e acolá en Luguria e en Piemonte, da 
experiencia da emigración a El Plata. Non xurdiron, por exemplo, como suce-
deu en gran número nas dúas ribeiras tirrenas, edificios identificables tipoloxi-
camente e inmediatamente como vivendas de estilo arxentino (as casas dos 
«americanos», equivalentes ás casas dos «indianos» erixidas en varios luga-
res do norte de España), e o intercambio xornalístico e cultural entre dúas 
partes do mundo postas en contacto pola emigración foi case sempre modes-
to, malia os esforzos (ou as ilusións) das poucas políticas publicitarias e a pesar 
tamén das hipóteses formuladas aínda hai pouco por algúns historiadores (polo 
menos para o caso «nacional» italiano en xeral).36 Exceptuados algúns casos de 
discreta «osmose» e de refuxiados políticos, estes, porén, xa en época fascista, 
pola afluencia a El Plata de cargos sindicais e exiliados da subversión socialis-
ta, comunista, anarquista e republicana,37 a maior parte das consecuencias e das 
memorias da emigración véneta en Arxentina quedarán rigorosamente circuns-
critas (e polo tanto confiadas) á lembranza privada ou familiar, acabando por 
consolidarse nas rexións e nas aldeas onde a emigración incidira e golpeara máis 
durante moitos decenios. Analogamente, pero ao contrario, sucedeu logo que 
estas e máis restrinxidas correntes do exilio fascista e colaboracionista, nacidas 
grosso modo entre 1946 e os primeiros anos cincuenta, puideron xerar in situ úti-
les «amnesias»,38 cuxas repercusións están aínda en parte por ser investigados, 
pertencentes todas a unha corrente política da experiencia rexional emigratoria 
do Véneto que hoxe se confunde cada vez máis co uso público (e instrumental) 
da súa historia a estas alturas ultrasecular. (Vid. cadro 1)

35. Véxase ad es. E. Franzina, L’immaginario degli emigranti. Miti e raffigurazioni dell’esperienza 
italiana all’estero fra due secoli, Paese (Treviso) 1992; e tamén para unha comparanza  oportuna, 
X. M. Núñez Seixas, O inmigrante imaxinario, Santiago de Compostela, 2002.
36. L. Incisa di Camerana, L’Argentina, gli italiani, l’Italia. Un altro destino, Milán, 1998.
37. Cf. P.R. Fanesi, Albano Corneli e l’esilio antifascista in Argentina, Milán 1991; ídem, «Italian 
antifascism and the Garibaldine Tradition in Latin America», en D.R. Gabaccia and F. Ottanelli 
(eds.), Italian Workers of the World. Labor Migration and the Formation of the Multiethnic States, 
Urbana Chicago 2001, pp. 163-176; D. R. Gabaccia, Emigranti. Le diaspore degli italiani dal Me-
dioevo a oggi, Turín, 2003, pp. 223-225; E. Franzina e M. Sanfilippo, Introduzione a AA.VV., Il 
fascismo e gli emigrati, Roma, Bari, 2003, pp. V-XXXI.
38. F. Bertagna, «Fascisti e collaborazionisti verso l’America (1945-1948)», en Bevilacqua, De 
Clementi, Franzina, Storia dell’emigrazione, I, cit., pp. 353-368.
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Cadro 1. Emigración transoceánica dende o 
Véneto por ano 1879-1920 (comparada co total rexional)

Ano Brasil Arxentina América (Total emigración rexional)
1879 3496 1820 5552 32 795
1880 2326 1158 3643 33 660
1881 1636 594 2386 33 237
1882 2634 952 4262 36 364
1883 1840 3020 5064 45 704
1884 1437 3773 5386 46 090
1885 3234 3661 7390 42 850
1886 2731 2804 6025 44 010
1887 19 792 7739 28 109 70 992
1888 71 796 12 860  85 994 131 834
1889 6809 7416  14 929 69 104
1890  3444 2345 6692 67 676
1891 70 010 4024 74 978 134 864
1892 15 558 3003 19 557 82 777
1893 8241 2090 11 507 76 576
1894 15 115 2307 17 826 92 998
1895 35 403 2935 39 111 112 825
1896 21 710 3384 25 815 100 202
1897 20 975 4381 26 046 110 896
1898 6928 1400 8793 103 445
1899 3280 1190 5070 114 228
1900 3189 563 4179 104 910
1901 3279 1164 5772 116 936 
1902 2705 1072 5713 99 975
1903 1943 1245 6031 100 278
1904 2924 1639 8882 79 718
1905 4419 1808 12 522 108 024 
1906 2954 3717 16 070 104 885
1907 1705 3585 14 577 106 213
1908 1630 2972 10 858 89 278
1909 1632 2891 11 265 83 563
1910 2137 3888 12 624 92 697
1911 2604 1557 10 400 97 588
1912 4905 2166 17 166 114 117
1913 4211 5623 25 072 123 853
1914 2090 1103 17 907 113 974
1915 536 440 2862 11 684
1916 186 148 961 2846
1917 43 9 137 1025
1918 49 14 125 695 
1919 631 654 4291 15 383
1920 1613 1481 16 339 60 367
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DIVERSIDADE ÉTNICA E ASOCIACIONISMO ESPAÑOL 
EN ARXENTINA

Alejandro Fernández

RESUMO
O artigo ofrece unha análise do proceso de diversificación étnica no interior da colectividade 
española en Arxentina durante a etapa de inmigración a grande escala e tomando como ángulo 
de observación as asociacións voluntarias creadas polos cataláns radicados en Bos Aires. Este 
proceso dividiuse en tres etapas; durante a primeira delas, que abarca o terceiro cuarto do 
século XIX, é claro o predominio do asociacionismo que trataba de incluír os inmigrantes de 
todas as rexións españolas; no entanto, a colectividade catalá desenvolve de maneira precoz 
un mutualismo definido segundo un criterio de admisión rexionalista. Na segunda etapa 
(1880-1910) o asociacionismo catalán incorpora uns obxectivos culturais que xorden da 
relación da colectividade coa rexión de orixe. Finalmente, a terceira etapa, que se prolonga até 
a Guerra Civil española, presencia a formación e desenvolvemento dun catalanismo político, 
definido frecuentemente en sentido conflitivo respecto da identidade hispánica. 
Palabras clave: Emigración catalá, asociacionismo, rexionalismo.

ABSTRACT
This article provides an analysis of the process of ethnic diversification within the Spanish 
community in Argentina during the period of mass immigration, taking as its standpoint the 
voluntary associations created by Catalans living in Buenos Aires. This process can be divided 
into three stages. During the first of these, which covers the third quarter of the 19th century, 
the predominant type of association was clearly that which tried to include immigrants from all 
regions of Spain. However, the Catalan community soon developed a form of mutual association 
defined by using the region of origin as a criterion for entry. In the second stage (1880-1910) 
the Catalan associations incorporated a series of cultural aims that arose from the relationship 
of the community with its home region. Finally, the third stage, which lasted until the Spanish 
Civil War, saw the appearance and growth of a political Catalan nationalism, often defined in 
opposition to a Spanish identity. 
Keywords: Catalan emigration, associations, regionalism.
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INTRODUCIÓN

Un dos sinais aínda visibles da presenza dos inmigrantes na vida social 
da Arxentina posterior a 1850 son as asociacións voluntarias que se foron 
creando ao longo de case todo o territorio nacional. Aínda que se trata dun 
fenómeno compartido con outros países latinoamericanos que albergaron 
densas colectividades orixinarias de Europa e o Próximo Oriente, en ningún 
deles o asociacionismo dos inmigrantes acadou unha variedade de manifesta-
cións nin comprendeu unha cantidade de individuos equiparables á experien-
cia arxentina. Non soamente as grandes colectividades (italiana e española) 
participaron dese movemento, senón que outras bastante menos densas, como 
a francesa, a portuguesa, a irlandesa, a inglesa, a polaca, a siria, a libanesa, etc., 
contaron coas súas propias asociacións de base étnica. Ao mesmo tempo, entre 
os inmigrantes de procedencia transatlántica recrutouse o groso dos afiliados 
ás entidades cosmopolitas, que dende a súa orixe permitiron a integración dos 
arxentinos nativos, e que, en cidades como Bos Aires ou Rosario, acadaron 
unha notable difusión. Sería discutible a identificación dos inicios do asocia-
cionismo voluntario no país coa inmigración (cando menos se non precisa-
mos de que etapa desta última estamos falando), pero parece fóra de dúbidas 
que esa identificación é basicamente apropiada en canto á expansión do move-
mento durante a segunda metade do século XIX.

Polo que se refire estritamente ao asociacionismo baseado nun criterio 
étnico, as súas finalidades en Arxentina foron múltiples, dende o mantemen-
to da lingua e as tradicións propias fronte ás presións asimilacionistas do Esta-
do e a sociedade receptora até a promoción duns servizos de asistencia médica 
accesibles para os traballadores. O período do seu máximo desenvolvemento 
alcanzouse no primeiro terzo do século xx, comezando unha lenta pero irre-
versible declinación a posteriori. No caso dos inmigrantes españois, a historia 
das súas asociacións serviu como materia para unha serie xa abundante de tra-
ballos.1 Entre outras cousas, neles tense demostrado a vitalidade destas entida-

1. Véxase, entre outros, J. C. Moya, Cousins and strangers. Spanish immigrants in Buenos Ai-
res, 1850-1930, Los Ángeles, University of California Press, 1998, capítulo 6; D. Marquiegui, 
La inmigración española de masas en Buenos Aires, Bos Aires, CEAL, 1993, capítulo III; O. Pia-
netto e M. Galliari, «La inserción social de los inmigrantes españoles en la ciudad de Córdoba, 
1870-1914», Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.° 13, decembro 1989, pp. 583-608; M. 
L. da Orden, «Liderazgo étnico, relaciones personales y participación política: los españoles 
de Mar del Plata, 1883-1930», en M. Bjerg e H. Otero (comps.), Inmigración y redes sociales 
en la Argentina moderna, Bos Aires, CEMLA-IEHS, 1995, pp. 133-167; C. Frid, La inmigración 
española en Rosario (1860-1930), Rosario, Mimeo, 1994; A. Fernández, «Mutualismo y asocia-
cionismo», en Historia General de la Emigración Española a Iberoamérica, Madrid, Historia 16, 
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des, tanto durante esa etapa como nas décadas inmediatamente anteriores. Por 
outra parte, permitiron constatar a dispersión do asociacionismo por todas 
as rexións de Arxentina nas que se estableceron os inmigrantes peninsulares, 
sequera en pequenas cantidades. En 1914, por exemplo, esta forma de agru-
pamento comprendía a máis de cen mil españois, distribuídos por case todas 
as provincias e territorios nacionais. A cifra representaba máis do dez por cen-
to do total dos inmigrantes desa orixe que vivían no país, proporción que se 
elevaba á cuarta parte se só consideramos os varóns adultos, que en realidade 
eran quen nutrían en maioritaria proporción os seus padróns sociais. Mesmo 
hoxe bastaría cun percorrido polas cidades e localidades arxentinas –especial-
mente na pampa húmida, mais non só nela– para rememorar a presenza das 
asociacións españolas, xa completamente minguadas ou despoxadas dos seus 
propósitos orixinais, a través dos edificios que albergaron as súas sedes ou dos 
teatros ou cines que fundaron como parte da súa obra. 

A gran maioría do movemento asociativo español foi concibido para 
atender o propósito do socorro mutuo, nunha época en que as demais formas 
de previsión social estaban ausentes ou só contaban cun incipiente desenvol-
vemento. Tal obxectivo adoita complementarse con actividades recreativas en 
determinados momentos do ano ou con outras que apuntaban á evocación 
e ao mantemento das tradicións premigratorias. Mediante elas tratábase de 
reanimar, ou mesmo de construír, a unidade dos inmigrantes españois en cada 
sitio en que se estableceran. En Bos Aires e outras grandes cidades xurdiron 
igualmente entidades españolas que apuntaban especificamente aos obxecti-
vos culturais ou á exaltación da idealidade patriótica, sobre todo con motivo 
dos acontecementos da guerra de Cuba, prolongando posteriormente a súa 
vida mediante a incorporación de novas actividades. No entanto, esa acción 
unificadora, deliberada como estratexia dos grupos dirixentes do movemen-
to asociativo hispánico, non bastou para impedir que se convertesen nun dos 
campos en que se manifestou a diversidade étnica da corrente inmigratoria. 
A marcada concentración desta última segundo as rexións de orixe facilitou a 
aparición dunhas entidades que procuraban representalas en Arxentina, pero 
non se trata do único factor que permite explicala, xa que tamén cobrou unha 
grande importancia o desenvolvemento do rexionalismo na península e o seu 
influxo sobre a colectividade radicada en El Plata. Así mesmo, o exemplo dos 

1992, pp. 331-57; F. Devoto e A. Fernández, «Asociacionismo, liderazgo y participación en dos 
grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado», en F. De-
voto e G. Rosoli (ed. a cargo de), L’Italia nella società argentina, Roma, Centro Studi Emigrazione, 
1988, pp. 190-208.
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grupos rexionais máis diferenciados, que avanzaron antes por ese camiño 
(cataláns, vascos e galegos), trasladouse a boa parte dos restantes, dando como 
resultado que cara a 1930 existisen asociacións representativas dos oriúndos 
de rexións tardiamente incorporadas ao movemento emigratorio (como os 
aragoneses, os andaluces ou os leoneses) e mesmo agrupamentos desagrega-
dos para certas provincias, como por exemplo algunhas das castelás. 

Os inmigrantes galegos radicados en Bos Aires brindan un excelente 
exemplo das posibilidades que se abriron dende comezos do século xx para o 
desenvolvemento do asociacionismo rexional e mesmo microterritorial; como 
proba, a ampla variedade de entidades que fundaron e que son hoxe ben coñe-
cidas, sobre todo grazas ás achegas de Xosé M. Núñez Seixas.2 Outros grupos 
rexionais, que contan cunha experiencia histórica igualmente dilatada no país, 
foron menos estudados, a pesar de que as súas iniciativas no campo asociati-
vo constitúen unha interesante manifestación das diversidades existentes e do 
contrapunto entre os seus criterios de autodefinición e os habituais nas entida-
des españolas. O obxectivo do presente artigo é xustamente o de abordar un de 
tales grupos recorrendo ao mencionado enfoque comparativo e á utilización 
de fontes provenientes das asociacións étnicas. Referímonos aos inmigrantes 
cataláns que vivían na capital arxentina, que lograron desenvolver uns agrupa-
mentos que no seu conxunto resultan menos significativos que os galegos pola 
cantidade de integrantes que chegaron a comprender, pero que mostran, a tra-
vés da súa evolución histórica, unha diversificación de obxectivos e actividades 
que permiten unha adecuada comparación co modelo asociativo hispánico. 

A colectividade catalá de Bos Aires comezou a crecer, a lento ritmo, den-
de a segunda metade do século XVIII, como parte do proceso de incremento 
da presenza en Río da Prata dos inmigrantes provenientes do norte da Penín-
sula. Ese crecemento atenuouse despois da independencia arxentina, pero as 
cadeas migratorias que se articularan dende o litoral de Cataluña a finais da 
etapa colonial mantiveron unha precaria continuidade –asociada en moitos 
casos co comercio de importación e exportación–, reanimándose a partir da 
década de 1830.3 Cara a 1850 vivían na cidade uns seiscentos ou setecentos 

2. X. M. Núñez Seixas, O galeguismo en América, 1879-1936, Sada - A Coruña, Ediciós do Cas-
tro, 1992; Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico da emigración transoceánica en 
Galicia (1900-1930), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1998; véxanse tamén os traballos do mes-
mo autor e de M. X. Fernández Santiago en X. M. Núñez Seixas, La Galicia austral. La inmigra-
ción gallega en Argentina, Bos Aires, Biblos, 2001.
3. Véxase J. C. Moya, Cousins and strangers…, op. cit., capítulo 3; tamén C. Yáñez, «Los mer-
cados de trabajo americanos para la emigración española ultramarina (siglos XIX y XX)», en A. 
Fernández e J. C. Moya (comps.), La inmigración española en la Argentina, Bos Aires, Biblos, 
1999, pp. 47-49.
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cataláns, destacándose a súa participación na navegación fluvial, no sector 
mercantil dedicado ao tráfico ultramarino e á distribución interior e nalgunhas 
ramas do artesanado. Nas décadas seguintes o seu crecemento foi moi rápido, 
chegou quizais ás vinte mil ou vinte e cinco mil persoas en 1910-1913, sen 
contar os seus descendentes arxentinos. Os cataláns consolidaran para entón 
o seu papel no comercio porteño e o artesanado, pero tamén se ampliara a súa 
presenza entre os empregados e obreiros. Así mesmo, o contacto coa rexión de 
orixe reforzárase, motivado polo aumento dos servizos marítimos que conec-
taban Barcelona con Bos Aires e pola súa maior regularidade.

O asociacionismo catalán lograría un evidente pulo a partir deste conxunto 
de circunstancias propicias. Entre 1850 e 1910 fundáronse tres entidades prin-
cipais, que en diferente forma subsisten até hoxe, mediante as cales se tratou de 
afirmar a identidade catalá no exterior e até certo punto desafiar a unidade his-
pánica dos emigrados dende a Península. Unha das características culturais da 
colectividade, o uso da lingua propia, facilitou esa distinción. Do mesmo modo, 
a existencia a mediados do século XIX, sobre todo en Barcelona, dunhas aso-
ciacións de axuda mutua dedicadas a atender as necesidades dos traballadores 
actuou como un importante incentivo para a difusión do mutualismo catalán en 
El Plata, segundo fora sinalado polos fundadores deste movemento. En Cuba xa 
existía unha asociación catalá na década de 1840, pero trátase dunha situación 
diferente, posto que a condición colonial da illa e a abafante importancia que alí 
tivo a inmigración de orixe hispánica durante o século XIX eran factores que favo-
recían a segmentación rexional do asociacionismo e retardaron a aparición dos 
agrupamentos que trataban de abarcar aos españois sen distinción, dominantes 
en cambio en Arxentina até comezos da seguinte centuria.4

O asociacionismo catalán de Bos Aires non se esgazou do español, senón 
que, como veremos, as súas orixes son tan antigas como as deste último e a 
súa evolución posterior seguiu unha dinámica propia, na que as novas institu-
cións que foron xurdindo non eran desprendementos do segundo, senón esci-
sións ou reorientacións que se produciron no seo do primeiro. Tampouco se 
trata dun movemento que continuamente desenvolvese unhas estratexias de 
confrontación coas entidades hispánicas. Aínda nos casos en que as devandi-
tas estratexias chegaron a materializarse, a súa definición fixo parte dun lento 
proceso, no que entraron en xogo, por unha parte, as necesidades dos emigra-
dos e, pola outra, os acontecementos da «madre patria», onde o catalanismo 
foi perfilándose máis claramente ao longo deste período. Como sinalou Jordi 
Canal, unha das características sobresaíntes desa gradual definición na penín-
sula reside no feito de producirse nun ambiente de convivencia e interacción, 

4. A. Fernández, «Mutualismo y asociacionismo», op. cit., pp. 339-340.
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ás veces conflitiva, cun conxunto doutras opcións durante a etapa de moder-
nización da sociedade catalá.5 Do mesmo modo, dentro da colectividade emi-
grada a El Plata, tanto a versión mutual do catalanismo como a cultural e a 
política coexistiron –e, no caso das dúas primeiras, interactuaron longamen-
te– coa forma asociativa que avogaba pola unidade hispánica dos expatriados, 
máis alá das súas diferenzas rexionais.

 O MUTUALISMO CATALÁN DE BOS AIRES

A primeira expresión do asociacionismo catalán en Bos Aires foi o Mon-
tepío de Montserrat, fundado en 1857 por un grupo de comerciantes, traballa-
dores e artesáns. O seu obxectivo era o de vincular mediante o socorro mutuo 
os varóns nacidos en Cataluña e nas illas Baleares,6 e durante tres décadas foi 
a única entidade que agrupou na cidade os nativos desas rexións. A data de 
fundación practicamente coincidiu coa da Asociación Española de Socorros 
Mutuos, creada cun obxectivo moi similar pero que non facía distincións rexio-
nais na afiliación.7 Dende o comezo, a actividade do Montepío foi seguida con 
interese por algúns xornais de Barcelona, que eloxiaron os propósitos mutua-
listas que o animaban, así como o emprego do catalán como a súa lingua ofi-
cial.8 Orixinalmente a asociación centrou as súas actividades na formación dun 
sistema de seguro para sepultura, un servizo que tiña grande importancia para 
os inmigrantes, sobre todo no caso dos que estaban afastados das súas fami-
lias.9 O regulamento interno prescribía en detalle as condicións en que debían 
realizarse os enterros, incluíndo o cortexo integrado por unha delegación de 
socios da entidade. Posteriormente, ese obxectivo foi ampliado até a formación 

5. J. Canal, «Carlisme i catalanisme a la fi del segle XIX. Notes sobre unes relacions complexes», 
en AA. VV., Le discours sur la nation en Catalogne aux XIXe et XXe siècles, Paris, Université de Pa-
ris-Sorbonne, Centre d’Études Catalanes, 1995, pp. 211-230.
6. Sociedad Catalana de Socorros Mutuos «Montepío de Monserrat», Estatutos y reglamento, 
Bos Aires, s/e., 1857, art. 1. Unha reforma introducida na década de 1880 autorizou o ingreso 
dos fillos dos socios, aínda se xa eran arxentinos, e outra, a comezos do século XX, permitiu a 
afiliación das súas esposas.
7. Véxase A. Fernández, «El mutualismo español en Buenos Aires, 1890-1920. Un estudio de 
caso», Cuadernos de Historia Regional, n.° 8, 1987, pp. 36-71.
8. Véxanse os comentarios incluídos en Memoria que la Comissió Directiva del Monte-Pío presenta 
á sos consocis, Bos Aires, Establiment Tipográfic de L’Ordre, 1874, pp. 3-10.
9. O seguro de enterro foi moi habitual entre as asociacións de socorros mutuos creadas polos 
inmigrantes. Fernando Devoto viu no mesmo un exemplo característico do intento de recrea-
ción da comunidade orixinaria a través desa «parentela imaginaria» formada polos paisanos es-
tablecidos no punto de destino. Véxase a súa Historia de la inmigración en la Argentina, Bos Aires, 
Sudamericana, 2003, p. 242.
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dun sistema de saúde mutual, que financiaba a asistencia médica e farmacéu-
tica dos seus membros, outorgáballes subsidios polos días de traballo perdidos 
por enfermidade e pensións en caso de invalidez. O ideal da entidade era que 
os distintos estratos da colonia catalá-balear, mediante o pagamento dunha cota 
mensual, puidesen acceder a unhas prestacións asistenciais que daquela non 
eran brindadas polo incipiente sistema sanitario do país receptor. 

Tal condición resultaba moi importante se temos en conta a estrutura 
ocupacional que presentaba o padrón de socios do Montepío. A finais do sécu-
lo XIX, por exemplo, este compoñíase dunha ampla maioría de artesáns, obrei-
ros cualificados e empregados de comercio que non estaban integrados nun 
sistema estatal de saúde. Entre eles sobresaían algúns dos oficios característi-
cos dos cataláns da cidade, como os panadeiros, os carpinteiros, os mecánicos 
e os zapateiros. Outro importante grupo estaba conformado polos comercian-
tes, dentro dos cales era sempre destacable a participación dos negociantes da 
venda polo miúdo, para os cales podía ser igualmente imprescindible contar 
con algunha forma de asistencia médica ou subsidio por enfermidade. Estas 
necesidades volvéronse máis apuradas a comezos de século, cando a diminu-
ción no custo das pasaxes e o crecemento na corrente inmigratoria fixeron que 
a colectividade catalá se ampliase nos seus estratos máis baixos. O Montepío 
reflectiu esta tendencia, logrando unha certa captación de xornaleiros, obrei-
ros non cualificados e traballadores de servizo doméstico.10

Amais dos obxectivos mutualistas, a asociación tentaba promover a uni-
dade e fraternidade entre os inmigrantes cataláns. Isto víase facilitado pola 
densa presenza da colectividade no barrio onde o Montepío tiña a súa sede e 
en cuxa parroquia se celebraba cada 8 de setembro o día da Virxe de Mont-
serrat, patroa de Cataluña dende 1881. A data brindaba tamén ocasión para 
a festa anual da entidade, que comezaba cun recordatorio no panteón social 
e continuaba cunha comida de irmandade, con pratos e viños da rexión e a 
actuación dos coros e orfeóns cataláns de Bos Aires. No entanto, a identidade 
que o Montepío trataba de asumir non era exclusivamente piadosa, xa que se 
vía reforzada por outros dous motivos aos que se lles asignaba parella impor-
tancia: a apelación ao sentimento patriótico dos cataláns no exterior e a conti-
nuidade entre o moderno mutualismo e as vellas tradicións das confrarías por 
oficios, cuxa existencia en Barcelona podía remontarse até o século XIII.11

10. As observacións sobre a estrutura ocupacional do Montepío proveñen das relacións de so-
cios incluídos nas Memorias da entidade, correspondentes a diversos anos. 
11. Estes motivos poden apreciarse nos discursos da festa do milenario da Virxe, sintetizados 
en ibídem, 1880, pp. 4-11. Tamén no extracto do discurso pronunciado en 1857 polo seu pri-
meiro presidente, incluído na mesma memoria. En particular, a invocación simultánea á More-
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Dende comezos da década de 1880 o Montepío foi estendendo o seu radio 
de acción como consecuencia do rápido crecemento da cidade. Os novos socios 
recrutáronse en barrios máis apartados e mesmo nos suburbios, pero o distrito 
de Montserrat seguiu constituíndo o núcleo da entidade. Alí atopábanse tamén 
outros puntos de referencia significativos da colectividade, como a imprenta de 
L’aureneta, primeiro xornal en lingua catalá publicado en América do Sur, e o 
Banco de Carabassa, entidade propiedade dun rico compatriota inmigrado. A 
asociación mantiña estreitas relacións con ambos, xa que o xornal actuaba como 
o seu voceiro oficioso e anunciaba as súas actividades, mentres que no Banco se 
depositaban os fondos comúns.12 Tamén eran cataláns a maioría dos médicos e 
farmacéuticos que traballaban co Montepío e os propietarios das casas comer-
ciais que actuaban como provedores, entre elas a construtora do panteón social 
no cemiterio da Recoleta ou as empresas de servizos fúnebres. 

As prácticas institucionais do Montepío conducían a unha interacción 
permanente con algúns dos núcleos máis dinámicos da colectividade cata-
lá, reforzando os seus obxectivos identitarios. Pero por outro lado tamén o 
orientaban cara á cooperación coas sociedades de mutualismo e beneficencia 
que se definían como españolas. Cara a finais de século, algunhas delas, como 
o Hospital Español ou a Asociación Española de Socorros Mutuos, contaban 
con miles de integrantes, o que lles permitía dispoñer dunhas instalacións 
asistenciais que estaban entre as máis modernas e complexas de Bos Aires. 
Por isto, o Montepío estableceu acordos co Hospital para o internamento de 
socios enfermos e coas mutuas españolas con diferentes propósitos, como a 
acción común en caso de epidemias. Algunhas destas iniciativas de coopera-
ción foran promovidas pola prensa hispánica que se publicaba na cidade.13 As 
sociedades españolas valoraban tamén a experiencia mutualista e filantrópi-
ca acumulada polos cataláns da cidade, polo que adoitaban incorporalos nos 
seus corpos directivos. 

neta e ao patriotismo catalán, aínda non moi precisamente definido, parece coincidir bastante 
ben coa evolución que na época se estaba producindo no culto, segundo o sinalado por C. Se-
rrano, «La réinvention de Montserrat: une vierge très ancienne pour une nation nouvelle», en 
AA. VV., Le discours sur la nation…, op. cit., pp. 405-417.
12. Como consecuencia da crise económica de 1890, o Carabassa foi vendido ao Banco de Lon-
dres y América del Sur. Dende entón o Montepío foi dirixindo os seus fondos cara ao Banco Es-
pañol de El Río de la Plata. Véxase Memoria que la Comissió Directiva…, op. cit., 1891, pp. 3-4.
13. Así ocorreu en 1873 cando, ante unha das últimas epidemias de cólera, o Montepío colabo-
rou na iniciativa de El Correo Español para asistir aos peninsulares afectados e as viúvas e orfos 
dos que ían morrendo. Véxase Memoria..., 1873, pp. 7-10. Nese documento destácase que un 
dos obxectivos da concorrencia era demostrar que a entidade non estaba animada por «el ex-
clusivismo del que acusan a los catalanes».
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As manifestacións de identidade co resto dos españois acadaban os seus 
puntos máis elevados en momentos de calamidades naturais na península, 
cando a sociedade catalá colaboraba nas colectas e envíos de fondos. Máis 
significativa aínda, como expresión desa vontade de integración, foi que o 
Montepío accedese a incorporarse á xunta consultiva da Asociación Patrióti-
ca Española, formada en 1896 para defender a posición de España con moti-
vo do conflito de independencia cubana. Esa pertenza mantívose moitos anos 
despois de finalizada a guerra, cando a Patriótica trataba de alentar os sen-
timentos hispanófilos en Arxentina, a pesar de que para entón o catalanis-
mo contaba cun perfil bastante definido.14 Durante máis de medio século, o 
Montepío soubo conciliar estas iniciativas de cooperación coas asociacións e a 
representación diplomática españolas coa defensa duns criterios de identidade 
catalá-balear na forma de constituír o seu padrón de afiliados e o seu elenco de 
profesionais, sen que isto implicase máis conflitos que a negativa das primeiras 
a recoñecelo como un dos seus pares, dado o seu «carácter rexional».

Doutra banda, o Montepío rexeitaba adoptar unha identidade catalanis-
ta que puidese entrar en conflito coa española, argumentando a necesidade 
de facer prevalecer as súas funcións asistenciais. Nas primeiras décadas da 
súa existencia, esas funcións eran as que lle permitían recadar a maior par-
te dos seus ingresos, que se compoñían das cotas pagadas polos socios e, en 
menor medida, das doazóns que facían os cataláns que gozaban dunha mellor 
posición económica. O crecemento da asociación e a oferta de mellores pres-
tacións dependían do recrutamento de novos membros, e isto pola súa vez 
da chegada a Arxentina de inmigrantes desa orixe. Como se ve no gráfico, os 
momentos en que máis crecía o padrón da sociedade, e con isto os seus ingre-
sos, eran aqueles en que a corrente inmigratoria era máis nutrida, como por 
exemplo a finais da década de 1880 e nos anos previos á Primeira Guerra 
Mundial. En cambio, en momentos de diminución da corrente, como a conti-
nuación da crise económica de 1890 ou durante o conflito europeo, as posibi-
lidades de expansión víanse moi limitadas.

De todos os modos, a importancia dos servizos prestados polo Montepío 
facía que o seu alcance dentro da colectividade fose considerable. Pódese esti-
mar que cara a 1910-1913 unha sexta parte dos homes cataláns adultos que 
vivían na cidade estaban afiliados. Esta circunstancia, xunto coa súa tempe-
rá fundación, permitiu que a asociación acumulase un apreciable capital, que 
tratou de conservar e expandir como fonte de ingresos extraordinaria para os 
momentos de diminución do fluxo inmigratorio ou de elevada desocupación, 

14. Ibídem, 1916, pp. 5-6.
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como por exemplo durante os anos finais da Primeira Guerra Mundial. Así, 
unha forte porcentaxe dos activos da entidade orientouse cara ao que se con-
sideraban investimentos seguros na economía arxentina, como os préstamos 
hipotecarios ou os títulos da débeda pública. En 1909 estes sectores xa consti-
tuían a fonte principal de renda da asociación. Grazas a esta opción, o Monte-
pío puido manter a súa estratexia de reserva étnica, xa que até os anos trinta a 
inmensa maioría do seu padrón seguiu estando integrada por cataláns, balea-
res e os seus descendentes. Do mesmo xeito, a opción por un mutualismo apo-
lítico permitiulle evitar unha perda significativa de socios cando se produciron 
controversias importantes na colectividade, despois de 1920, arredor da defi-
nición do catalanismo.15

15. Isto estaba claro para os seus dirixentes dende moito antes. Na Memoria de 1889, p. 3, 
dicíase: «El Montepío debe su engrandecimiento a la seriedad de sus actos, y por su naturaleza 
y tendencia se encuentra alejado de los motivos que en otra clase de sociedades enciende las 
pasiones y promueve la lucha. Todos sus esfuerzos se concentran en ayudar al compañero enfermo, 
prestándole los auxilios necesarios para volver al trabajo, que es la divisa de nuestra tierra, y 
dándole apropiada sepultura, cuando haya llegado la hora de rendir tributo a la Madre Tierra. Por 
lo tanto no tiene otro problema para resolver sino el de mejorar los servicios que presta».
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A VARIANTE RECREATIVO-CULTURAL

Dende comezos da década de 1880, novos motivos de defensa da lingua 
e a cultura catalá foron chegando a El Plata dende Barcelona, onde se reinicia-
ran os debates sobre unha posible alternativa ao centralismo político e sobre 
a difusión a un público máis vasto da lingua que volvera empregarse no cam-
po literario. En 1882 Valentí Almirall crea o Centre Català como organización 
cultural catalanista, e tres anos máis tarde esa mesma entidade e outras par-
ticiparon na redacción e presentación á Coroa española do Memorial de Agra-
vios, documento que pretendía defender a Cataluña dos posibles prexuízos 
que sufriría en caso de aprobarse novas leis de carácter librecambista ou cen-
tralista. Estas iniciativas foron dando expresión a un rexionalismo que afirma-
ba a especificidade lingüística, institucional e histórica de Cataluña e loitaba 
por unhas reformas descentralizadoras, aínda que sen cuestionar a unidade 
de España. A repercusión destes acontecementos entre os cataláns do Prata 
foi bastante rápida. Tratábase de cuestións que indubidablemente excedían 
os obxectivos perseguidos polo Montepío, polo que algúns periodistas e pro-
fesionais recentemente chegados dende Cataluña a Arxentina –entre eles exi-
liados despois da caída da Primeira República– formularon a necesidade de 
formar unha nova asociación. Así naceu en 1886 o Centre Català de Bos Aires, 
entidade que deixaba o camiño do socorro mutuo para proporse «mantener 
vivo el sentimiento y el espíritu catalán en estas tierras».16 

Diversas iniciativas trataron, dende os seus inicios, de apuntar nesa direc-
ción, como a formación dunha biblioteca especializada en literatura catalá, as 
representacións teatrais na mesma lingua ou a creación dunha escola de músi-
ca e un orfeón propios.17 Xa en 1888 aprobouse a realización de Xogos Flo-
rais anuais, nos que se presentaban a concurso traballos de prosa e poesía en 
catalán. Estes certames tamén expresaban unha continuidade cos seus simi-
lares da patria de orixe, restaurados en 1859. As obras premiadas eran publi-
cadas en Bos Aires ou en Barcelona mediante fondos asignados polo Centre 
ou polas institucións catalanistas da península. Aínda que sufriron varias inte-
rrupcións ao longo do tempo, representaron un primeiro intento de unidade 
da colectividade catalá a través da literatura. Así mesmo, algúns dos principais 
poetas e dramaturgos cataláns da época, como Guimerá ou Verdaguer, foron 

16. Outra diferenza entre o Montepío e o Centre radica en que a fundación deste último se pro-
duciu nun momento en que xa tiñan xurdido outras entidades rexionais dentro da colectividade 
española de Bos Aires, como o primeiro Centro Galego (1879) ou o Laurak Bat (1884).
17. Centre Català, Libro de actas de asambleas (inédito), 1886-1907, sesións do 20 e 23 de xuño 
de 1886, ff. 2-6.
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designados socios honorarios. Tamén eran frecuentes, sobre todo nos primei-
ros tempos, as conferencias dedicadas a temas como a Renaixença catalá ou a 
arquitectura modernista.

Durante medio século o padrón social do Centre só estivo aberto aos 
homes nativos de territorios españois de fala catalá. Até que en 1935, cando 
o proceso migratorio se atopaba xa estancado, consentiu o ingreso de socios 
e socias arxentinos, reservando de todos os modos as funcións directivas para 
os cataláns nativos. Ao igual que o Montepío, o Centre financiábase principal-
mente a través das cotas dos socios, pero o seu cobro era máis irregular, polo 
que non era estraño que en momentos de dificultades financeiras se debe-
se recorrer a préstamos extraordinarios dentro da colectividade. Unha parte 
importante do orzamento destinábase a sufragar os gastos da biblioteca, que 
contaba, entre outros atractivos, cos periódicos e revistas das provincias de 
orixe dos afiliados, recibidos con varias semanas de atraso. Algo menos cus-
toso era o mantemento do elenco teatral, xa que neste caso se podía contar 
cos ingresos xerados polas súas veladas. Estas últimas adoitaban ser de dous 
tipos: aquelas en que se representaban obras de autores cataláns, destinadas 
aos socios, e as presentadas en castelán, cuxo obxectivo era facer coñecer o 
Centre a un público máis amplo.18

Alén destas iniciativas, a entidade funcionaba sobre todo como un pun-
to de aglutinación dos cataláns da cidade para conversar na lingua propia, 
comentar noticias da patria de orixe e organizaren actividades colectivas. Con-
tra comezos de século o perfil recreativo tendeu a acentuarse, debilitando en 
algo o interese da asociación pola conservación e difusión da cultura. Isto deu 
lugar mesmo a que en 1913 o goberno arxentino suspendese por un tempo a 
personalidade xurídica do Centre, ao considerar que non cumpría acabada-
mente cos obxectivos prometidos. No entanto, o interese cultural e os vínculos 
societarios reavivábanse considerablemente naqueles momentos en que pres-
tixiosos intelectuais ou artistas cataláns visitaban o país, como con ocasión das 
festividades celebradas en Bos Aires para o centenario da revolución contra o 
dominio español ou cando, tres anos máis tarde, a recoñecida actriz Margarita 
Xirgu levou a cabo unha serie de representacións no teatro da entidade.19

18. Ibídem, sesión do 29 de decembro de 1888, ff. 44-50. A importancia da biblioteca pode 
verse tamén en que, fóra dos cargos tradicionais de comisión directiva neste tipo de entidades 
(presidente, secretario, tesoureiro, etc.), o único que era elixido por votación en cada asemblea 
ordinaria era o bibliotecario. Neste punto, este funcionario tiña unha importancia semellante á 
que tiña o encargado do panteón social no caso do Montepío.
19. Véxase J. Rocamora, El Casal de Catalunya à Buenos Aires, Barcelona, Curial, 1991, pp. 
118-121.
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Dende que o catalanismo riopratense comezou a entrar en conflito co 
españolismo co cal estivera interactuando, o Centre tendeu a asumir unha 
actitude máis distante, invocando o afastamento das cuestións políticas ao 
cal estaba obrigado en virtude dos seus estatutos. En 1906, por exemplo, El 
Correo Español reclamou dende as súas páxinas que o Centre definise a súa 
posición fronte á «cuestión regionalista» en debate en Cataluña, pero o requi-
rimento permaneceu sen resposta. Esta actitude foino diferenciando doutras 
entidades similares que xurdiran en cidades do interior de Arxentina onde a 
colectividade catalá xa alcanzara unha importancia salientable debido á cre-
cente inmigración, como Mendoza ou Bahía Blanca. Algunhas destas novas 
entidades asumían unha defensa máis enérxica dos símbolos de identidade 
catalá, como a bandeira ou o himno propios, e por esa razón víanse ás veces 
enfrontadas coas asociacións españolas nuns conflitos fronte aos cales o Cen-
tre de Bos Aires rexeitaba definirse.20

Esta actitude indefinida estaba en parte determinada polo xa longo perío-
do en que o Centre mantivera estreitas relacións coas asociacións hispánicas. 
Dende a súa fundación, a entidade tamén gozara do favor dos periódicos espa-
ñois de Bos Aires, que informaban sobre as súas principais novidades e publi-
caban as convocatorias ás súas asembleas semestrais. Amais, durante catro 
décadas o Centre compartiu o seu edificio, doado por un catalán enriqueci-
do, co consulado español, a Cámara Española de Comercio e a Sociedad Espa-
ñola de Beneficencia. As súas conexións co asociacionismo hispánico víranse 
reforzadas durante a guerra de independencia cubana. A maior parte da opi-
nión pública arxentina púxose nesa ocasión a prol do movemento separatista, 
mentres que as asociacións españolas trataron de defender, con escaso eco, a 
posición da patria de orixe. Mesmo organizaron grandes manifestacións popu-
lares nas rúas céntricas de Bos Aires e unha xigantesca colecta para contribuír 
aos gastos da guerra que abarcou aos españois de case todo o territorio arxen-
tino. Estas iniciativas incentivaron a idea de cohesión hispánica, dando lugar á 
formación de novas entidades que agrupaban aos inmigrantes desa orixe nal-

20. Actitudes semellantes poden atoparse noutros centros do mesmo tipo en América Latina. 
Así, o periódico El Eco del Centre Català de Montevideo, publicado dende 1908, deixou o seu 
lugar en 1917 ao máis radicalizado Foc Nou (Portaveu del Centre Català), a ton co ambiente de 
defensa da independencia catalá que estaba gañando espazo dentro da colectividade. Menos 
dun ano despois, o Centre, en desacordo co que xulgaba como posturas excesivamente anties-
pañolas do periódico, decidiu suprimilo. O seu consello de redacción, en cambio, optou por 
continuar a súa publicación, agora libre de todo vínculo institucional, co subtítulo Portaveu dels 
catalans de l’Uruguai.
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gúns barrios da capital e en diversas cidades do interior.21 O Centre Català foi 
protagonista dese clima, xa que non só se adheriu á Patriótica, como fixera 
o Montepío, senón que rompeu momentaneamente todo vínculo cos diarios 
porteños que se expresaban a prol da independencia de Cuba.22

Esta aproximación facía que a actitude de prescindir do Centre non 
estivese desprovista de ambigüidades, xa que se por un lado negaba a súa 
intervención nas cuestións máis delicadas que creaba o xurdimento dun cata-
lanismo declaradamente político, polo outro, seguiu apoiando certas iniciati-
vas de cuño hispanista, como a participación nas xestións para que o goberno 
arxentino consagrase o 12 de outubro como «Día da Raza», o que foi logra-
do en 1917.23 Soamente a mediados dos anos vinte o Centre iría adoptando 
posicións máis críticas, incluíndo algunhas de ton político. Isto debeuse, por 
unha parte, á evolución dos acontecementos en Cataluña, onde o embrión de 
autonomía que se fora logrando paulatinamente foi eliminado polo Directo-
rio militar encabezado polo xeneral Primo de Rivera. Este feito provocou un 
impacto negativo naquela parte da colectividade de Bos Aires que simpatizaba 
cos obxectivos do Centre, xa que implicaba un retroceso nas liberdades para 
o uso da lingua e os símbolos do catalanismo. Doutra banda, esta entidade 
debeu de afrontar a firme competencia do Casal Català, que, como veremos 
a continuación, tendía a rexeitar calquera entendemento co Estado español, 
sobre todo despois do golpe de 1923. A manifestación máis rotunda desa 
reorientación do Centre produciuse en 1927, cando rexeitou unha proposta 
de condonación da débeda que mantiña co Goberno español pola adquisición 

21. A función cohesiva da colectividade en Arxentina que tivo a campaña de defensa de Espa-
ña durante a guerra e o papel desempeñado por unha prensa étnica, nalgúns casos moi belicis-
ta, gardan unha estreita relación co pulo do sentimento españolista na península arredor dos 
mesmos motivos. Outra coincidencia en tal sentido produciuse a propósito dos experimentos 
de navegación submarina realizados na década de 1880 por Isaac Peral. Este oficial de Mariña 
logrou unha notable popularidade tamén entre os españois de Bos Aires, e cando menos dúas 
entidades levaron o seu nome. Sobre a significación destes acontecementos para o desenvolve-
mento dun patriotismo popular, véxase J.P. Fusi, España. La formación de la identidad nacional, 
Madrid, Temas de Hoy, 2000, pp. 189-192.
22. Centre Català, Libro de actas..., op. cit., sesión do 9 de febreiro de 1896, ff. 124-126. Ricar-
do Monner Sans, un dos seus dirixentes, publicou un libro abertamente hispanófilo con motivo 
da guerra. Véxase H. Biagini, Intelectuales y políticos españoles a comienzos de la inmigración masi-
va, Bos Aires, CEAL, 1995, pp. 89-92.
23. O punto máis alto da relación do Centre coa representación diplomática española alcan-
zouse despois de 1913, cando debeu acudir a ela para que o defendese no conflito suscitado 
co goberno arxentino pola cancelación da súa personalidade xurídica e o posible embargo dos 
seus bens. Centre Català, Libro de actas de comisión directiva, 1908-1918, sesión do 19 de xuño 
de 1916, ff. 375-376.
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da proporción correspondente a este último no edificio compartido, debido a 
que a oferta proviña «de un tirano opresor de las libertades catalanas».24

O alcance do Centre dentro da colectividade catalá –e sobre todo dos 
estratos de traballadores– nunca foi comparable ao logrado polo Montepío, o 
que sen dúbida se explica pola diferenza de obxectivos entre ambas as dúas 
institucións. Nalgunhas ocasións, o Centre promoveu iniciativas para defen-
der os compatriotas pobres ou carentes de relacións, como as colectas para a 
repatriación de cataláns sen recursos ou dos que estaban desocupados durante 
os anos da guerra. Un sentido similar tiña o envío periódico de delegacións ao 
porto e ao Hotel de Inmigrantes para coñecer as condicións de viaxe e aloxa-
mento dos acabados de chegar, ou a circular enviada en 1912 aos párrocos 
de Cataluña solicitándolles que alertasen aos seus fregueses sobre os posibles 
enganos dos que podían ser obxecto ao emigrar. De maneira excepcional fixo 
tamén xestións ante as autoridades arxentinas para aliviar a situación dos cata-
láns presos en cárceres do país. Pero non se trataba das actividades habituais 
do Centre, que agrupaba sobre todo os sectores medios da colectividade como 
mostra a composición do elenco dos ingresados como socios. As represen-
tacións teatrais, os xogos florais, os concertos e festas sociais que organizaba 
eran eventos que atraían a un público máis amplo, se ben externo á entidade. 
Nas primeiras dúas décadas de vida do Centre isto bastaba para xustificar a 
estratexia de defensa e difusión da cultura catalá que se propuxera na súa fun-
dación. Pero despois de 1900, o xurdimento dun catalanismo de corte políti-
co na península e a súa influencia na colectividade establecida no país levará a 
novas formulacións dentro do movemento asociativo.

A DEFINICIÓN DUN CATALANISMO POLÍTICO

Dende comezos de século varios dirixentes do Centre fóronse apartan-
do da entidade, desconformes co perfil recreativo que ía asumindo e reclaman-
do unha definición máis firme da identidade catalá en Arxentina, incluso se 
iso supoñía maiores conflitos coa española. Eses dirixentes, xunto con outros 
inmigrantes que até entón permaneceran alleos ao movemento asociativo, fun-
daron en 1908 o Casal Català. A nova entidade dedicouse tamén á promoción 
da cultura catalá, pero cun criterio bastante máis exclusivista que o que impera-
ba no Centre. Así, por exemplo, na elección das obras musicais e teatrais que se 
ían representar, eran xeralmente excluídos os autores e compositores que non 

24. O episodio aparece na nota de El Diario Español dedicada ao cincuentenario do Centre, 13 
de xullo de 1936, pp. 4-5.
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tivesen esa orixe. Este aspecto da vida institucional mantívose cos anos, incluso 
reforzándose a finais da década de 1920, cando o Casal puido completar unha 
ampla gama de actividades propias sen necesidade de recorrer á cooperación 
con outras entidades: un orfeón, un elenco de arte escénico, outro de danzas, o 
grupo musical «Renaixement» e unha sección de educación onde se impartían 
clases de catalán e esperanto.

Ao mesmo tempo, o Casal organizaba os seus propios xogos florais, nos 
que non eran admitidos os textos en castelán, excepto nos casos en que se 
incluían premios para os xéneros arxentinos, como a poesía gauchesca. A reper-
cusión destes certames era notable, recibíndose composicións a concurso dende 
Cataluña e os países latinoamericanos nos que había fortes comunidades catalás, 
así como de poetas baleares e valencianos. O Casal tamén contaba con activida-
des recreativas, como o club de fútbol Barcelona e Río de La Plata, fundado en 
1912 e afiliado á liga arxentina, ou a sección interna que organizaba excursións 
ciclistas para os socios: en troques, quedaron excluídas aquelas que foran forte-
mente cuestionadas na vida cotiá do Centre, como os xogos de naipes, o consu-
mo de bebidas alcohólicas ou as festas de carnaval. As súas iniciativas culturais 
e recreativas trataban, en suma, de expresar un catalanismo militante, como se 
advirte igualmente na elección do 11 de setembro –día da derrota de Cataluña 
na Guerra de Sucesión española– como principal conmemoración anual da enti-
dade. Nesa data realizábase unha «velada necrolóxica» das liberdades catalás, 
para a que se elixían especialmente dramas de ton patriótico.

Pero unha distinción aínda maior atopábase no perfil político que o Casal 
comezou a asumir, sobre todo dende finais da guerra europea, cando se decan-
tou máis claramente cara á defensa da autonomía catalá e incluso da sepa-
ración respecto de España. Varias iniciativas da época permiten ilustrar esta 
tendencia, como o envío dunha petición ao presidente norteamericano Wilson 
en 1918, para que incluíse a Cataluña no elenco de nacións que terían dereito 
á súa independencia, ou a reforma de estatutos de 1921, na que se expresou 
que a defensa da personalidade nacional pola que se avogaba debía entender-
se como loita pola independencia. Anos despois, o Casal brindoulle unha cáli-
da benvida ao líder nacionalista Francesc Macià, de xira por América do Sur, 
quen pronunciou unha conferencia no seu local, ao mesmo tempo que chama-
ba ao boicot dos produtos elaborados polos industriais cataláns da Arxentina 
que sostivesen posicións españolistas.25 Pero quizás o máis notorio foi a cam-

25. Amais do Casal, na organización da visita de Macià, desempeñaron un importante papel os 
comités «Nosaltres Sols», pequenas agrupacións que defendían posicións independentistas en 
cidades como Corrientes, Paraná ou Mendoza.
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paña emprendida entre os seus socios en 1928 a fin de que estes renunciasen 
á cidadanía española e optasen pola arxentina, como forma de repudiar o cen-
tralismo autoritario que daquela encarnaba o goberno de Primo de Rivera.26 
En varias ocasións, as posicións asumidas polo Casal provocaron serios con-
flitos internos, concluíndo algúns co afastamento daqueles socios que estaban 
a favor da afirmación da identidade catalá, incluso no plano político, pero sen 
que iso supuxese a ruptura con España.

O afondamento da identidade política do Casal Català tivo importan-
tes consecuencias prácticas, xa que os seus dirixentes se negaron a tramitar a 
personalidade xurídica, alegando que esta última obrigaba a admitir sen res-
tricións aos socios arxentinos que non fosen descendentes de cataláns e a 
empregar o castelán como lingua nos seus libros de actas. Respecto do corpo 
diplomático peninsular en Arxentina, a actitude do Casal era dende logo moi 
distante e, do mesmo xeito, poñía condicións nas súas relacións coas asocia-
cións definidas como españolas. En 1913, por exemplo, autorizou ao seu pre-
sidente a participar como delegado nun congreso destinado, finalmente sen 
éxito, a crear unha confederación desas entidades no país, mais coa esixencia 
de que na declaración final se defendesen os dereitos de Cataluña.27 A come-
zos da década seguinte, o Casal entrou nunha acalorada polémica con algúns 
dos periódicos da colectividade, como El Diario Español ou El Heraldo de Gali-
cia, debido a que estes combatían duramente o nacionalismo catalán. Estas 
cuestións debatíanse nunhas asembleas en que a concorrencia de socios era, 
polo común, moito máis nutrida que nas do Centre e as mocións que se pre-
sentaban adoitaban expresar unhas posturas abertamente ideolóxicas. A parti-
cipación nelas era case exclusivamente masculina, malia que o Casal admitira 
dende a súa fundación as mulleres catalás como afiliadas.

As sucesivas publicacións da entidade tamén marcaban unha importan-
te diferenza, xa que, ademais do consabido espazo dedicado ao recordo das 
comarcas de Cataluña ou á súa literatura e á información sobre as actividades 
da entidade, sempre se incluían artigos políticos, que mostraban ás claras o 

26. Esta formulación pódese ver no artigo de Hipólit Nadal i Mallol, dirixente do Casal, titula-
do «Fem-nos ciutadans argentins», incluído en Articles de contraban, 1923-1927, Bos Aires, La 
Casa del Arte, 1928, pp. 15-18. O Casal funcionou en numerosas ocasións como un represen-
tante oficioso de institucións políticas catalás en Arxentina, como o Concello de Barcelona, a 
Mancomunitat de Cataluña ou a Associació Protectora de la Ensenyança Catalana, cuxa delega-
ción en Bos Aires funcionou no seu local.
27. Véxase Primer Congreso de la Confederación Española en la Argentina, Bos Aires, Club Espa-
ñol, 1913, pp. 10-25. O compromiso do presidente na sesión da asemblea do 27 de abril de 
1913 en Casal Català, Libro de actas de asamblea (inédito), 1909-1929, f. 72.
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seu estreito contacto co nacionalismo radical daquela en expansión.28 O mes-
mo pódese dicir da revista Ressorgiment, publicada mensualmente dende 1916 
e moi relacionada coa vida do Casal. Dende as súas páxinas chamábase á reno-
vación do catalanismo en Arxentina, sostendo que os vellos emigrantes tiñan 
unha idea anacrónica de Cataluña, na que aínda gobernaban os caciques. En 
cambio, era necesario mostrarlles que o impulso correspondía agora ás novas 
xeracións, empeñadas na recuperación dos dereitos do país e a soberanía ple-
na, aínda á custa da súa separación de España.29 No entanto, a visión da revis-
ta sobre a influencia do ambiente arxentino na colectividade era ambigua, xa 
que se por unha parte se insistía sobre o perigo de «descatalanización» des-
ta, pola outra se destacaban dúas calidades dese contacto: o exemplo do sis-
tema político republicano e a tradición histórica das loitas de independencia 
en contra de España, nas cales tomaran parte varios próceres arxentinos naci-
dos en Cataluña.

Ressorgiment mantiña contactos permanentes e fluídos con outros núcleos 
radicais do catalanismo do interior da Arxentina e dos países veciños. Nas súas 
columnas incluíanse colaboracións de xornalistas que traballaban en medios 
similares, como Germanor de Santiago de Chile ou Foc Nou de Montevideo. A 
revista, cunha tirada que chegou a ser duns mil cincocentos exemplares, era 
lida tamén en Cataluña, sobre todo nos círculos políticos separatistas. Financiá-
base mediante subscricións e anuncios publicitarios, a maioría dos cales corres-
pondían a firmas dirixidas por inmigrantes cataláns establecidos en Bos Aires. 
Entre elas, un lugar destacado correspondíalles aos comerciantes importado-
res de alimentos e manufacturas catalás, cun consumo dentro da colectivida-
de alentado nalgúns dos artigos de fondo como outra forma de expresión do 
patriotismo dos emigrantes. Na primeira metade dos anos trinta recibiu algún 

28. As publicacións que actuaron como voceiros do Casal foron: Catalunya (1910-1912), Acció 
Catalana (1916), Acció del Casal Català (1919-1929) e Butlletí del Casal (1938). Véxase J.M. Bal-
cells, Revistes dels catalans a les Amèriques, Barcelona, Comissió Catalana del Cinqué Centenari 
del Descobriment d’Amèrica, 1988, pp. 35 e ss.
29. As consideracións seguintes sobre Ressorgiment proveñen dunha selección dos seus edito-
riais, artigos varios e anuncios publicados entre 1916 e 1935. A cuestión das diferentes pers-
pectivas que provocaba o momento da emigración aparecía nos debates das propias entidades. 
En 1907, por exemplo, o Centre rexeitou unha moción para adherirse á Solidaritat Catalana, 
unha ampla coalición fundada en Girona co fin de agrupar as diversas expresións do catalanis-
mo político. O presidente, que apoiaba a adhesión, explicou o seu fracaso polo longo tempo 
que levaban vivindo en Arxentina a maioría dos asociados, o que lles dificultaba entender as 
novas realidades que se estaban operando na patria de orixe e que el mesmo observara nunha 
recente viaxe a Barcelona. O episodio aparece en Centre Català, Actas da xunta directiva, 2 vols. 
(inéditos), 1902-1909, ff. 352-353.
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apoio económico do goberno da Generalitat, debido ás súas frecuentes campa-
ñas a favor da defensa da lingua e a educación entre os cataláns de América. 

 O nacionalismo radical expresado por Ressorgiment, e de maneira menos 
constante polo Casal, apuntaba todas as súas críticas contra o estado de subor-
dinación política en que se atopaba Cataluña, destacando, no entanto, a pros-
peridade económica que esta soubera conquistar. Este último aspecto era 
exhibido con orgullo, ao igual que os densos vínculos comerciais e financei-
ros que se foran articulando con Arxentina, en parte grazas á presenza dos 
emigrantes. Amais, era presentado como unha proba de que Cataluña podería 
desenvolverse pola súa conta, unha vez que redefinise completamente as súas 
relacións con España. Esta vertente do catalanismo diferenciábase doutras 
correntes de pensamento crítico que na época foron gañando espazo entre os 
inmigrantes peninsulares establecidos no país, como o republicanismo espa-
ñol ou o nacionalismo galego, xa que, polo menos en certos casos, estes insis-
tían tamén na necesidade de introducir reformas económicas e sociais que 
conducisen a España ou Galicia polo camiño do progreso.30 

O ASOCIACIONISMO ESPAÑOL E AS ESTRATEXIAS DAS 
ENTIDADES CATALÁS

Ao longo do período estudado, as asociacións catalás trataron de refor-
zar por distintos medios a unidade da colectividade establecida en Bos Aires, 
mantendo os principais trazos da identidade común e dotándoa de novos con-
tidos. Ese proceso estivo marcado non só polos obxectivos explicados por cada 
unha na época da súa fundación, senón tamén polas súas prácticas institucio-
nais, polo contacto máis ou menos fluído que foron mantendo coa Península 
ao longo do tempo e polas mudanzas que se ían producindo na configuración 
da colectividade debido ao fluxo ou refluxo da corrente inmigratoria. O aso-
ciacionismo español constitúe asemade unha referencia de primeira importan-
cia. Durante case toda a segunda metade do século XIX as entidades asistenciais 
e benéficas constituíron a viga mestra desta forma de agrupamento. Xa men-
cionamos a temperá orixe da Asociación Española de Socorros Mutuos de Bos 
Aires, unha institución moi exitosa durante décadas e que chegou a reunir o 
máis gran número de afiliados de calquera sociedade de inmigrantes no país 
até finais da década de 1920. O seu exemplo foi continuado polas asociacións 

30. Sobre o republicanismo, véxase A. Duarte, La república del emigrante. La cultura política de los 
españoles en Argentina (1875-1910), Lleida, Milenio, 1998; nomeadamente pp. 124-138; sobre o 
nacionalismo galego, véxase X.M. Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos…, op. cit.
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similares que se constituíron en diversos barrios da capital arxentina, nas cida-
des do interior e mesmo en pequenos lugares. As asociacións benéficas con-
taron cunha representación moi eficaz na Sociedad Española de Beneficencia, 
que logrou inaugurar en 1877 o Hospital Español de Bos Aires, un dos prin-
cipais da cidade. As mutuas e benéficas conseguiron enfrontar con marcado 
éxito o delicado problema da cobertura asistencial dos inmigrantes e outros 
tamén frecuentes, como a cuestión do desemprego temporal ou a repatriación 
a España dos socios que estaban na indixencia. 

A partir da década de 1880 este modelo asociativo debeu enfrontar 
novos desafíos, derivados do aumento da poboación española en Arxentina e 
da influencia que paulatinamente foi exercendo o rexionalismo sobre algúns 
dos seus grupos dirixentes. Tampouco debe esquecerse un factor relativamen-
te secundario, mais non totalmente ausente, como é o maior interese do Estado 
español polas súas relacións cos países en que se estableceran os inmigrantes. 
Isto último explica o apoio brindado á creación da Cámara Española de Comer-
cio de Bos Aires e o contrato celebrado cunha empresa de navegación até entón 
orientada ao Caribe para que realizase viaxes regulares a El Plata financiados 
mediante subsidios. Ambos os acontecementos producíronse en 1887 e, polo 
que se refire á Cámara, a súa conformación abriu unha forma de aglutinación 
específica para os empresarios comerciais e industriais da colectividade espa-
ñola, que en moitos casos actuaban simultaneamente como dirixentes doutras 
entidades étnicas. Dende finais de século, a Cámara integrouse amais no grupo 
de referencia máis selecto do asociacionismo peninsular de Bos Aires, do que 
emanaban moitas das iniciativas que pretendían ser representativas de toda a 
colectividade ou que trataban de reforzar as relacións entre España e Arxenti-
na: o constituído pola Asociación Española de Socorros Mutuos, a Española de 
Beneficencia, o Club Español e a flamante Asociación Patriótica Española. 

A aparición das novas institucións non modificou o feito de que o mutua-
lismo seguise sendo a forma máis difundida de asociacionismo español. De feito, 
até comezos do novo século as funcións asistenciais quedaron case completa-
mente circunscritas a este modelo asociativo, con moi escasas incursións nese 
campo dos centros que expresaban o rexionalismo. Amais, algúns dos colecti-
vos rexionais que contaban cunha antiga e relativamente ampla presenza en Bos 
Aires, como os vascos ou os asturianos, non chegaron a desenvolver asociacións 
propias de axuda mutua ou, se o fixeron, o seu alcance foi moi limitado. Polo 
que o Montepío de Montserrat aparece como unha experiencia moi orixinal de 
agrupamento temperá dos cataláns arredor dese fin práctico tan frecuente entre 
os inmigrantes de diferentes nacionalidades establecidos en El Plata. Aínda que 
a colectividade catalá era pequena dentro do conxunto español –incluso se se 
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computan os agregados balear e valenciano–, a asociación logrou preservar case 
intactos os criterios de admisión orixinalmente formulados. Isto advírtese non 
só na letra dos seus estatutos senón tamén na selección dos novos ingresos, ao 
menos até finais da década de 1920, é dicir, mentres a corrente inmigratoria 
mantivo un pulso vivaz. Para logralo recorreu a dúas estratexias complementa-
rias: dunha banda, mantivo a cota social nuns niveis que resultaban accesibles 
para os asalariados que contaban cun ingreso estable; doutra banda, fomentou 
a permanencia de quen non vivía dun salario, o que permitía un importante 
aforro en materia de subsidios de desemprego. Isto era posible porque o Mon-
tepío, integrado nunha importante proporción por traballadores, era unha enti-
dade que se definía segundo un criterio étnico e non de clase. 

Ao mesmo tempo, a cohesión dos cataláns baseada no socorro mutuo 
puido coexistir coa máis abarcadora que fomentaban as asociacións españo-
las. O Montepío mantivo estreitas relacións coa maioría delas, o que en cer-
tos casos pode explicarse pola necesidade de chegar a acordos para a mellora 
dos seus servizos. No entanto, non é esa a única causa. Tamén cómpre ter pre-
sente que, de terse sumado á corrente catalanista definida nun sentido mili-
tante que chegou a Bos Aires a comezos de século, o Montepío dificilmente 
podería evitar as desercións internas e cumprir o seu propósito de fraternida-
de apolítica asentada no mutualismo. Por outro lado, como xa vimos, as dúas 
formas de identidade foron complementarias durante moito tempo e a espa-
ñola seguía actuando como un referente importante. En 1891, por exemplo, o 
Centre rexeitou un pedido de ingreso de inmigrantes catalanfalantes do sur de 
Francia, ratificando que os que podían ser socios eran só os baleares, valencia-
nos e, no caso dos cataláns, os que naceran do lado español.31

Así e todo, coa aparición desta segunda entidade os motivos asociativos 
foron logrando unha maior especificidade, orientándose á defensa da lingua e 
a cultura propias. Por outra parte, o Centre intentou ser nos primeiros tempos 
–e volveríao ser na década de 1920, sobre todo a través do seu teatro– un pun-
to de referencia cultural na cidade, cun horizonte que tendía a ir máis alá dos 
lindes da colectividade e no cal os cataláns non soamente atopaban evocacións 
máis ou menos precisas da súa terra senón tamén un ámbito de sociabilidade, 
integración e, até certo punto, de formación. As ambigüidades da traxectoria 
desta entidade non se limitaron polo tanto ás dicotomías entre os obxectivos 
formalmente declarados e as súas actividades concretas ou á definición de que 

31. Centre Català, Libro de Actas 1886-1907, sesión do 21 de xaneiro de 1891, ff. 76-85. 
O Montepío tamén permitiu a entrada de valencianos a comezos de século, pero non a de 
catalán-franceses.
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debía entenderse polo catalanismo a favor do cal militaba, senón que, segundo 
o noso criterio, poden estenderse ao plano máis xeral da tensión entre a iden-
tidade cultural co país de orixe e a asimilación máis ou menos acelerada coa 
sociedade urbana que a hospedaba.32

Os motivos culturais e lingüísticos foron así mesmo asumidos polo Casal, 
pero combinados cunhas posicións moito máis críticas con respecto do españo-
lismo, así como distantes das asociacións que o representaban en Arxentina. O 
seu rumbo institucional corresponde a unha etapa en que a vertente política do 
catalanismo exercía unha marcada influencia sobre as comunidades dispersas 
en América Latina. Algunhas delas, como a de Cuba, participaron pola súa ban-
da nese proceso de elaboración do nacionalismo radical, sobre todo cando os 
dirixentes deste eran perseguidos na península. No caso arxentino, a influencia 
de retorno non foi tan considerable, pero o Casal e outras entidades menores, 
como o Comité Llibertat, mantiñan contactos permanentes cos medios naciona-
listas. Polo seu lado, a revista Ressorgiment foise convertendo nun punto de refe-
rencia de primeira importancia e a súa traxectoria foi a máis prolongada entre as 
revistas catalás da diáspora, xa que se seguiu publicando até 1972.

En cambio, o Centre mantivo formalmente a súa neutralidade políti-
ca durante as primeiras décadas da súa existencia. No entanto, dende come-
zos de século comezou a recibir frecuentes comunicacións e apoios da Lliga 
Regionalista, o partido do catalanismo conservador e máis proclive ao acor-
do cos gobernos españois. O contacto realizábase sobre todo a través de Anto-
ni de Paula Aleu, que era pola súa vez un dirixente histórico do Centre e 
representante da Lliga en Arxentina. Aleu chegara en 1869 a Bos Aires, onde 
se licenciou como avogado. A súa fervente adhesión ao catalanismo cultu-
ral e educativo, expresada nas páxinas dos periódicos que fundou poucos 
anos despois de arribado e na súa actividade dentro do movemento asociati-
vo, sempre foi compatible coa defensa da unidade de España e do estreitamen-
to de vínculos entre as sociedades catalás e españolas en Arxentina. Despois 
de 1905 orientouse máis claramente á difusión dos argumentos autonomistas, 
nun proceso que alcanzaría o seu punto culminante en 1917, cando publi-
cou unha compilación dos seus artigos e discursos baixo o título Lluny de la 

32. Esta última ambigüidade foi detectada e discutida a propósito de institucións étnicas per-
tencentes a outras colectividades radicadas en Arxentina. Véxase F. Devoto, Del crisol al plura-
lismo. Treinta años de estudios sobre las migraciones europeas a la Argentina, Bos Aires, Instituto 
Torcuato Di Tella, Serie Documentos de Trabajo N.° 118, 1992, pp. 29-31.
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terra. Pero incluso esa selección comprendía textos pro-españolistas, algúns 
dos cales foran escritos varias décadas antes.33

Amais das expresións dun nacionalismo bastante máis radical, que sen 
dúbida se advirten nos documentos institucionais do Casal Català, nalgunhas 
ocasións tense suxerido que este, por comparación co Centre, contaba cunha 
base social máis popular dentro da colectividade de Bos Aires.34 Este punto de 
vista resulta, segundo o noso criterio, moito máis discutible. Até onde puidemos 
saber –xa que os padróns de ambas as entidades son menos exhaustivos que os 
do Montepío–, a representación dos traballadores, obreiros e artesáns cataláns 
era bastante baixa, tanto no Casal como no Centre. Nalgún momento, o pri-
meiro acudiu ao mutualismo para ampliar o seu arraigo neses sectores, creando 
unha sección interna denominada «Germanor Mutualista». Esta tivo un preca-
rio funcionamento entre 1929 e 1935, sen aproximarse sequera ao recrutamen-
to dunha masa crítica de afiliados como a que permitira o éxito do Montepío. 
O predominante nas dúas entidades era a presenza de pequenos e medianos 
comerciantes, empregados e profesionais, complementada por un núcleo máis 
pequeno de artistas, escritores e periodistas que, no caso do Casal, puido ser algo 
máis consistente pero que, sobre todo, era máis activo. Na nosa opinión, a imaxe 
antes citada tende polo tanto a confundir unha maior politización e democracia 
interna e unhas certas formas de sociabilidade austera, características todas do 
Casal, cunha representatividade máis ampla dos estratos populares.

O clima de politización en ascenso respecto da situación de Cataluña 
e España, que é evidente dende a primeira década do século, foi xerando as 
reaccións que xa apuntaramos nas asociacións españolas de Bos Aires e na 
prensa étnica, e provocou conflitos que tiveron a súa repercusión dentro do 
ambiente catalanista. Algunhas das disputas poden explicarse polo intento de 

33. Aleu foi sen dúbida o principal dirixente catalanista de Arxentina: presidente durante moi-
tos anos do Montepío e do Centre, fundador dos periódicos L’Aureneta e Catalunya Nova e di-
rectivo de varias sociedades filantrópicas hispánicas e arxentinas. A pesar das súas opinións 
moderadas, o ascendente de Aleu dentro da colectividade era tan considerable que Ressorgiment 
e algúns periódicos radicais de Barcelona publicaron os seus artigos até 1926, cando faleceu 
mentres regresaba dunha das súas viaxes a Cataluña. Os principais datos da súa biografía pó-
dense ver en Comissió Catalana del Cinquè Centenari, 200 Catalans a les Amèriques, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 1988, p. 41, e en J. Roca i Roca, «Prolech» a A. de P. Aleu, Lluny de la 
terra, Barcelona, Fidel Giró, 1917, pp. 5-19.
34. Véxase o artigo «Casal de Catalunya» en A. Manent (dir.), Diccionari dels catalans d’America. 
Contribució a un inventari biográfic, toponímic i temàtic, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992, 
vol. I, pp. 363-364. Pola súa banda, Joan Rocamora, no devandito libro El Casal de Catalunya 
à Buenos Aires, cualifica o Centre de «aburguesado», pero non se refire tanto á composición do 
seu elenco social como á primacía das actividades recreativas.
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privilexiar unhas prácticas institucionais que demostraran a súa funcionali-
dade no país receptor, como é o caso do mutualismo. O arraigamento logra-
do por este e a súa prolongada experiencia fixo que mesmo os máis acérrimos 
defensores da opción independentista apoiasen esa práctica, aínda que dese-
xaban vela combinada cunha identidade excluínte do español, non só na for-
ma de recrutamento dos seus afiliados senón tamén nas actividades e relacións 
institucionais. Como vimos, ese propósito non se cumpriu, xa que o Monte-
pío rexeitou calquera forma de definición política a comezos dos anos vinte. 
Noutros casos, as reaccións orixinábanse no carácter ambiguo ou controver-
tido desa mesma identidade, mesmo entre os dirixentes máis destacados das 
asociacións. Así, nesa mesma época o Casal decidiu expulsar a Martín Dedeu, 
o seu ex-presidente por varios anos e militante do republicanismo federal, 
despois de que se declarase en contra do separatismo nunha serie de artigos 
publicados en El Diario Español.35 

As principais querelas non se produciron, porén, no interior do Casal, 
senón nas relacións que este e as restantes expresións do nacionalismo radical 
mantiñan co Centre, ao que acusaban de españolista e inerte. Como vimos, este 
último reaccionou pola súa vez contra o centralismo hispánico durante a etapa 
da Ditadura, pero sempre se negou a asumir unha identidade catalá que excluí-
se a española.36 As discordias prolongáronse mesmo durante a Guerra Civil, a 
pesar das constantes exhortacións do goberno da Generalitat para que coordina-
sen a axuda que enviaba cada entidade pola súa conta. Soamente a comezos da 
posguerra, a chegada ao país dunha nova xeración de exiliados e a instalación en 
Bos Aires dunha representación diplomática española decididamente hostil ás 
entidades que seguiron defendendo a lingua e os símbolos da identidade catalá, 
por non falar da autonomía ou a independencia, actuarán como elementos aglu-
tinantes. Nese marco vaise producir a fusión do Casal co Centre, dando orixe ao 
Casal de Catalunya, entidade que aínda hoxe mantén o obxectivo de reforzar a 
identidade entre os descendentes de cataláns que viven en Bos Aires.

35. M. Dedeu, El catalanismo en acción. Fijando posiciones, Bos Aires, La Facultad, 1919.
36. Novamente debemos salientar aquí a estreita vinculación entre esta postura e os ideais da Lli-
ga, reforzada durante estes anos pola crecente influencia en Bos Aires do seu principal dirixente, 
o economista e político Francesc Cambó. Este tivo unha participación central no proceso de con-
versión dunha empresa alemá de electricidade radicada na capital do país que en teoría pasou a 
ser unha sociedade hispano-arxentina. Véxase É. López-Campillo, «Les idées de Francesc Cambó 
sur la nation catalane», en AA. VV., Le discours sur la nation…, op. cit., pp. 281-287.
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O presente traballo pretende analizar as pautas nupciais dos migrantes galegos e asturianos no 
Bos Aires tardocolonial (finais do século XVIII e comezos do XIX). Interésanos poñer de relevo os 
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Nos últimos anos o exame das pautas matrimoniais recibiu unha impor-
tante atención dentro do campo dos estudos migratorios. En xeral, a histo-
riografía dedicada a indagar os movementos migratorios cara a Arxentina 
puxo unha especial énfase nas pautas nupciais dos recentemente chegados 
nunha etapa particular: a comprendida entre mediados do século XIX e come-
zos do XX. Este foi e segue sendo o período privilexiado polos investigadores, 
en gran medida debido a que para este se dispón de rexistros estatísticos, que 
abren a posibilidade de analizar os fluxos humanos dende un punto de vis-
ta cuantitativo. 

Tomando como marco o lapso temporal sinalado, os historiadores incli-
náronse por indagar as pautas matrimoniais como parte dun problema maior: 
o da asimilación dos inmigrantes dentro da sociedade de acollida.1 Influen-
ciados polo labor pioneiro de Gino Germani, os argumentos destes traballos 
tenderon nun principio a polarizarse entre aqueles que acentuaban as pautas 
exogámicas dos recentemente chegados e, polo tanto, a súa rápida asimilación 
ao medio receptor ou, pola contra, as súas pautas endogámicas, coa conse-
guinte persistencia de vínculos étnicos entre estes. As primeiras visións fixé-
ronse corresponder cunha imaxe acrisolada da sociedade arxentina moderna, 
mentres que nas segundas fixéronse corresponder cunha máis ben plural.2

Nas dúas últimas décadas os estudos que buscaron aproximarse ás pautas 
nupciais dos inmigrantes introduciron algunhas perspectivas de análise novas, 
que conduciron a redimensionar o problema, tal como se viña presentando até 

1. Para unha contextualización dos estudos centrados nas pautas matrimoniais dos inmigran-
tes, dentro da historiografía xeral sobre migracións europeas a Arxentina, cfr. Fernando J. De-
voto, Movimientos migratorios: historiografía y problemas, Bos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1992, pp. 33-34.
2. Sobre o modelo crisolista, véxase a clásica obra de Gino Germani, Política y sociedad en una 
época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Bos Aires, Editorial Paidós, 
1962, pp. 214-216. Para a súa discusión crítica e para a exposición do modelo pluralista, cfr. 
Mark Szuchman, «The Limits of the Melting Pot in Urban Argentina: Marriage and Integra-
tion in Córdoba, 1869-1909», Hispanic American Historical Review, volume 57, n.° 1, 1977, 
pp. 24-50; e Samuel L. Baily, «Marriage Patterns and Immigrant Assimilation in Buenos Aires, 
1882-1923», Hispanic American Historical Review, volume 60, n.° 1, 1980, pp. 32-48. O traba-
llo de Ruth F. de Seefeld, sobre as pautas matrimoniais dos estranxeiros en Bos Aires, e o de 
Nora Pagano e Mario Oporto, sobre as pautas dos italianos no barrio da Boca, destacaron os 
altos niveis de endogamia dos recentemente chegados e, polo tanto, fortaleceron o modelo do 
pluralismo cultural, dende o punto de vista da nacionalidade de pertenza dos inmigrantes. (Cfr. 
Ruth F. de Seefeld, «La integración social de extranjeros en Buenos Aires según sus pautas ma-
trimoniales: ¿Pluralismo Cultural o Crisol de Razas? (1860-1923)», Estudios Migratorios Latinoa-
mericanos, ano 1, n.° 2, abril 1986, pp. 203-231; e Nora Pagano e Mario Oporto, «La conducta 
endogámica de los grupos inmigrantes: pautas matrimoniales de os italianos en el barrio de La 
Boca en 1895», Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 2, n.° 4, dec. 1986, pp. 483-495).
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o momento. En primeiro lugar, incorporaron un enfoque rexional ou local, que 
permitiu cuestionar a funcionalidade da «nacionalidade» como variable explica-
tiva clave dos niveis de endo e exogamia, e como criterio excluínte da constru-
ción dunha identidade colectiva. Isto último involucrou a utilización de novas 
fontes, tales como os rexistros civís, que facilitaron a obtención da crucial infor-
mación acerca da comuna de orixe dos contraentes. En segundo lugar, intentaron 
explicar a existencia de altos niveis de endogamia a partir do papel desempeñado 
polas redes sociais familiares e interpersoais establecidas na fase premigratoria, 
antes que en función das solidariedades emerxentes da pertenza a un mesmo 
grupo nacional. En terceiro lugar, puxeron en tela de xuízo o uso indiscrimina-
do do concepto de «mercado matrimonial», é dicir, a analoxía da formación 
de parellas como un «mercado», onde homes e mulleres concorren libremen-
te como vendedores e compradores. Finalmente, poderiamos aclarar que estas 
foron tan só algunhas das liñas de indagación despregadas nos últimos anos e 
que, máis alá dos seus heteroxéneos resultados, acompañáronse dun importan-
te labor de recolección e sistematización de datos.3

Dentro do eido dos estudos migratorios, a énfase no exame das pautas 
nupciais dos inmigrantes durante a etapa contemporánea conduciron moitas 
veces a deixar nun segundo plano o tratamento das correspondentes á moder-
na e, en especial, as vencelladas aos fluxos de peninsulares que poboaron 
o Continente Americano ao longo dos tres séculos de dominación españo-
la. O tema foi en cambio indagado dende aquelas historiografías preocupadas 
polos comportamentos da familia, das mulleres ou das elites coloniais.4 Nes-

3. Entre os traballos que, con diferente énfase, fixeron fincapé nas distintas liñas de investi-
gación sinaladas, poderiamos citar: Hernán Otero, «Una visión crítica de la endogamia: re-
flexiones a partir de una reconstrucción de familias francesas (Tandil, 1850-1914)», Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, ano 5, n.° 15-16, 1990, pp. 343-378; Eduardo J. Míguez, María 
E. Argeri, María M. Bjerg e Hernán Otero, «Hasta que la Argentina nos una: reconsiderando las 
pautas matrimoniales de los inmigrantes, el crisol de razas y el pluralismo cultural», Hispanic 
American Historical Review, volume 71, n.° 4, 1991, pp. 781-808; Carina Silberstein, «Inmigra-
ción y selección matrimonial: el caso de los italianos en Rosario, (1870-1910)», Estudios Migra-
torios Latinoamericanos, ano 6, n.° 18, 1991, pp. 161-190; e Dedier N. Marquiegui, «Revisando 
el debate sobre la conducta matrimonial de los extranjeros. Un estudo a partir del caso de los 
españoles y franceses en Luján, 1880-1920», Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 7, n.° 
20, 1992, pp. 3-36; entre outros.
4. Cfr. Susan M. Socolow, «La burguesía comerciante de Buenos Aires en el siglo XVIII», Desa-
rrollo Económico, vol. 18, n.° 70, xullo-set. 1978, pp. 205-216; ídem, Los mercaderes del Buenos 
Aires virreinal: familia y comercio, Bos Aires, Ediciones de la Flor, 1991, pp. 49-70 e ídem, The 
women of Colonial Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 60-77; 
Diana Balmori, Stuart F. Voss e Miles Wortman, Las alianzas de familias y la formación del país en 
América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1990; John E. Kicza, Empresarios Colo-
niales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los borbones, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996; entre outros.
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tes casos, a exploración das pautas matrimoniais púxose en relación cos proce-
sos de mobilidade xeográfica ou social dos recentemente chegados dentro das 
sociedades hispanoamericanas.5 Porén, as perspectivas de estudo foron predo-
minantemente xerais, é dicir, concentráronse nos itinerarios dos peninsulares 
en conxunto e non en función de escalas menores de análise.

No presente traballo partiremos en cambio dunha óptica de estudo rexio-
nal.6 Esta autorizaranos a focalizar os movementos de dous grupos migrato-
rios: galegos e asturianos. Interésanos principalmente indagar as súas pautas 
matrimoniais durante o proceso de axuste a unha sociedade receptora de Amé-
rica do Sur: a de Bos Aires, entre finais do século XVIII e comezos do XIX.7 O 
obxectivo central será pór de relevo os motivos polos cales se xeneralizou un 
determinado tipo de pauta nupcial e os efectos que esta tivo sobre a constitu-
ción das redes sociais posmigratorias dos recentemente chegados.8 

Os límites temporais do noso tema están dados por dous fenómenos 
vinculados á evolución dos fluxos migratorios en cuestión: por unha banda, 
o aumento da taxa de emigración en Galicia e Asturias nos últimos anos do 
século XVIII;9 e, por outra banda, a declinación transitoria do número de espa-

5. Este punto foi sinalado de maneira indirecta por Zacarías Moutoukias. Cfr. Z. Moutoukias, 
«Familia patriarcal o redes sociales: balance de una imagen de la estratificación social», Anuario 
del IEHS, n.° 15, ano 2000, p. 138.
6. O enfoque rexional foise impoñendo na historiografía sobre migracións, en gran parte como 
intento de superación dos límites implicados na utilización de escalas de análise nacionais para 
o exame dos movementos humanos. Para unha reflexión arredor da utilización do enfoque 
rexional nos estudos migratorios, cfr. Fernando Devoto, «Las migraciones de Las Marcas a la 
Argentina, la cuestión de la escala e las posibilidades de una tipología regional (1882-1927)», 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 13, n.º 38, 1998, pp. 69-107.
7. Na definición do «proceso de axuste» seguimos a Samuel L. Baily, quen o concibiu como 
a primeira fase do proceso de asimilación, na cal os inmigrantes desenvolven o coñecemento, 
as habilidades e a organización que lles permiten vivir dentro da nova sociedade. En cambio, 
a asimilación é o proceso de interacción máis longo, que se inicia cando os inmigrantes toman 
contacto por primeira vez co novo ambiente e coa súa xente, e que non ten límites a curto pra-
zo. Cfr. Samuel L. Baily, «The Adjustment of Italian Immigrants in Buenos Aires and New York, 
1870-1914», The American Historical Review, vol. 88, n.° 2, abril 1983, p. 283.
8. O proceso de axuste dos inmigrantes á sociedade de acollida pode ser indagado a partir do 
estudo de diferentes variables: ademais da xa mencionada elección matrimonial, pódense tomar 
en conta as pautas residenciais, as características ocupacionais, o desenvolvemento das organi-
zacións étnicas, entre outras. O tratamento destes últimos indicadores excede os propósitos do 
presente traballo.
9. Segundo as cifras achegadas por Josep Delgado Ribas, Asturias pasou de proporcionar un 
0,5% dos migrantes no fluxo ultramarino español total da segunda metade do século XVI, a un 
7,5%, nos últimos anos do XVIII; mentres que Galicia pasou dun 1% a un 11,2%, no mesmo pe-
ríodo. Os incrementos na participación no devandito movemento transoceánico foron de 15 e 
11 veces, respectivamente. Cfr. Josep Delgado Ribas, «La emigración española a América Latina 
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ñois desprazados cara a América do Sur contra a segunda década do século XIX 
e, tamén, a declinación transitoria do número de españois desprazados cara a 
segunda década do século XIX, en relación coa evolución do proceso emanci-
patorio e coas guerras de independencia que este último trouxo consigo.10 É 
dicir, moverémonos nun marco temporal caracterizado polo xurdimento de 
condicións favorables para o traslado transatlántico dende o noroeste penin-
sular cara a Bos Aires e polo paulatino deterioro destas, ao compás dos confli-
tos ligados ao cambio político experimentado polo Virreinato do Río da Prata, 
unha vez desencadeada a crise da orde colonial. Este ciclo inmigratorio, que 
pareceu cerrarse cara aos anos vinte, encontrou motivos para se revitalizar a 
partir de finais dos trinta, vencellándose de diferentes xeitos cos movementos 
masivos que se desenvolveron contra o último terzo do século XIX.

1. AS PAUTAS MATRIMONIAIS DE GALEGOS/AS 
E ASTURIANOS/AS

Ao longo do período colonial os fluxos ultramarinos de españois experi-
mentan modificacións importantes no relativo ás rexións de procedencia dos 
migrantes, como no relacionado aos lugares de destino destes. O crecente pro-
tagonismo do noroeste peninsular como ámbito de partida de migrantes de 
longa distancia acompañouse doutro fenómeno de non menor importancia: 
a reactivación das Antillas, o Vicerreinado de Nova Granada e o Río da Pra-
ta como ámbitos receptores de devandita poboación.11 Deste xeito, foise esta-

durante la época del comercio libre (1765-1820). El ejemplo catalán», Boletín Americanista, ano 
XXIV, n.° 32, 1982, pp. 115-137.
10. Pilar Cagiao Vila, coa colaboración de María Teresa García Domínguez, Muller e emigración, 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Tórculo Artes Gráficas, 1991, pp. 35-39; Carlos 
Martínez Shaw, La emigración española a América (1942-1824), (Colección Cruzar el Charco), 
Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 1994, pp. 163-246; Nicolás Sánchez Albornoz, 
«El primer traslado transatlántico: la migración española al nuevo mundo, 1493-1810», Estu-
dios Migratorios Latinoamericanos, ano 10, n.º 31, 1995, pp. 747-758; e César Yáñez Gallardo, 
«Los mercados de trabajo americanos para la emigración española ultramarina (siglos XIX y XX)», 
en Alejandro Fernández e José Moya, La inmigración española en la Argentina, (Colección La Ar-
gentina Plural), Bos Aires, Editorial Biblos, 1999, p. 45.
11. Antonio Macías Hernández, «La emigración española a América (1500-1914)», en AA.VV., 
Emigración española y portuguesa a América. (Actas del II Congreso de la Asociación de Demogra-
fía Histórica), Bilbao, Ediciones de Historia, 1990, pp. 33-60; Nicolás Sánchez Albornoz, «El 
primer traslado transatlántico: la migración española al nuevo mundo, 1493-1810», Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, ano 10, n.º 31, 1995, pp. 747-758; Antonio Eiras Roel, «Intro-
ducción. Consideraciones sobre la emigración española y portuguesa a América y su contexto 
demográfico», en AA.VV., Emigración española ..., op. cit., pp. 9-32.
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blecendo unha estreita afinidade entre Galicia-Asturias, por un lado, e Bos 
Aires-Montevideo, por outro, caracterizada pola presenza dun fluxo constan-
te (aínda que non sempre igualmente intenso) de persoas que, por diversos 
motivos, decidían abandonar transitoria ou definitivamente a súa terra natal. 

Bos Aires era un destino atractivo para quen iniciaban tal traxectoria. A 
finais do século XVIII a capital vicerreinal deixara de ser a aldea de palla e ado-
be de medio século antes, de aspecto chato e pouco engrazado, para ingre-
sar nunha etapa de desenvolvemento máis acelerado, apoiado no crecemento 
económico do litoral e na súa elevación a centro principal do comercio ultra-
marino para o extremo sur do Imperio español.12 Lembremos que as reformas 
borbónicas da década do setenta (libre internación a Chile e Perú; comercio 
libre cos máis importantes portos peninsulares) consolidaron o seu ascenso 
comercial. Paralelamente ao fortalecemento do seu papel nodal dentro dos cir-
cuítos de intercambios, a cidade adquiriu unha nova centralidade burocrática, 
ao se transformar en 1776 na capital do Vicerreinado do Río da Prata. A con-
centración de funcións administrativas e o desenvolvemento do comercio esti-
mularon a multiplicación das actividades artesanais e das primarias en xeral, 
xunto a unha importante transformación edilicia. Bos Aires consolidou o seu 
núcleo histórico e medrou nos barrios próximos e na periferia, onde a divi-
sión das terras empezou a trazar as liñas mestras dos actuais Flores, Belgrano 
e Chacarita; ao tempo que o movemento portuario lograba atraer os primeiros 
habitantes ao que hoxe é La Boca e Barracas.13

A poboación tamén experimentou unha rápida expansión a fins do século 
XVIII. Segundo os censos de 1744, 1778 e 1810, Bos Aires pasou de ter 10 056 
habitantes na primeira data, 24 083 na segunda, acadando as 42 540 almas na 

12. Tulio Halperín Dongui, Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina 
criolla, Bos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 1994, p. 41. Algúns viaxeiros do século XVIII deixa-
ron interesantes visións dos cambios socio-económicos ocurridos no Bos Aires tardocolonial. 
Estas imaxes foron rescatadas con notable asiduidade pola historiografía riopratense posterior. 
Cfr., entre moitos outros, Luis María Torres, «Introducción. Cuestiones de Administración edi-
licia de la ciudad de Buenos Aires», en Facultad de Filosofía y Letras, Documentos para la His-
toria Argentina, tomo IX, Bos Aires, 1918, pp. CXIII-CXLI; e Ernesto Quesada, «La ciudad de 
Buenos Aires en el siglo XVIII», Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, ano V, n.° 4 e 5, 
1918, pp. 3-39.
13. Ricardo Figueira, «Del barro al ladrillo», en José Luis Romero e Luis Alberto Romero (dirs.), 
Buenos Aires. Historia de cuatro siglos, tomo 1, Desde la Conquista hasta la Ciudad Patricia, Bos Ai-
res, Grupo Editor Altamira, 2000, p. 117. Para un exame das transformacións edilicias do Bos 
Aires colonial, tamén se pode consultar: Ramón Gutiérrez, «La arquitectura colonial», en José 
Luis Romero e Luis Alberto Romero (dirs.), op. cit., pp. 127-142; así como César A. García Bel-
sunce (dir.), Buenos Aires. Su gente. 1800-1830, Bos Aires, 1976, pp. 38-48.
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última.14 É dicir, de 1744 a 1810 a poboación total cuadriplicouse, o que per-
mite afirmar que a devandita cidade foi unha das de máis rápido crecemento 
en Hispanoamérica. Este último fenómeno foi produto da interacción de diver-
sos factores: o crecemento vexetativo, a chegada de escravos do Brasil e a inmi-
gración europea e do interior do Vicerreinado.15 Bos Aires deveu nun ámbito 
de chegada das xentes máis heteroxéneas e contrapostas, orixinadas dentro do 
Virreinado ou fóra deste. A fins do século XVIII os españois, e en especial galegos 
e asturianos, comezaron a ser seducidos cada vez máis pola dita cidade.

A seguir analizaremos cales foron as pautas matrimoniais dun conxunto de 
migrantes do noroeste peninsular en Bos Aires, entre 1770 e 1812, a partir da 
información obtida dos Libros Matrimoniais da Catedral e das Igrexas de Nues-
tra Señora de la Inmaculada Concepción e Nuestra Señora del Socorro, entre 
1770 e 1812.16 Os datos quedan consignados nos cadros que se poden apreciar 

14. Lyman L. Johnson e Susan Migden Socolow, «Población y espacio en el Buenos Aires do 
siglo XVIII», Desarrollo Económico, vol. 20, n.° 79, out.-dec. 1980, p. 331. Para un seguimento 
das distintas estimacións da poboación porteña a comezos do século XIX, cfr. César A. García 
Belsunce (dir.), op. cit., pp. 57-68. Para unha síntese dos elementos fundamentais dos empa-
droamentos de Bos Aires e a súa campaña, ao longo do século XVIII e comezos do XIX, cfr. Emilio 
Ravignani, «Crecimiento de la población en Buenos Aires y su campaña (1726-1810)», en Fa-
cultad de Filosofía y Letras, op. cit., tomo X, pp. IX-XXIII. Para unha análise detallada do censo 
de 1778 en particular, cfr. José Luis Moreno, «La estructura social y demográfica de la ciudad 
de Buenos Aires en el año 1778», América Colonial. Población y Economía. Anuario del Instituto de 
Investigaciones Históricas, n.° 8, Rosario 1965, pp. 151-170.
15. O poder de atracción de Bos Aires, exercido especialmente sobre a poboación rural vi-
cerreinal, foi posto de manifesto nalgúns traballos. Cfr. Juan C. Garavaglia e José L. Moreno 
(comps.), Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplaten. Siglos XVIII y XIX, Bos 
Aires, Ediciones Cántaro, 1993; Marisa M. Díaz, «Las migraciones internas a la ciudad de Bue-
nos Aires, 1744-1810», en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ra-
vignani», n.° 16-17, Bos Aires, 1998, pp. 7-31; e Raúl O. Fradkin, «El mundo rural colonial», 
en Enrique Tandeter (dir.), La sociedad colonial, (Colección Nueva Historia Argentina), tomo II, 
Bos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, pp. 241-284, entre outros. Para un exame breve do 
comportamento xenérico das variables demográficas na cidade de Bos Aires, consultar Daniel 
J. Santamaría, «La población: estancamiento y expansión, 1580-1855», en José Luis Romero e 
Luis Alberto Romero (dirs.), op. cit., pp. 211-223.
16. Para o presente apartado tomamos en consideración aquelas Actas Matrimoniais que pre-
sentaron a información completa sobre a procedencia rexional de ambos os contraentes (478 en 
total). Cfr. Catedral de Buenos Aires, Libros Matrimoniais, tomos 5, 6 e 7 (1770-1812); Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción, Libros Matrimoniais, tomos 1, 3 e 4 (1770-1812); e Nues-
tra Señora del Socorro, Libros Matrimoniais, tomos 1 e 2 (1783-1812). Vale a pena destacar o fei-
to de que as Actas Matrimoniais que nos interesan das dúas primeiras igrexas foron editadas (cfr. 
Carlos Jáuregui Rueda, Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires. 1747-1823, Bos Aires, Fuentes 
Históricas y Genealógicas Argentinas, 1989; e Roberto Vasquez Mansilla, Matrimonios de la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires. 1737-1865, Bos Aires, Fuentes 
Históricas y Genealógicas Argentinas, 1988). Os dous primeiros Libros de Matrimonios da Igrexa 
de Nuestra Señora del Socorro foron microfilmados pola Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, que moi xentilmente nos permitiu consultalos.
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a continuación (cadros I e II). Aínda que a nosa información non proveña de 
todas as parroquias existentes na capital vicerreinal a fins do século XVIII,17 cre-
mos que é posible extraer algunhas conclusións desta. Estas últimas, provisorias 
e en absoluto xeneralizables, apuntan a destacar un interesante fenómeno: unha 
forte tendencia ao casamento con mulleres crioulas, e en especial porteñas, por 
parte dos inmigrantes galegos e asturianos seleccionados. (Vid. cadro I e II)

Para empezar, dos 58 asturianos tidos en conta (ver cadro I), un 9% con-
traeu matrimonio con mulleres peninsulares, mentres que un 91% o fixo con 
crioulas. Dentro deste último grupo, é notorio o lugar ocupado polas porteñas, 
que representaron un 92% do total parcial. No caso dos galegos (ver cadro II), 
a tendencia repítese, aínda que con algúns leves matices: mentres que dos 417 
inmigrantes considerados, tan só un 2% casou con mulleres peninsulares, un 
98% realizouno con crioulas, das que un 88% naceran en Bos Aires. Pensamos 
que as cifras brindadas polos cadros son por si mesmas elocuentes ao respecto.

Como podemos apreciar, entre os varóns galegos e asturianos predomi-
naron os casamentos con crioulas (máis aínda entre os primeiros), en espe-
cial, con porteñas. As unións con cónxuxes crioulas do interior americano, en 
menor cantidade que coas últimas, poñen ao descuberto interesantes fenóme-
nos de mobilidade xeográfica con dirección a Bos Aires, por parte das mulle-
res que terminaron celebrando as súas nupcias na devandita cidade. As Actas 
Matrimoniais revelan a dispersión das orixes das contraentes, dentro do espa-
zo vicerreinal e fóra deste, aspecto que non se detallou totalmente no cadro II, 
por cuestións prácticas.18

A proclividade dos varóns inmigrantes galegos e asturianos a emparen-
tarse con mulleres crioulas, a través do matrimonio, non foi un fenómeno illa-
do dentro do espazo colonial: pódese apreciar entre os peninsulares doutras 

17. A finais do século XVIII as parroquias en que estaba dividida a cidade de Bos Aires eran: 
«Iglesia Catedral o Sagrario», «Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción del Alto de 
San Pedro», «Parroquia de San Nicolás de Bari», «Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad», 
«Parroquia de Nuestra Señora de Monserrat» e «Parroquia de Nuestra Señora del Socorro». Para 
un coñecemento da delimitación espacial de devanditas parroquias pode consultarse: José Torre 
Revello, Los Santos Patronos de Buenos Aires y otros ensayos históricos, Bos Aires, Editorial Serviam, 
1937, pp. 59-64.
18. Ademais das localidades de orixe mencionadas no cadro I (Córdoba del Tucumán, Capi-
lla del Rosario e San Nicolás de los Arroyos), as mulleres crioulas que contraeron matrimonio 
con inmigrantes galegos e que non eran oriúndas de Bos Aires proviñan de diferentes lugares: 
Córdoba del Tucumán, Montevideo, Santa Fe, Partido de San Isidro, Santiago del Estero, Par-
tido de Quilmes, Partido del Pilar, Santiago de Chile, Partido del Rosario, Partido de Baradero, 
Partido de San Nicolás de los Arroyos, Partido de la Colonia, Partido de los Arrecifes, Partido 
de San Antonio de Areco, Partido de la Cañada de Morón, Chayanta, Ciudad de la Paz, Colonia 
del Sacramento, Corrientes, Las Conchas, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, 
Tucumán (en importancia decrecente).
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rexións españolas e entre algúns grupos de estranxeiros, instalados en Bos 
Aires a finais do século XVIII e comezos do XIX;19 así como tamén entre inmi-
grantes chegados a outras sociedades americanas. 

19. Na obra colectiva dirixida por César A. García Belsunce, formulouse a relación existente 
entre pautas nupciais e residenciais, defendéndose a idea de que a maior proximidade á Praza 
Maior, aumentaba o número de matrimonios entre españois-europeos ou estranxeiros, e nati-
vas (nos rueiros céntricos estes representaban un 91,5%), mentres que nas zonas plenamente 
suburbanas o fenómeno invertíase, pois o 84,6% das parellas estaban compostas por maridos 
americanos. Cfr. César A. García Belsunce (dir.), op. cit., pp. 141-142.

Cadro I. Pautas matrimoniais de asturianos/as. Bos Aires (1770-1812)

Orixe esposas/os Varóns Mulleres

Peninsulares Números Porcentaxe Números Porcentaxe

Asturianas/os 2 40 2 50

Galegas/os 1 20 1 25

Castelás/áns 1 20 ---- ----

Andaluzas/es 1 20 ---- ----

Catalás/áns ---- ---- 1 25

Total parcial 5 100 4 100

Crioulas/os Números Porcentaxe Números Porcentaxe

Bos Aires 49 92 ---- ----

Córdoba del Tucumán 2 4 ---- ----

Capilla del Rosario 1 2 ---- ----

San Nicolás 1 2 ---- ----

Total parcial 53 100 ---- ----
Fontes: Actas Matrimoniais da Catedral de Buenos Aires,
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción (1770-1812 ) e Nuestra Señora del Socorro (1783-1812)

Cadro II. Pautas matrimoniais de galegos/as. Bos Aires (1770-1812)

Orixes esposas/os Varóns Mulleres

Peninsulares Números Porcentaxe* Números Porcentaxe*

Galegas/os 5 62 5 62

Asturianas/anos 1 12 1 12

Andaluzas/es 1 12 1 12

Castelás/áns 1 12 ---- ----

Catalás/áns ---- ---- 1 12

Total parcial 8 100 8 100

Crioulas/os Números Porcentaxe Números Porcentaxe

Bos Aires 359 88 ---- ----

Interior americano 50 12 ---- ----

Total parcial 409 100 ---- ----
*A inexactitude na suma das porcentaxes da terceira e quinta columnas débese aos efectos do redondeo
Fontes: ibidem cadro I
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Por un lado, entre 1795 e 1805, dos 18 cataláns que contraeron matri-
monio na Catedral de Bos Aires con mulleres que declararon a súa orixe rexio-
nal, 17 fixérono con crioulas, mentres que o total de casteláns, nas mesmas 
condicións, se esposaron con americanas. Por outro lado, no mesmo perío-
do, 12 dos 14 portugueses que casaron na Catedral fixérono con crioulas, ao 
tempo que os tres oriúndos da República de Xénova contabilizados seguiron 
a mesma pauta. En todos os casos mencionados, e en diferentes proporcións, 
sempre elevadas, predominaron as porteñas, entre as cónxuxes crioulas elixi-
das.20 Finalmente, os investigadores que se concentraron noutros contextos 
americanos, como o mexicano ou o brasileiro, puxeron de manifesto o fenó-
meno da tendencia dos españois-europeos, en especial, aqueles dedicados a 
actividades comerciais, a crear lazos matrimoniais con mulleres locais.21 O 
comentario de Elizabeth Kusnesof, a propósito de São Paulo, expresa clara-
mente este tipo de comportamento social:

El casamiento posibilitaba la incorporación inmediata y completa del inmigran-
te a la red familiar de su esposa y a las asociaciones políticas y económicas de 
su suegro. A las familias tradicionales paulistas les atraía la idea de tener yernos 
inmigrantes mercaderes a causa del escaso número de familias ricas locales, la 
disminución constante de las haciendas por la división de las propiedades, y el 
escaso rendimiento de la agricultura [...]. El matrimonio con un inmigrante sin 
familia tenía la ventaja adicional de que las posesiones de éste muy probable-
mente serían legadas a la familia de su mujer [...].22

A primeira vista, entón, as pautas matrimoniais de galegos e asturianos 
na capital vicerreinal achegáronse ás doutros peninsulares ou estranxeiros resi-
dentes na citada cidade, ou mesmo, noutras sociedades americanas. 

Se prolongamos a nosa análise dos Libros Matrimoniais até 1830, aín-
da que sexa superficialmente, poderemos comprobar a persistencia de devan-
ditas pautas nupciais, é dicir, a tendencia dos galegos e asturianos a contraer 
matrimonio con mulleres crioulas, en especial, oriúndas de Bos Aires. Dete-
ñámonos brevemente no período 1813-1830. Ao considerar todos aqueles 
casamentos de galegos e asturianos nos que se especificou a orixe rexional 
das esposas (48 en total), poderemos apreciar que un 10% destes se realizou 
con mulleres peninsulares, mentres que un 90%, con crioulas (o 30% destas 

20. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 6, ff. 277-442.
21. David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), México, Fondo 
de Cultura Económica, 1975, pp. 157-158; John E. Kicza, op. cit., pp. 54-58; Diana Balmori, 
Stuart Voss e Miles Wortman, op. cit., pp. 278-279.
22. Diana Balmori, Stuart Voss e Miles Wortman, op. cit., pp. 278-279.
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unións efectuouse con mulleres do interior americano e o 70% con porteñas). 
Se examinamos os casamentos na mesma etapa na Igrexa de Nuestra Señora 
de la Inmaculada Concepción poderemos advertir como a tendencia exogámi-
ca analizada crece: dos 15 matrimonios de galegos e asturianos onde se decla-
rou a procedencia rexional da contraente, o 100% elixiu como cónxuxe unha 
crioula porteña. Cremos que a extensión espacial e mesmo temporal do fenó-
meno en consideración permite entón unha interpretación, aínda que sexa 
parcial ou hipotética, que intentaremos desenvolver no próximo apartado. 

2. ENSAIANDO ALGUNHAS EXPLICACIÓNS PARA AS PAUTAS 
NUPCIAIS ANALIZADAS

No espazo colonial hispanoamericano, a familia e o matrimonio eran con-
siderados a columna vertebral de toda a armazón social e os elementos centrais 
na dinámica das redes sociais hexemónicas. A promoción de ambas as institu-
cións, en tanto unións consagradas, foi unha das principais preocupacións do 
Estado e da Igrexa. Ao tempo que o primeiro ofrecía unha base legal á familia e 
ás relacións domésticas, a segunda vixiaba e controlaba os aspectos morais e cul-
turais do matrimonio, das relacións intrafamiliares e aínda dos seus bens.23

O matrimonio era a culminación da «decisión colectiva» do patriarca, 
supuña a subordinación daquelas iniciativas que alteraban os plans dun desen-
volvemento familiar axustado ás demandas fortemente estamentais da socieda-
de colonial. Era o pai quen tiña autoridade, en última instancia, para promover 
determinados tipos de unións conxugais. Estas eran propiciadas en tanto garan-
tían posibilidades de melloramento económico-social para a familia enteira. Os 
fillos, e máis aínda as mulleres, ficaban xeralmente á marxe da elección do con-
sorte. Un relato de María Sánchez Velasco describe os preparativos que prece-
dían á cerimonia nupcial no Bos Aires tardocolonial, o cal demostra até qué 
punto esta última se atopaba condicionada polo parecer paterno:

Venía un paisano a buscar la vida, lo ayudaban al momento. El dinero no gana-
ba réditos, lo guardaban; así, pronto lo protegían. Este era un novio para algu-
na de las hijas. El padre arreglaba todo a su voluntad. Se lo decía a su mujer y 
a la novia tres o cuatro días antes de hacer el casamiento; esto era muy gene-

23. Ricardo Cicerchia, «Formas y estrategias familiares en la sociedad colonial», en Enrique 
Tandeter (dir.), La sociedad colonial, (Colección Nueva Historia Argentina), tomo II, Bos Aires, 
Editorial Sudamericana, 2000, p. 333; Asunción Lavrin, «La mujer en la sociedad colonial his-
panoamericana», en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, tomo 4, Barcelona, Editorial 
Crítica, 1990, pp. 111-114.
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ral. Hablar de corazón a estas gentes, eran (sic) farsa del diablo; el casamiento 
era un sacramento y cosa mundanas no tenían que ver en esto [...]. Las pobres 
hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación, era preciso obedecer. 
Los padres creían que ellos sabían mejor lo que convenía a sus hijas y era perder 
tiempo hacerles variar de opinión. Se casaba una niña hermosa, con un hombre 
que ni era lindo, ni elegante, ni fino y además que podía ser su padre, pero, era 
hombre de juicio, era lo preciso.24

Como suxire esta caracterización costumista, na capital vicerreinal os 
pais xeralmente preferían casar as súas fillas con peninsulares recentemente 
chegados, antes que con crioulos. Crían que os primeiros estaban más capa-
citados para conservar e mesmo acrecentar o patrimonio e a honra familiar. 
O poder de inxerencia dos proxenitores sobre as eleccións matrimoniais das 
mozas non se limitaba ao ámbito porteño, senón que constituía un fenómeno 
moi difundido en distintas partes de Hispanoamérica.25

O peso da decisión paterna veuse lexitimado lexislativamente, a finais do 
século XVIII, coa sanción e xeneralización a territorios americanos da Real Prag-
mática (1776 e 1778, respectivamente).26 A través desta regulación, o permiso 
dos pais, que nunca fora solicitado pola lei canónica, converteuse nun requisi-
to indispensable para que os españois de menos de 25 anos puidesen compro-
meterse en matrimonio. Ademais, a partir dese momento, calquera controversia 
acerca da validez dun acto deste último tipo tería que pasar en primeira ins-
tancia por unha corte civil, a cal determinaría se un matrimonio podía levar-
se a cabo ou non. Deste xeito, as cortes eclesiásticas víronse desprazadas da 
maioría dos litixios que involucraban a oposición a unha determinada unión. 
Aínda máis, calquera persoa que contraese enlace, co desacordo dos seus pais, 
podía ser desherdada a perpetuidade en forma inmediata. O control sobre a 

24. Mariquita Sánchez, Recuerdos del Buenos Aires Virreynal, Bos Aires, ENE Editorial, 1953, 
pp. 59-60.
25. Os testemuños destas prácticas sociais son numerosos. Moitas veces, as queixas das fillas, 
ante o que consideraban decisións arbitrarias dos seus pais, alcanzaban tons irónicos, e por 
certo, moi expresivos, como aquela dunha moza chilena, en 1790, quen afirmaba que para os 
proxenitores «más vale un pigmeo de España que un gigante de Indias». Cfr. Daisy Rípodas 
Ardanaz, El Matrimonio en Indias. Realidad social y regulación jurídica, Arxentina, Fundación para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1977, p. 36. Para un achegamento ás circunstancias en 
que se levaban a cabo os casamentos das mulleres mexicanas, v. David A. Brading, op. cit., pp. 
156-157.
26. Asunción Lavrin afirmou que aínda faltan estudos dirixidos a avaliar até que punto a Real 
Pragmática contradixo ou reforzou as prácticas matrimoniais en Hispanoamérica. Nós incliná-
monos a pensar que esta regulación tendeu a axustarse a ditas prácticas, polo menos no caso do 
Río da Prata. Cfr. Asunción Lavrin, art. cit., p. 113.
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elección do cónxuxe foi así transferido da Igrexa e dos noivos, exercendo a súa 
libre vontade, aos pais destes últimos, á Institución eclesiástica e ao Estado.27 A 
obrigatoriedade do consentimento paterno para a formalización dos casamentos 
evidenciou a intención do Estado de ampliar a súa xurisdición sobre os asuntos 
familiares, recortando as atribucións legais até o momento exclusivas da Igrexa 
ao respecto. Esta secularización das relacións familiares, apoiada no reforzamen-
to da autoridade do pater, contribúe a crear un ámbito doméstico de poderes 
case absolutos, que condicionou fortemente a busca do consorte.

Coidamos que as pautas matrimoniais dos inmigrantes galegos e asturia-
nos no Bos Aires tardocolonial deben ser interpretadas dentro deste marco máis 
xeral de prácticas e regulacións nupciais brevemente esbozado. Intentaremos 
entón explicar as eleccións de parella dos varóns principalmente, dado que o 
universo de mulleres que xorde a partir das Actas Matrimoniais consultadas 
parécenos demasiado pequeno como para autorizar reflexións fundadas. 

Atreveriámonos a soster que a tendencia de galegos e asturianos a con-
traer matrimonio con crioulas estivo condicionada fundamentalmente por 
dous tipos de circunstancias: por un lado, a limitada oferta de potenciais con-
traentes femininas peninsulares (e dentro deste grupo, de galegas e asturia-
nas); e por outro lado, o peso de factores sociais e culturais, que restrinxiron a 
oportunidade de elixir libremente un cónxuxe.

En relación co primeiro aspecto, recordemos que os fluxos migratorios 
en cuestión se caracterizaron por unha presenza masculina moi elevada e unha 
feminina moi débil. Cremos que as cifras achegadas polos nosos cadros son 
demostrativas deste último fenómeno. Recordemos que nas nosas Actas Matri-
moniais, mentres que identificamos 58 asturianos e 417 galegos, tan só encon-
tramos 4 e 8 inmigrantes mulleres das devanditas orixes, respectivamente. Esta 
tendencia confírmase se retomamos a información brindada polo equipo de 
investigación dirixido por César García Belsunce, o cal se dedicou a analizar e 
extraer conclusións do Censo de Bos Aires de agosto de 1810. Máis alá dos pro-

27. Para un afondamento do exame do contido legal da Real Pragmática, v. Daisy Rípodas 
Ardanaz, op. cit., pp. 259-315; Manuel Josef de Ayala, Diccionario de Gobierno y Legislación de 
Indias, tomo IX, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1991, pp. 26 e segs. Para unha vi-
sión dos litixios matrimoniais desencadeados no tránsito do século XVIII ao XIX, no contexto da 
vixencia da Real Pragmática, cfr. Susan M. Socolow, «Parejas bien constituídas: la elección ma-
trimonial en la Argentina colonial, 1778-1810», Anuario del IEHS, n.° V, 1990, pp. 133-160; e 
Ricardo Cicerchia, «Vida familiar y prácticas conyugales. Clases populares en una ciudad co-
lonial, Buenos Aires, 1800-1810», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. E. 
Ravignani», Terceira Serie, n.° 2, 1º semestre de 1990, pp. 91-109.
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blemas inherentes aos resultados presentados por estes historiadores,28 estes 
revelaron o desequilibrio entre os sexos, dentro de cada un dos grupos de inmi-
grantes do noroeste hispánico. En contraste cos 110 varóns de Asturias e 629 
de Galicia contabilizados, atópanse tan só 11 e 56 mulleres oriúndas das mes-
mas rexións, respectivamente.29 Nestas condicións, supoñemos que as posibi-
lidades de os primeiros despregaren pautas de endogamia rexional deberon ser 
moi limitadas, sendo moito máis probable a constitución de enlaces co com-
poñente crioulo da sociedade riopratense. Polo contrario, poderiamos engadir 
que a «sobre-oferta» de varóns do noroeste peninsular debeu favorecer a ten-
dencia á endogamia rexional, dentro do pequeno grupo de mulleres inmigran-
tes examinado, na medida en que estas últimas tiveron á súa disposición un 
número importante de potenciais cónxuxes da súa mesma procedencia.30

Non obstante, é importante recordar que en toda elección matrimonial 
se poñen en xogo unha variada gama de factores, de tipo instintivo, psicoló-
xico, cultural ou incluso social. Estes últimos tenden en xeral a predominar 
sobre os primeiros, impoñendo en boa medida perfís de parellas «desexables» 
aos noivos.31 Cremos que no Bos Aires tardocolonial, onde, como suxerimos 

28. As estimacións realizadas a partir do estudo do Censo de 1810, en relación coa cantidade 
de españois europeos por orixe rexional, residentes na capital virreinal, padecen, na nosa opi-
nión, dous problemas básicos: en primeiro lugar, non inclúen os 311 peninsulares cuxa pro-
cedencia rexional non quedou especificada no censo de 1810 e, en segundo lugar, tampouco 
teñen en conta aqueles españois que habitaban nos cuarteis 3, 7, 9 e 16, dado que os formula-
rios destes aínda non se encontraron.
29. César A. García Belsunce (dir.), op. cit., p. 262.
30. Existen diversas formas de medir a endogamia e a exogamia, a partir dos Libros Matrimo-
niais. Unha das máis utilizadas é a porcentaxe de endogamia ou exogamia, é dicir, o simple cál-
culo da porcentaxe de persoas dun determinado sexo e rexión (ou nacionalidade, por exemplo), 
que contraen nupcias con persoas da mesma procedencia (porcentaxe de endogamia) e doutras 
orixes (porcentaxe de exogamia). Tomando en conta este indicador, poderiamos afirmar que 
entre os inmigrantes asturianos seleccionados os niveis de exogamia rexional chegaron ao 97%, 
mentres que entre os galegos acadaron o 99%. No entanto, se ben a porcentaxe de exogamia 
(ou endogamia) ten a vantaxe de ser sinxelo de comprender, presenta unha dificultade: a de que 
non ten en conta as condicións da «oferta», é dicir, a dispoñibilidade de potenciais contraentes, 
de igual ou diferente orixe, que hai no medio social onde se producen as unións. Para contem-
plar estas circunstancias é necesario incorporar outro indicador: o índice de Gini. Este último, 
elaborado polo demógrafo italiano Corrado Gini, e difundido polos traballos de F. Savorgnan e 
S. Baily, expresa a relación existente entre o número de matrimonios homógamos e a probabi-
lidade de que estes ocorran por azar. O seu cálculo supera polo momento os obxectivos deste 
traballo, dada a limitada información obtida sobre os matrimonios consagrados na capital vice-
rreinal. Para unha explicación detallada do cálculo do índice de Gini, cfr. Samuel Baily, «Marria-
ge Patterns...», cit., p. 39. Para un exame das súas vantaxes e problemas, cfr. Eduardo J. Míguez, 
María E. Argeri, María M. Bjerg e Hernán Otero, art. cit., pp. 791-792.
31. Para unha análise detallada dos factores mencionados, cfr. ibidem, pp. 782-785.
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anteriormente, a autoridade paterna se viu reforzada, en parte como modo de 
garantir a organización xerárquica dos grupos humanos, os condicionantes de 
tipo cultural e social deberon influír dun xeito especial na busca dun/dunha 
consorte. Supoñemos que arredor desta última se mobilizaron importantes 
intereses familiares, que favoreceron unha determinada unión. Xa puxemos 
de relevo a gravitación da decisión do pai na elección dun futuro esposo para 
as súas fillas. Ao mesmo tempo, a vontade do noivo, no noso caso, dos inmi-
grantes galegos ou asturianos, debeu ser moldeada polas súas perspectivas de 
integración á sociedade receptora e de mobilidade social dentro desta. O futu-
ro sogro buscaba alguén que puidese consolidar a posición social da súa fami-
lia, mentres que o potencial xenro probablemente concibía a alianza coa filla 
do primeiro como un medio para incorporarse aos grupos de poder político 
e económico da sociedade colonial. O papel da noiva crioula era fortemente 
instrumental, ao constituírse en nexo da unión. A súa presenza física era nece-
saria, como produtora de herdeiros, mais a súa capacidade de escolla estaba 
fortemente limitada nun mundo controlado polos homes.32 

O matrimonio formado polo home acabado de chegar cunha muller crioula 
podía abrir entón a posibilidade dun ascenso social para o primeiro. Dito casa-
mento convertíase nun dispositivo que non só formalizaba e reforzaba rela-
cións preexistentes do inmigrante con membros da sociedade local, senón que 
tamén xeraban outras novas, de grande importancia para aqueles mozos 
que buscaban asimilarse á vida riopratense. Acheguémonos a algúns casos 
para comprendermos mellor esta última afirmación.

Lucas González Troncoso chega a Bos Aires a comezos do século XIX, na 
compaña dos seus pais, Juan González Troncoso e Gregoria Milleiro. Nace-
ra en Vigo, Galicia. Mentres que o seu proxenitor levaba a cabo operacións 
comerciais no interior do espazo vicerreinal, Lucas conseguiu vincularse cun 
próspero comerciante porteño, Miguel Marcó, quen estaba emparentado a tra-
vés da súa esposa, María Estefanía Sánchez, con María Sánchez Velasco. Pro-
bablemente, Lucas participaba do comercio co Brasil, de onde era orixinario o 

32. Asunción Lavrin, art. cit., p. 113. Existen diferentes visións historiográficas sobre o rol da 
muller na sociedade colonial, dende algunhas que poñen o acento no seu papel máis ben pa-
sivo, confinado a un restrinxido plano doméstico, a outras que intentan rescatar o seu prota-
gonismo, dentro dunha sociedade tradicional e patriarcal. Tal como deixamos esbozado neste 
traballo, cremos que as primeiras imaxes son nalgúns sentidos máis convincentes que as se-
gundas. Para a primeira postura, véxase, entre outros traballos, Asunción Lavrin, art. cit, pp. 
109-137; para a segunda, consúltese, entre outros, Silvia Mallo, «La mujer rioplatense a fines 
del siglo XVIII. Ideales y realidad», Anuario del IEHS, n.º V, 1990, pp. 117-132.
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negro Antonio, que acompañaba á súa nai.33 A relación de Lucas con Miguel 
Marcó encontrou unha oportunidade de reforzarse, co casamento do primeiro 
coa filla do segundo, María Mercedes Marcó, o 7 de maio de 1803, na Igrexa 
de Nuestra Señora del Socorro.34 En poucos anos, o mozo inmigrante conso-
lidou os seus lazos coa sociedade de acollida, a través dun enlace que consoli-
dou unha próspera relación comercial precedente.

Pero tamén un matrimonio cunha muller crioula podía contribuír a crear 
novas conexións de tipo económico con membros do Bos Aires tardocolonial. 
Deste modo, o casamento podía abrir as portas a un acelerado proceso de mobi-
lidade social, máis evidente no caso daqueles inmigrantes que declaraban ache-
gar ao matrimonio a súa «sola decencia».35 Tal foi o caso de José María Morel e 
Pérez. Este galego, nacido en 1762, chegou a Bos Aires a finais do século XVIII. 
Non contaba con recursos económicos para iniciarse na actividade comercial, 
que era unha das vías más rápidas de enriquecemento, pero o seu matrimonio 
con Ana Joaquina Puig reposicionouno en escaso tempo.36 Esta porteña, viúva 
de Pedro Novas, herdara do seu defunto esposo un importante capital, vincu-
lado co seu negocio de revenda de viños por xunto. Como consecuencia do 
seu enlace con Ana Joaquina en 1799, José María viuse colocado á fronte des-
tas actividades. Ao pouco tempo controlaba non só o comercio do viño, senón 
tamén o tráfico de efectos de Castela e yerba paraguaya cara a Mendoza, a cam-
bio de pasas, olivas e outros froitos das terras cuianas.37

A xeración de relacións con integrantes do aparato político ou burocráti-
co colonial, pola vía do matrimonio, tamén podía posibilitar un melloramento 
da situación económica do recentemente chegado. Así, Jacobo Adrián Varela, 
nacido na Coruña en 1758, beneficiouse das conexións da súa esposa, María 
da Encarnación Sangines,38 quen procedía dunha familia distinguida, de lon-
ga traxectoria no goberno do Virreinado do Perú. Grazas aos vínculos que lle 

33. Beatriz Bragoni, «Familia, parientes y clientes de una provincia andina en los tiempos de 
la Argentina criolla», en Fernando Devoto e Marta Madero (dirs.), Historia de la vida priva-
da en la Argentina, tomo 1, Bos Aires, Taurus, 1999, pp. 170 e 171. Debo a esta historiadora o 
descubrimento do itinerario persoal de Lucas González Troncoso. Para unha afondamento do 
exame deste, cfr. ídem, Los hijos de la revolución, Bos Aires, Aguilar Altea Taurus, 1999.
34. Nuestra Señora del Socorro, op. cit., tomo 1, Acta Matrimonial do 7/05/1803, s.d.
35. Esta expresión foi atopada en numerosos testamentos de inmigrantes galegos ou asturia-
nos. Facía alusión á situación económica destes no momento de contraer matrimonio, caracte-
rizada pola falta de capitais.
36. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 6, f. 306.
37. Alberto Vilanova Rodríguez, Los gallegos en la Argentina, vol. I, Bos Aires, Ediciones Galicia, 
1966, p. 105.
38. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 5, f. 535.
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proporcionou o seu sogro, Jacobo logrou prosperar no comercio americano, 
en especial, no que se desenvolvía arredor da rota do noroeste.39

Dirixidos en boa medida a reforzar ou crear elos coa sociedade de acollida, 
os matrimonios de galegos e asturianos con mulleres crioulas, maioritariamen-
te porteñas, contribúen a fortalecer a imaxe dunha sociedade aberta e fluída. 
Porén, detrás da predominante exogamia rexional dos inmigrantes examinados, 
agochábanse comportamentos sociais máis complexos, que conducen a relativi-
zar o peso desta. A continuación trataremos de indagar este aspecto.

3. PAUTAS QUE CUESTIONAN OS ALCANCES DA EXOGAMIA 
REXIONAL DOS VARÓNS GALEGOS E ASTURIANOS

Cremos que dentro dos grupos de inmigrantes elixidos existiu unha ten-
dencia á endogamia rexional interxeracional, que se combinou coa xa analiza-
da, á exogamia rexional.40 Isto significa que nun número importante de casos, 
os recentemente chegados contraeron matrimonio cunha muller crioula, que 
tiña algún dos seus proxenitores (en xeral, o pai), da súa mesma orixe penin-
sular (Galicia ou Asturias).41 Vexamos entón como se producía esta coin-
cidencia na procedencia do xenro e do sogro a partir dalgunhas historias 
familiares significativas.

No ano 1809, o inmigrante asturiano Benito Méndez Casariego contraeu 
enlace coa porteña María Tiburcia Robezo na Catedral de Bos Aires. A noi-
va era unha das fillas do matrimonio de Manuel Antonio Robezo, oriúndo de 
Asturias, e María Isabel de Pesoa, nacida na capital vicerreinal, que casaran na 
mencionada igrexa, trinta e seis anos atrás. O que fai este caso máis interesan-
te é que, na mesma data e lugar en que María Tiburcia Robezo desposou con 
Benito Méndez Casariego, unha das súas irmás fixo o mesmo con outro mozo 
asturiano, chamado Pedro Fernández de Pividal.42 

39. Alberto Vilanova Rodríguez, op. cit., p. 438-453.
40. Deliberadamente utilizamos a noción de «endogamia interxeracional», en lugar de «endoga-
mia encuberta». Se ben esta última se empregou con maior extensión dentro do campo dos estudos 
migratorios, cremos que a primeira se axusta en maior medida ao fenómeno social que tratamos 
de explicar. V. os argumentos de Carina Silberstein a favor da categoría de «endogamia interxe-
racional». Cfr. C. Silberstein, art. cit., p. 175.
41. Lamentablemente, as Actas Matrimoniales examinadas non presentan o crucial dato da 
orixe dos pais dos noivos, que permite comprobar cuantitativamente a importancia da endoga-
mia interxeracional. Polo tanto, a nosa identificación desta última no puido ser más que asiste-
mática, a partir de buscas individuais na nosa Base de Datos.
42. Os tres enlaces mencionados atópanse na Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 6, f. 143; 
e tomo 7, f. 5, respectivamente.
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O último fenómeno comentado, relativo á presenza de concuñados da 
mesma procedencia rexional, chegou a adquirir dimensións importantes no 
Bos Aires tardocolonial. Deteñámonos nunha das familias de apelido Gómez 
para percibir o seu alcance. Ao longo das tres últimas décadas do século XVIII, 
as cinco fillas do matrimonio do asturiano Jacobo Felipe Gómez e a porteña 
Juana Petrona Cueli contraeron nupcias con inmigrantes da mesma orixe do 
seu pai, catro dos cales pertencían ao mesmo concello (o de Llanes).43 Mes-
mo, e avanzando máis adiante con esta mesma historia familiar, poderíamos 
facer alusión ao feito de que a filla dunha destas cinco parellas, María Ramo-
na González de Noriega, tamén se uniu con outro peninsular asturiano, Juan 
Fernández Molina.44

Tamén entre os inmigrantes galegos estaba presente a tendencia á endo-
gamia rexional interxeracional,45 que nalgunhas ocasións involucraba a coin-
cidencia da xurisdición eclesiástica de orixe do sogro e do xenro. Tal foi o 
caso de José González e Alejandro de Pasos, ambos oriúndos do Arcebispa-
do de Santiago.46 Ao mesmo tempo, dentro dunha mesma familia, a endo-
gamia rexional interxeracional tamén podía combinarse, como no caso dos 
Gómez, cun núcleo de concuñados da mesma procedencia. Deste modo, en 
1801, o inmigrante galego Francisco Lorenzo Fernández contraeu matrimo-
nio coa porteña María Ángela Petrona Buceta. Esta última era filla de Carlos 
Buceta (oriúndo de Galicia) e de María Isabel Buceta (nacida en Bos Aires). 
Até aquí temos unha clásica situación de endogamia rexional interxeracional. 
Mais o cadro complexízase cando incorporamos unha nova información: dúas 
das tías da noiva pola rama materna, tamén porteñas, estaban casadas con sen-
llos esposos galegos, en 1782 e 1784 respectivamente, e na mesma igrexa en 

43. Para estes casamentos, cfr. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 5, ff. 406, 412, 423 e 
486; e tomo 6, f. 157. Outro caso de concuñados asturianos pode encontrarse na familia Arana: 
as dúas mozas porteñas, fillas de Manuel de Arana e Manuela de Artechea, casaron con senllos 
maridos asturianos. Cfr. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 6, ff. 540 e 479.
44. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 6, f. 306. Outro caso de endogamia rexional inter-
xeracional entre asturianos pode acharse dentro da familia Faya. Cfr. Nuestra Señora de la In-
maculada Concepción, op. cit., tomo 1, ff. 330 e 278, respectivamente.
45. Cfr. Nuestra Señora del Socorro, op. cit., tomo 1, Actas Matrimoniales del 6/10/1790 e do 
15/09/1806, s. f.; Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., tomo 1, f. 83; Catedral 
de Buenos Aires, op. cit., tomo 5, f. 480; e tomo 6, f. 264; AGN, Sucesiones 6502, Testamen-
taria de José Antonio Lagos e Lojo, 1831.
46. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 6, ff. 234 e 449. Outros casos de sogros e xenros 
da mesma xurisdición eclesiástica de orixe foron os de Pascual Sánchez - Bartolomé Gelpi e Il-
defonso Mateo Palacios - Francisco Lorenzo. Cfr. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 5, f. 
498; tomo 6, ff. 238, 518; tomo 7, f. 27. 
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que o fixera toda a familia: Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.47 
No entanto, vale a pena aclarar que non só era frecuente que as irmás se uni-
sen en matrimonio con homes oriúndos de Galicia, senón que tamén era bas-
tante común que moitas mulleres aparecesen casadas tanto en primeiras como 
en segundas nupcias con inmigrantes de devandita orixe.48

Os casos descritos de endogamia rexional interxeracional, ou de coinci-
dencia na procedencia dos concuñados, se ben son compatibles coas pautas de 
exogamia rexional descritas inicialmente, matizan o peso destas últimas e con-
tribúen a deixar formulados, retomando a expresión de Mark D. Szuchman, os 
«límites do melting pot»,49 para o Bos Aires tardocolonial.

4. CONCLUSIÓNS

Ao longo deste traballo intentamos analizar as pautas matrimoniais dos 
galegos e asturianos no Bos Aires de finais do século XVIII e comezos do XIX. 
Puxemos de relevo a forte tendencia á exogamia rexional dos varóns, en espe-
cial dirixida ao compoñente crioulo da sociedade colonial. Resulta interesante 
deternos brevemente no significado deste tipo xeralizado de comportamento. 

Como dalgún modo formularon S. Sogner e J. Dupâquier hai uns anos, 
o matrimonio, ademais de contribuír a perpetuar a sociedade polos seus efec-
tos sobre a fecundidade, é, sen lugar a dúbidas, un fenómeno de orde social 
que supera os devanditos resultados.50 Inscríbese no seo dun espazo humano 
provocando a institucionalización de relacións sociais preexistentes e xeran-
do, ao mesmo tempo, outras novas de non menor importancia. É dicir, actúa 

47. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., tomo 1, ff. 76, 163, 192; tomo 2, f. 
4. Outros casos de concuñados galegos poden apreciarse nas seguintes actas: Catedral de Bue-
nos Aires, op. cit., tomo 5, ff. 386, 396 e 492; tomo 6, ff. 165, 224, 251, 274, 305, 319, 417, 
517, 530 e 532; tomo 7, f. 23; Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., tomo 1, 
ff. 44, 70, 71, 87, 92, 136, 155, 246 e 250; Nuestra Señora del Socorro, op. cit., tomo 1, Actas 
Matrimoniais do 8/02/1785 e do 12/06/1787, s. d. 
48. Catedral de Buenos Aires, op. cit., tomo 5, ff. 492 e 580; tomo 6, f. 524; tomo 7, f. 41; Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., tomo 1, ff. 49, 97, 122 e 170; tomo 2, f. 64.
49. Con estas palabras, Mark Szuchman intentaba pór en tea de xuízo a validez da idea dunha 
perfecta e rápida amálgama entre inmigrantes e nativos, na cidade de Córdoba, entre 1869 e 
1909. Cfr. M. Szuchman, art. cit., pp. 25-27. No contexto do presente traballo preferimos em-
pregar o concepto «melting pot» en lugar de «crisol de razas», dado que o primeiro, de sentido 
máis laxo, permite dar conta das unións entre membros de grupos de semellantes características 
étnico-culturais, como o de peninsulares e crioulos en cuestión.
50. S. Sogner e J. Dupâquier, «Introduction», en J. Dupâquier, E. Hélin, P. Laslett, M. Livi-Bacci 
e S. Sogner (eds.), Marriage and Remarriage in Populations of the Past, London, Academic Press, 
1981, pp. 13-23.
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como mecanismo reprodutor, pero tamén creador do tecido social. Baixo esta 
óptica, a esculca das pautas nupciais dos galegos e asturianos adquire un sen-
tido histórico novo. Non só se trata de comprobar a tendencia á exogamia 
rexional, senón de entender como esta se encontraba no centro do proceso 
de asimilación dos recentemente chegados á sociedade receptora. Poderiamos 
atrevernos a afirmar que o matrimonio foi unha das vías máis importantes de 
integración dos peninsulares do noroeste hispánico dentro do Bos Aires tardo-
colonial. Témolo destacado: unha unión conveniente podía garantir a mobi-
lidade social nun curto ou mediano prazo. O éxito económico abría entón a 
posibilidade de permanecer na sociedade receptora (aínda que tamén sabemos 
que podía ser o punto de partida para o retorno á terra natal).

Porén, o estudo das pautas nupciais de galegos e asturianos, ademais 
de permitirnos concibir o matrimonio como institución nodal do proceso de 
axuste dos recentemente chegados, levounos a coñecer algo máis do contorno 
humano dentro do cal estes se socializaban. A través do matrimonio, o inmi-
grante non só xeraba ou reforzaba elos co sector crioulo da sociedade colonial, 
senón tamén con outros oriúndos do noroeste hispánico, con quen ás veces 
non tiña contactos previos ao traslado ultramarino. Vimos como a propensión 
á endogamia rexional interxeracional e á coincidencia na orixe dos concuña-
dos involucraba a creación de relacións familiares con galegos ou asturianos 
establecidos con anterioridade en Bos Aires. Detrás da visión do inmigrante 
como alguén desarraizado, despoxado dos seus vínculos coa sociedade de par-
tida, podemos encontrar a imaxe moito máis complexa dun suxeito en perma-
nente tensión entre o universo relacional do seu mundo de orixe e o do ámbito 
de chegada. Cremos que esta dirección ambigua das relacións humanas foi 
parte constitutiva das súas redes sociais posmigratorias.
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O ESTADO E A EMIGRACIÓN: ESPAÑOIS CARA A 
ARXENTINA, 1946-19561

María José Fernández Vicente

RESUMO
A última etapa da emigración española a América Latina (1945-1960) estivo marcada por unhas 
políticas migratorias (de emigración e de inmigración) claramente intervencionistas. Tanto o 
Estado franquista como o Estado arxentino elaboraron plans destinados a controlar, planificar, 
seleccionar e canalizar o movemento migratorio español, axustándoo aos seus propios intereses 
nacionais. No entanto, dous factores contribuíron a que este intervencionismo tivese, no caso 
da emigración española a Arxentina, un alcance bastante limitado. Primeiramente, a falta de 
rigor con que estes plans foron aplicados por parte das administracións competentes, tanto 
españolas como arxentinas. E en segundo lugar, a habilidade mostrada polo emigrante español 
á hora de xerar estratexias destinadas a esquivar os obstáculos derivados deste intervencionismo 
estatal (proliferación de controis, de documentos necesarios para emigrar, de restricións que 
impedían a emigración a determinadas categorías de persoas, etc.).
Palabras clave: Emigración, Arxentina, España, política migratoria, franquismo, peronismo, 
administración migratoria. 

ABSTRACT
The final stage of Spanish emigration to Latin America (1945-1960) was marked by clearly 
interventionist migration policies (for emigration and immigration alike). Both Franquist Spain 
and Argentina drew up plans aimed at controlling, planning, selecting and channelling the 
movement of migrants from Spain, adjusting it to suit their respective national interests. However, 
two factors led to this interventionist approach having, in the case of Spanish emigration to 
Argentina, a somewhat limited effect. Firstly, the lack of rigour with which these plans were 

Recibido: 10-04-2006 Aceptado: 19-10-2007
1. Este artigo foi a miña contribución ao curso de verán A emigración ultramarina dende a corni-
xa cantábrica. 1850-1950. Perspectivas dende A Mariña organizado pola Universidade de Santiago 
de Compostela e celebrado en Sargadelos, Cervo (Lugo) entre o 15 e o 19 de xullo do 2002.

ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1 (2008). ISSN 1136-0291. pp. 215-237
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applied by the administrations responsible, in Argentina as well as in Spain. Secondly, the skill 
shown by Spanish immigrants at getting round the obstacles that this state interventionism 
place in their way (proliferation of police checks, documents needed in order to emigrate, 
restrictions that prevented certain categories of people from emigrating, etc.). 
Keywords: Emigration, Argentina, Spain, migration policy, Franquism, Peronism, administration 
of migration. 

O incremento do intervencionismo estatal é un dos fenómenos sen dúbi-
da máis interesantes da historia contemporánea de Occidente. E así, fronte a 
un século XIX considerado como «liberal», o século XX caracterizaríase por un 
considerable aumento da intervención do Estado nos asuntos da «Nación».2 

Múltiples e variadas son as raíces deste intervencionismo: os procesos de 
industrialización e de nacemento da clase obreira, o aumento do proteccionis-
mo estatal destinado a contrarrestar os efectos negativos da I Guerra Mundial 
e da crise de 1929, etc. O estalido da II Guerra Mundial aceleraría este proceso 
e provocaría unha onda de forte estatismo, que, nun principio, afectaría sobre 
todo os países implicados na contenda, pero que acabaría desembocando na 
aparición, en gran parte dos países de Europa occidental, dun modelo espe-
cífico de relación estado-sociedade. Un modelo baseado nun estado protec-
tor da sociedade (desenvolvemento de leis sociais, seguros sociais...) á vez que 
regulador da economía (é a chamada revolución keynesiana, que introduce a 
noción de «política económica»,3 a forte imbricación do económico e o social 
así como a aparición da noción de regulación aplicada á economía).4 

A cabalo entre as esferas económica e social, o fenómeno migratorio foi 
un dos ámbitos cara aos que se proxectou este intervencionismo estatal.5 Con 

2. Aínda que no relativo ao século XIX, máis que estado liberal habería que falar de estado 
pouco intervencionista, na medida en que un estado completamente liberal, que opte en todo 
momento polo laisser faire, non parece terse dado nunca.
3. Isto é, o conxunto de políticas sectoriais: monetaria, de emprego, prezos, salarios opostas á 
noción liberal do laisser faire.
4. Este modelo de relación entre o estado e a sociedade non é, porén, uniforme, senón que ten 
en cada país características propias, vinculadas á natureza do réxime político, a tradicións polí-
ticas e circunstancias históricas concretas, etc.
5. A consideración do fenómeno migratorio como unha exportación/importación de man de 
obra en función das necesidades do mercado laboral e da economía dos Estados implicados, 
a definición do emigrante como traballador no estranxeiro, o labor de protección do emigran-
te exercido polo seu país de orixe, a presión deste último para que se acepte a equiparación 
de dereitos do emigrante cos dos traballadores nativos en materia de leis sociais, laborais e de 
previsión, etc. foron algúns dos elementos que determinaron a forte vinculación do fenómeno 
migratorio ao ámbito do económico e do socio-laboral. 
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todo, tal e como apuntou o historiador Pierre Rosanvallon, os sucesivos proxec-
tos estatais de penetrar na sociedade tiveron a miúdo un alcance limitado, debi-
do fundamentalmente a tres factores: racionalismo teórico (que consistiría en 
crer que unha circular, un decreto, etc. son suficientes para solucionar os pro-
blemas), as resistencias directas da sociedade e, por último, a enorme diversi-
dade e heteroxeneidade da sociedade á que se aplican regras uniformes.6 

Ao longo deste traballo trátase de analizar en que medida afectou este 
aumento do intervencionismo estatal, cos seus límites xa expostos, a últi-
ma onda importante de emigración de españois a Arxentina, desenvolvida na 
década que segue ao final da II Guerra Mundial. Nun primeiro lugar, esboza-
rase un panorama xeral da evolución do fluxo migratorio español a América 
latina en xeral e a Arxentina en particular entre 1946 e 1956. A continuación 
analizaranse os diferentes proxectos políticos, tanto españois como arxenti-
nos, cos que se intentaron planificar, seleccionar, encamiñar e controlar os 
fluxos migratorios de españois a Arxentina e que acabaron confluíndo na sina-
tura dun Tratado hispano-arxentino de emigración en 1948. No terceiro apar-
tado, centrarémonos na actuación das administracións migratorias española 
e arxentina, nas que acaban recaendo as tarefas de controlar, seleccionar e 
canalizar o fluxo migratorio español. Neste apartado tratarase igualmente de 
observar en que medida e de que maneira os emigrantes españois trataron 
de adaptar as súas propias estratexias migratorias aos obstáculos que lles che-
gaban dende este ámbito administrativo (proliferación de controis, de docu-
mentos necesarios para emigrar, de restricións que impedían a emigración a 
determinadas categorías de persoas, etc.).

AS GRANDES LIÑAS DAS POLÍTICAS MIGRATORIAS FRANQUISTA 
E PERONISTA E A SINATURA DO PROTOCOLO DE EMIGRACIÓN 
FRANCO-PERÓN DE 1948

Durante a década dos trinta e primeira metade dos corenta, a tradicio-
nal emigración española a América Latina en xeral e a Arxentina en particular 
paralizouse case por completo (a excepción da corrente vencellada ao exilio). 
A crise económica xerou políticas inmigratorias fortemente restritivas, nun 
intento de protexer a man de obra «nacional». A conxuntura non era en abso-
luto propicia para a emigración.

6. Pierre Rosanvallon: L’Etat en France de 1789 à nos jours. París, Ed. du Seuil, 1990, pp. 
126-127. 
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Cara a mediados da década, cando a situación parecía mellorar, estala a 
guerra de España e, de seguido, a II Guerra Mundial, o que provoca a para-
lización do tráfico marítimo. Foi cara a 1945 cando, finalizados os conflitos 
bélicos e restablecido o tráfico marítimo internacional, se produciu unha reac-
tivación da tradicional corrente migratoria de españois a América en xeral e 
a Arxentina en particular. As causas desta reactivación foron moitas e varia-
das. En primeiro lugar, a situación de penuria en que vivían a maior parte dos 
españois, fondamente afectados polas duras condicións económicas da pos-
guerra, os efectos negativos da política autárquica do réxime franquista, a pre-
senza de pertinentes secas, etc. Esta penuria española contrastaba co eufórico 
crecemento económico de países latinoamericanos como Arxentina, que con-
seguían vender a prezos elevados a súa materia prima (cereais, carne, etc.) a 
unha Europa devastada pola guerra. Ademais, e a diferenza da etapa anterior, 
o goberno arxentino non parecía poñer obstáculos á reactivación do fluxo 
migratorio español a América latina; o goberno peronista, pola súa parte, mes-
mo tendeu a favorecer a inmigración de poboacións «latinas» (italiana e espa-
ñola preferentemente), facilmente asimilables. E por último, a presenza dunha 
colonia española moi numerosa en Arxentina favoreceu a reactivación do sis-
tema de «cadea migratoria» pola existencia de tupidas redes de familias e ami-
gos que facilitaron e favoreceron a reactivación de novos fluxos migratorios. 
Isto explicaría que as rexións migratorias fosen as mesmas que na época da 
emigración masiva (Galicia, Asturias e Canarias sobre todo).

Vexamos a continuación algunhas das características cualitativas e cuan-
titativas deste fluxo migratorio. Entre 1946 e 1956 arredor de medio millón de 
españois emigrou a terras latinoamericanas: aproximadamente o 40% dirixiu-
se a terras arxentinas, o 30% a Venezuela e o 15% a Brasil. Tratábase polo xeral 
de individuos adultos ou con idade dabondo para acceder ao mercado labo-
ral (os emigrantes entre 15 e 55 anos supoñían máis das tres cuartas partes do 
total anual para o conxunto do período). Unha emigración feminina cada vez 
máis importante, vinculada ao proceso de reagrupamento familiar, tendeu a 
igualar a sex ratio ao longo deste período, co que se superaba o tradicional pre-
dominio dos emigrantes varóns.

A taxa de actividade era moi elevada, pois a metade dos emigrantes decla-
raba unha profesión no momento de embarcar (as mulleres e nenos son clasi-
ficados polo xeral sen profesión polas autoridades competentes). As profesións 
que primaban eran as de obreiro industrial (40%) e agricultores (40%). No 
caso da emigración a Arxentina, as profesións declaradas foron as seguintes: 
agricultura (45%), industria (29%) e comercio (18%).

Por último, e no relativo ás rexións españolas de «expulsión», estas foron 
sobre todo Galicia (que é de novo a rexión cun continxente migratorio máis 
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importante, superando nestes anos os 250 000 emigrantes, case a metade do con-
tinxente total de emigrantes transoceánicos), Canarias, Cataluña e Asturias.7

Elaboración dunha política franquista en materia de emigración 

O visible aumento do fluxo tradicional de españois a América latina 
determinou que as autoridades competentes do réxime franquista comeza-
sen a elaborar unha política pública na materia. En que consistiu esta política 
migratoria franquista? Cal foi o clima ideolóxico que a inspirou? Cales foron 
os actores encargados de elaborala? 

O restablecemento en 1946 da Lei de emigración de 1924 recordaba que 
as máximas competencias na elaboración desta política recaían no Ministerio 
de Traballo, onde se localizaba a Sección de Emigración, dirixida durante estes 
anos por Mariano González-Rothvoss y Gil.8 Dende esta Sección de Emigra-
ción establecéronse os piares fundamentais da política migratoria franquista.9 
O primeiro deses piares era a necesidade de manter a tradicional tutela cara 
ao emigrante. Este labor de protección, marcadamente paternalista, baseábase 
nunha imaxe moi negativa e sobre todo pesimista do emigrante, considerado 
non como actor senón como vítima da febre de emigrar que afectaba as rexións 
do norte de España, así como vítima igualmente de ganchos, axencias de trans-
portes, etc. Iniciada nos momentos previos ao embarque (mediante as tarefas 
de inspección nos portos de embarque), a tutela debíase estender á viaxe, esta-
día do emigrante no país de chegada e ao momento posible do seu retorno. 

A esta tradicional tutela engádense durante estes anos novos elementos, pro-
duto do aumento do intervencionismo estatal ao que se fixo referencia. O primeiro 
deles é a vontade dos actores do Ministerio de Traballo de canalizar a emigración 

7. Datos tirados de Salvador Palazón Ferrando: El movimiento migratorio español a Latinoamérica 
durante el último siglo (1882-1990), Tese de doutoramento, Departamento de Xeografía Humana 
da Universidade de Alacant, 1992 pp. 693-746. 
8. Mariano González-Rothvoss y Gil (1900-1971) formouse no Instituto de Reformas Sociales, 
no que entra en 1916. As súas primeiras obras tratan sobre o Dereito ao Traballo e amplía pos-
teriormente a súa temática con cuestións relativas á política e á lexislación social. Entre as súas 
publicacións sobre temas migratorios destacan: Los problemas actuales de la emigración española, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949; La emigración española a Iberoamérica, Conferen-
cia no Consejo de Investigaciones Científicas, Instituto Balmes de Sociología, Madrid, 1949; e 
La emigración en la Península Ibérica, Publicación da Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias. Madrid. s/d (1951?).
9. As publicacións sobre cuestións migratorias dalgúns dos actores competentes na materia 
servíronnos de base para elaborar este apartado. Consultáronse as obras de Mariano González-
Rothvoss (op. cit.) e o premiado traballo do inspector de emigración Vicente Borregón Ribes, 
titulado La emigración española a América, 1952 (Premio Marvá en 1951).
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española cara a aqueles destinos en que mellor puidese adaptarse o emigrante, 
evitándolle así os desgustos e o risco de fracaso da súa «aventura» migratoria.10

Ademais, o vencello cada vez máis estreito entre emigración e merca-
do laboral desemboca nestes anos na vontade de adaptar o fluxo migratorio 
á situación do mercado español da man de obra, tal e como estaban a facer 
os países de inmigración. Para iso, os responsables da Sección de Emigración 
incorporan á nova política migratoria a planificación das saídas, co número que 
tiña que corresponder co dos excedentes existentes no mercado laboral espa-
ñol. Esta planificación implicaba unha selección destes emigrantes en función 
do seu perfil socio-profesional: privilexiaríanse as saídas dos traballadores para-
dos e dificultaríase a de aqueles traballadores necesarios para o bo desenvolve-
mento da economía española (técnicos, obreiros especializados, etc.).

Xa que logo, durante estes anos a construción da política migratoria fran-
quista estivo marcada polo seu carácter claramente «dirixista». Á tradicional 
tutela engadiríanselles agora o control, canalización, planificación e escolma 
do fluxo migratorio español, polo que se rompía coa tradicional espontanei-
dade que o caracterizaba.

Elaboración dunha política arxentina en materia de inmigración

Cando tras finalizar a II Guerra Mundial comezou a reactivarse o tradi-
cional fluxo migratorio de europeos a América latina, estes países optaron por 
combinar a apertura á inmigración con medidas destinadas á selección e asimi-
lación do inmigrante. Esta selección tería que realizarse en función de criterios 
de diversos tipos: sanitario (rexeitamento de inmigrantes con determinado tipo 
de enfermidades, sobre todo se estas eran contaxiosas) e económico-laborais (a 
inmigración debíase axustar ás necesidades económicas e de man de obra do 
país, privilexiándose a chegada de obreiros especializados e técnicos).

A política inmigratoria arxentina seguirá polo xeral estas pautas, tal e 
como quedou plasmado no «Primer plan quinquenal» (1947-1951) do gober-
no peronista.11 Neste Plan, que tería que propiciar a industrialización do país, 
insistiuse en que a inmigración debía de axustarse a criterios de espontaneida-
de, selección e canalización. 

10. Os actores competentes do Ministerio de Traballo optarán por tentar canalizar a emigración 
cara aos tradicionais destinos latinoamericanos, en detrimento de destinos europeos clásicos 
(como Francia) ou de novos destinos. 
11. As expectativas trazadas por este plan foron certamente optimistas. Con el pensouse propi-
ciar unha chegada masiva de inmigrantes (4 millóns no quinquenio 1947-51) servíndose para 
iso, entre outros instrumentos, da sinatura de acordos cos países de tradicional emigración a 
Arxentina (Italia e España preferentemente).
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En función de criterios de tipo sanitario determinouse que se impediría 
a entrada e instalación en terras arxentinas de todo inmigrante que padecese 
determinadas enfermidades infecto-contaxiosas; do mesmo modo, e en función 
esta vez de criterios ecónomico-laborais, reflectiuse no Plan a prioridade á ins-
talación de inmigrantes agricultores (destinados aos ambiciosos proxectos de 
colonización do «Primer plan quinquenal»), obreiros especializados e técnicos. 

A estes dous tipos de criterios engadíuselle un terceiro, derivado da tradi-
cional lóxica «poboacionista» da política migratoria Arxentina: a selección do 
inmigrante debíase facer igualmente en función da súa capacidade de asimi-
lación, establecéndose a preferencia por unha inmigración «latina» (españois 
e italianos preferentemente), os que polos seus costumes e idioma eran consi-
derados como máis facilmente asimilables ás características étnicas, culturais 
e espirituais da Nación arxentina.

Porén, a comezos da década dos cincuenta, os efectos da crise económica 
iniciada en Arxentina deron lugar a restricións nas condicións de acceso dos 
inmigrantes a Arxentina. E así, no «II Plan Quinquenal», aprobado en 1952, 
seguiuse optando por unha inmigración seleccionada en función do seu grao 
de asimilación e de que fose economicamente útil (técnicos industriais, obreiros 
especializados, agricultores e pescadores seguían tendo preferencia) pero pro-
híbese a inmigración de analfabetos; do mesmo modo, seguiuse esixindo que 
os continxentes migratorios fosen moral e fisicamente sans, pero refórzanse os 
controis médicos e esíxese que sexan igualmente aplicados a toda a familia máis 
achegada do emigrante, aínda que esta decidise non emigrar «polo momento». 

Pero quizais a novidade máis importante deste «II Plan Quinquenal» foi 
a importancia que adquiriu a canalización dos inmigrantes, isto é, a insisten-
cia en procurar unha distribución racional do continxente migratorio ao lon-
go do territorio nacional: reitérase a necesidade de repartir aos inmigrantes 
por todo o territorio arxentino para evitar a tradicional concentración na pro-
vincia de Bos Aires.12

O difícil consenso. Negociacións españolas previas á sinatura do 
Protocolo Franco-Perón de migración (outubro de 1948)

Para as autoridades competentes, españolas e arxentinas, a sinatura dun 
Convenio bilateral de Migración alzábase como un instrumento indispensa-
ble para intentar conciliar as políticas de emigración e de inmigración, ambas 

12. E así, por exemplo, en 1952 un decreto estableceu que os inmigrantes que chegasen a par-
tir desa data a Arxentina debían establecerse a máis de 100 quilómetros da capital.
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desexosas de controlar, seleccionar e canalizar o fluxo migratorio español cara 
a Arxentina.

A decisión de asinar este tratado de migración, único firmado durante 
estes anos por parte dun réxime franquista demasiado illado, encadrábase no 
marco dunhas relacións diplomáticas e políticas entre ambos os países inme-
llorables aínda que sumamente fráxiles. Fráxiles porque, máis alá da pom-
posa retórica que as enfeitaba, presidida pola noción de Hispanidade, estas 
erixíanse sobre bases profundamente pragmáticas e complexas, formadas por 
un conxunto de intereses e forzas de moi diversa natureza. Así o expresaría o 
embaixador español en Arxentina durante esta época, José María de Areilza: 

(...) bien analizado, el problema no era todo de simpatía y afecto entre naciones, 
como gustan creer tantas gentes ingenuas que suponen la existencia y la prepon-
derancia de tales corrientes en la acción exterior de un país, sino de equilibrio y 
resultado de fuerzas e intereses diversos.13

Sen pararnos a analizar en profundidade as razóns que levaron á alian-
za entre ambos os dous réximes, podemos dicir que, tal e como argumenta 
Raanan Rein, a política de axuda do réxime peronista a Franco estivo condi-
cionada por todo un conxunto de factores de índole fundamentalmente ideo-
lóxica (elementos de afinidade ideolóxica entre os dous réximes), de política 
internacional (alianza entre excluídos, compensación a España polo seu apoio 
a Arxentina no pasado como un instrumento máis no desenvolvemento da 
política de terceira posición, etc.), económica (política de independencia eco-
nómica desenvolvida por Perón) e cultural (intento de modelar a conciencia 
nacional arxentina mediante unha estratexia cultural baseada nunha mestura 
de legado hispánico, catolicismo e cultura indíxena).14

Por parte española, a amizade entre ambos os países supoñía un balón 
de osíxeno para un réxime franquista sobre o que pesaba unha dobre amea-
za: externa (que lle supuxo o illamento internacional) e interna (vinculada 
ás posibles tensións sociais derivadas da penuria económica). Ademais, esta 
concordia hispano-arxentina contribuía ao desenvolvemento do que foron 
os principais obxectivos franquistas en política exterior durante estes anos: a 
necesaria perdurabilidade do réxime e do propio Franco, máis alá das condi-
cións internas do país ou da cambiante conxuntura internacional; a loita polo 

13. Cf. José María de Areilza: Así los he visto, Barcelona, 1974, p. 206. 
14. Cf. Raanan Rein: Peronismo, populismo y política. Argentina 1943-1955, Bos Aires, Ed. Bel-
grano, 1998. Véxanse os capítulos 5 e 6 (pp. 143-207). 
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recoñecemento internacional do réxime franquista e o anticomunismo como 
elemento lexitimador da Guerra Civil e do propio goberno franquista15.

En outubro de 1946, esta comuñón de intereses traduciuse, no terreo 
do pragmático, na sinatura dun «Acuerdo Comercial hispano-argentino» que 
sentaba as bases económicas desa «mutua» colaboración: Arxentina provía a 
España de bens de subsistencia que contribuirían a paliar a miseria e a fame do 
pobo español;16 a cambio, España teríalle que subministrar a Arxentina pro-
dutos destinados sobre todo á súa industria metalúrxica e do aceiro, así como 
emigrantes que contribuísen a facer realidade os plans de industrialización e 
colonización que configuraban o esencial do «I Plan Quinquenal». Para isto 
último, España comprometíase a non adoptar 

trabas o restricciones especiales que entorpezcan la emigración de España al 
territorio de la República Argentina (...). El gobierno español considerará con 
amistosa predisposición cualquier proyecto que le haga llegar el gobierno de la 
República Argentina respecto a la emigración de los obreros especializados espa-
ñoles (...).

Por último, o artigo 35 establecía que:

los Gobiernos de la República Argentina y de España adoptarán acuerdos especia-
les que desarrollen los principios consignados en los artículos de este capítulo. 

Este artigo expresaba o desexo das autoridades arxentinas de chegar a un 
acordo con España no relativo á emigración de españois a Arxentina. 

A principios de 1947, a Delegación Arxentina de Inmigración en Euro-
pa (DAIE) marcha a Italia e anuncia que, unha vez concluído o Tratado íta-
lo-arxentino de emigración, se disporía a viaxar a Madrid para facer o propio 
coas autoridades españolas, segundo o establecido no devandito artigo 35.17

Tras o anuncio da viaxe da DAIE a Madrid créase en España unha Comi-
sión interministerial destinada a sentar as bases do proxecto migratorio espa-

15. No relativo á política exterior española cara á América latina consultouse: Juan Carlos 
Pereira e Angel Cervantes: Relaciones diplomáticas entre España y América, Madrid, Ed. Mapre, 
1992. 
16. Baixo a fórmula dun crédito rotativo de 750 millóns de pesos que esta destinaría á compra 
de produtos arxentinos, trigo fundamentalmente. Véxase o texto do Acuerdo Comercial hispa-
no-argentino do 30 de outubro de 1946 en arquivos do Ministerio de Asuntos Exteriores español 
AMAE R. 1765 exp. 9.
17. A Daie tiña como misión negociar cos países de emigración (Italia e España preferente-
mente) a sinatura de Tratados destinados a regular e favorecer a emigración destas poboacións 
a Arxentina.
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ñol que se negociaría cos representantes arxentinos. A mencionada comisión, 
á que se denomina «Delegación española negociadora de la emigración a la 
Argentina», queda finalmente constituída por Orde Ministerial do 14 de xanei-
ro de 1947 do Ministerio de Asuntos Exteriores. Compóñena representantes 
dos principais ministerios concernidos polo tema migratorio, a saber: Asuntos 
Exteriores, Traballo, Industria e Comercio, así como un representante da obra 
sindical «Lucha contra el Paro» da Delegación Nacional de Sindicatos.

As deliberacións internas no seo desta delegación negociadora foron 
sumamente arduas e complexas: non só se trataba de chegar a un compromi-
so entre as diferentes estratexias e obxectivos ministeriais senón que ademais 
había que ter en conta os obxectivos e pretensións do goberno arxentino na 
materia, co fin de non poñer en perigo esta rendible e frutífera amizade.18

O 21 de febreiro asínase o acordo migratorio ítalo-arxentino, dándose así 
por rematadas as negociacións entre ambos os dous países. A chegada a Madrid 
da DAIE parecía pois inminente, polo que se dan por concluídas as delibe-
racións no seo da Comisión negociadora española e procédese á redacción 
dun proxecto final. Como consecuencia do fráxil compromiso sobre o que se 
alzaron gran parte das decisións tomadas, este proxecto resultou sumamente 
vago e impreciso. No entanto, parecía responder aos criterios de protección, 
dirección, selección, canalización e planificación do fluxo migratorio español 
establecidos dende as esferas do Ministerio de Traballo. E así, no proxecto final 
establecíase que o Estado español non fomentaría a emigración de españois 
a Arxentina, senón que esta debía supeditarse ás necesidades económicas e 
industriais de España e a que o Estado español outorgase a debida protección 
ao emigrante; do mesmo modo, establecíase a preferencia por unha emigra-
ción dirixida dende o Estado, fronte á espontaneidade que viña caracterizan-
do á emigración española.19 

Os actores do Ministerio de Traballo lograron igualmente impor que o 
paro fose o criterio de selección fundamental: terían, pois, prioridade os emi-
grantes parados e máis aínda se proceden dunha rexión con índice de paro ele-
vado. Ademais, establécese que, en nome do «interés económico nacional», 
podía denegarse a solicitude de emigración a aqueles profesionais «que por la 
calidad de sus trabajos puedan considerarse indispensables para el desenvol-
vimiento presente e inmediato de las industrias».20

18. Os documentos relativos a estas deliberacións pódense consultar en AMAE R 2052 exp. 34.
19. De feito no Proxecto non se menciona a emigración espontánea e insístese en que, para 
emigrar a Arxentina, o emigrante tiña que se prover dun contrato previo de traballo coa sinatura 
de autoridades españolas e arxentinas. 
20. Cf. AMAE R 2052 exp. 34.
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Na primavera de 1947 todo parecía estar listo por parte española para o 
inicio das negociacións con Arxentina; quedaba soamente esperar que a DAIE 
chegase a Madrid. Por estas mesmas datas, o ministro de Asuntos Exteriores, 
Alberto Martín Artajo, decide realizar un cambio estratéxico na dirección da 
embaixada española en Bos Aires. O conde de Bulnes, embaixador español na 
capital de El Plata, foi substituído por José María de Areilza, en quen o minis-
tro de Asuntos Exteriores depositara a enorme responsabilidade de manter as 
excelentes relacións coa Arxentina do matrimonio Perón así como de conse-
guir a renovación do xeneroso acordo comercial de 1946. Nas súas mans que-
daba, pois, un labor que o propio Areilza narra así:

Con el gobierno de Buenos Aires teníamos establecido un acuerdo de importan-
cia vital para nuestra economía (...) Por otra parte, y dada la precaria disponibili-
dad de contactos que nuestra apretada y solitaria situación de lazareto permitía, 
era Buenos Aires un excelente observatorio para establecer enlaces con otros 
representantes diplomáticos de alto nivel y lograr el lento restablecimiento de 
relaciones normales con los demás países. La misión de Buenos Aires compor-
taba, pues, una vertiente económica urgente, y una actividad política conside-
rable. El apoyo del presidente Perón y de su esposa, Eva Duarte, resultaban ser 
elementos indispensables para el éxito del empeño.21

Dende a súa chegada a Bos Aires, a mediados de maio de 1947, Areilza 
decide facerse coas rendas das negociacións sobre emigración. Para iso, o pri-
meiro era evitar a inminente sinatura do Acordo entre a DAIE e os represen-
tantes españois en Madrid. Este foi o obxectivo principal do informe enviado 
ao ministro Artajo. Nel, o embaixador solicita que se demore a sinatura do 
acordo de emigración con Arxentina, sinalando para isto as seguintes razóns: 
ver como funcionaba e que resultados dá o convenio asinado con Italia e dis-
por do tempo necesario para solicitarlle a Madrid o traspaso do mando destas 
negociacións da Comisión Interministerial á embaixada española en Bos Aires, 
a que trataría directamente coa Dirección de Inmigración Arxentina o tema da 
emigración española a Arxentina, «sin necesidad de recurrir a un Convenio 
de emigración».22

21. José María de Areilza: Memorias exteriores. Barcelona, Planeta, 1984, p. 19.
22. «En conversaciones mantenidas con altas personalidades oficiales de la Dirección de Inmi-
gración de esta República, he sacado la impresión de que sería mucho más conveniente, para 
nuestros intereses, el tratar directamente estos asuntos de inmigración española en Argentina 
directamente por esta Embajada con la Dirección. (...) Creo que podría llegarse incluso a evitar 
la necesidad de un convenio de emigración». Carta de Areilza a Artajo, 04-06-1947», AMAE R 
2052 exp. 35.
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Pero, cales eran os obxectivos perseguidos polo embaixador español? 
A que respondía o seu empeño por asumir a responsabilidade das delicadas 
negociacións sobre emigración coas autoridades arxentinas?

En primeiro lugar, o embaixador Areilza, a diferenza dos criterios do 
Ministerio de Traballo español, defendía acaloradamente a necesidade de pro-
piciar e incluso promover a emigración de españois a Arxentina, concedendo 
«la máxima libertad de emigrar a quienes así lo deseen, a todas aquellas per-
sonas que quieran radicarse en la Argentina, con ánimo de trabajar honrada-
mente».23 Para iso, consideraba o embaixador necesario unha simplificación 
dos trámites para emigrar impostos polas autoridades españolas do Ministerio 
de Traballo e pola policía, xa que estes non só demoraban senón que mesmo 
obstruían gravemente a emigración española.

En segundo lugar, Areilza apostaba por unha emigración por «carta de 
chamada» ou espontánea fronte á emigración dirixida e por contrato previo 
de traballo propugnada polos medios laborais e sindicais. Esta vía espontánea 
parecíalle a única capaz de propiciar unha corrente migratoria cuantitativa-
mente importante sen supor unha carga para os Estados, xa que –argumen-
ta o embaixador– os emigrantes contan polo xeral coa protección da persoa 
que os solicita.

En terceiro lugar, e opoñéndose de novo ao medio laboral e sindical, cría 
Areilza conveniente impulsar unha emigración de obreiros especializados e 
técnicos cuantitativamente importante, por ser a que ten «mayor influencia en 
todos los órdenes de la vida nacional» e por ser, ademais, a que «podría hacer 
sentir más rápida y profundamente los sentimientos hispánicos en la pobla-
ción argentina».24

Para explicar o porqué destas directrices marcadas dende a embaixada 
española na capital de El Plata debemos remitirnos ao marco máis xeral da 
política exterior do réxime franquista; unha política marcada pola importancia 
dada á ruptura do illamento internacional en que o réxime de Franco se ato-
paba sumido dende o final da II Guerra Mundial (peche da fronteira pirenai-
ca, retirada de embaixadores, expulsión de organismos internacionais, etc.). 
Un illamento que asfixiaba economicamente o réxime franquista, comprome-
tendo desta maneira a súa propia supervivencia. 

23. Cf. «Carta de Areilza a Artajo, 03-03-1948», AMAE 2052 exp. 39.
24. Cf. «Informe sobre las interesantes posibilidades para la emigración técnica española en 
Argentina, del 23 de septiembre de 1947 firmado por Areilza», en AMAE R 2052 exp. 40; así 
como carta de Areilza a Artajo, 21-08-1947, en AMAE R 2052 exp. 36.
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Para levar a cabo tan ardua tarefa, Franco decidiu outorgarlle as rendas do 
Ministerio de Asuntos Exteriores á familia católico-propagandista encabezada 
por Martín Artajo (xa que esta contaba cun certo prestixio internacional). E 
así, dende este Ministerio «católico» comezáronse a deseñar as estratexias que 
haberían de conducir á ruptura do illamento. Unha das principais estratexias 
elaboradas por estes actores foi intentar propiciar un estreitamento de ligazóns 
con América Latina, coa esperanza de que a proximidade histórica e cultural 
implicase a fin das hostilidades destes países para co réxime franquista. 

De cara a este achegamento, as boas relacións con Arxentina parecían 
alzarse como un trampolín ideal. E así, a sinatura dun Acordo de emigración 
coa Arxentina de Perón supoñía para estes actores a posibilidade de aumen-
tar o peso e influencia do español en América; influencia que se pensaba que 
habería de desembocar nunha aceptación xeneralizada do réxime franquis-
ta. Pero para iso, e tal e como se alegaba dende a embaixada española en Bos 
Aires, era necesario propiciar unha emigración a gran escala de españois; reco-
rrer á vía da emigración por «carta de chamada» ou espontánea parecía pois 
a máis idónea ademais da menos custosa para os Estados concernidos. Ago-
ra ben, se o que se quería era que esta colonia española fose verdadeiramente 
influente na vida nacional arxentina, habería tamén de alentarse unha impor-
tante emigración de técnicos e obreiros especializados.25 

Malia a forte oposición que as formulacións de Areilza suscitaban entre 
os responsables do Ministerio de Traballo, estes conseguiron alzarse co con-
sentimento das altas esferas do poder franquista.26 As negociacións coas 
autoridades arxentinas quedan fixadas para mediados de outubro de 1948, 
coincidindo coa visita oficial do ministro Artajo a Arxentina.

O 18 de outubro de 1948, último día da estadía do ministro Artajo en 
Arxentina, lévase a cabo a sinatura de dito Convenio de emigración. Este con-
venio, impulsado polos desexos recíprocos de «afirmar las relaciones de amis-

25. As palabras de Areilza son de novo bastante reveladoras: «(...) La venida de un núcleo im-
portante de españoles dispuestos a trabajar en las industrias, entidades y hasta organismos ofi-
ciales del país, significa, en nuestra opinión, lo siguiente:
Políticamente y tratándose de personas de claras ideas nacionales, alejadas de cuanto significa la 
anti-España, una influencia, lenta pero progresiva que contribuye a aclarar (...) ciertas confusas 
ideas a las que aquí se aferran, desgraciadamente, personas que se tiene por cultas, pero que en 
todo caso, mucho significan en la vida argentina (...) y por ende provocaría una favorable reac-
ción en lo que se refiere a nuestra Patria. (...)» en AMAE R 2052 exp. 40.
26. O programa de Areilza contaba ademais co beneplácito das autoridades arxentinas, o que 
era un elemento de grande importancia na estratexia de Areilza, na medida en que a renovación 
do acordo comercial, que tan importante era para o réxime franquista durante estes anos, pare-
cía vincularse á perdurabilidade dunhas boas relacións co goberno de Perón.
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tad que unen a ambos países y con el fin también de proseguir e incrementar 
la inmigración española a la Nación argentina (...)» semellaba mostrar os dese-
xos do goberno arxentino de fomentar a sen dúbida beneficiosa emigración de 
españois, pero sen comprometerse en exceso coas autoridades españolas no 
relativo á súa xestión e eliminando ou deixando para protocolos posteriores os 
aspectos máis conflitivos.27

O aspecto claramente máis interesante deste acordo é o recoñecemento 
da emigración por «carta de chamada». Igualmente faise referencia á emigra-
ción «contratada», tan defendida polos actores do Ministerio de Traballo espa-
ñol. Porén, na medida en que en ningún momento se fala de favorecer esta 
última en detrimento da primeira, era de esperar que a emigración espontánea 
(a todas luces preferida polos emigrantes) seguise monopolizando o panora-
ma migratorio español, botando a perder o proxecto «dirixista» de Traballo. 
Outro elemento destacado deste acordo foi o recoñecemento da posibilida-
de de exportar man de obra cualificada (denominada «emigración industrial 
colectiva») a Arxentina, o cal parecía igualmente oporse ao proxecto do Minis-
terio de Traballo español. 

No entanto, a aplicación deste convenio ficaba supeditada á elaboración 
dun protocolo adicional, isto é, dun conxunto de disposicións ou regulamen-
tos que lle desen estado práctico ao devandito convenio. Porén, este protocolo 
adicional nunca chegou a asinarse. O empeoramento das relacións hispano-ar-
xentinas, iniciado a principios de 1949 por circunstancias en gran parte alleas 
a ambos os países, adquiriu a principios dos 50 tons de irreversibilidade. É 
nestes momentos cando España opta por dirixir a súa atención e as súas ener-
xías (así como as súas peticións de crédito) cara a uns EE UU cada vez menos 
hostís ao réxime franquista.28 A fráxil comuñón de intereses entre ambos os 
dous países rómpese.

27. Por mágoa, non se atoparon trazas das negociacións entre as partes española e arxentina 
nin nos arquivos arxentinos nin nos españois. 
28. As razóns deste empeoramento sitúanse nos síntomas de crise económica que empeza a 
mostrar Arxentina a fins de 1948, vinculados á aplicación do chamado Plan Marshall, que se 
apropiou dos que foran valiosos mercados para Arxentina. Ante estes primeiros síntomas de 
crise, as autoridades arxentinas empezan a esixir a España o ingreso en bancos arxentinos dos 
créditos utilizados o ano anterior, ameazando con paralizar os embarques de produtos que o 
acordo comercial lle destinaba. A pesar das ameazas, España négase a reembolsar o crédito, pro-
vocando unha forte degradación das relacións diplomáticas con este país. 
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A ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA E O CONTROL DO 
MOVEMENTO MIGRATORIO DE ESPAÑOIS A ARXENTINA

A falta dun regulamento que marcase as pautas administrativas que 
seguir, en materia de emigración, sobre as administracións migratorias de 
ambos os países recaeu a responsabilidade de controlar e xestionar estes fluxos 
migratorios. Deste modo, o que o historiador francés Gérard Noiriel chamou 
a «tiranía dos papeis» convértese na principal vía de control e planificación do 
movemento migratorio.

Agora ben, os límites da actuación estatal pola vía administrativa son ben 
coñecidos. Por un lado, é comunmente aceptado que a administración non é 
un simple brazo executor do establecido pola esfera política senón un actor ao 
cen por cento; un actor capaz de desenvolver as súas propias estratexias e lóxi-
cas de actuación, diverxentes moitas veces con respecto ás lóxicas e estratexias 
presentes na esfera política. A isto cómpre engadir que o emigrante conta en 
xeral con abundantes picarescas para coarse nos intersticios dunha adminis-
tración polo xeral bastante porosa.

O emigrante e a Administración migratoria española

A licenza previa, real ou gobernativa, foi o documento clave para poder 
emigrar até que en 1902 se decidiu que se podía saír de España coa simple 
cédula persoal e outros documentos de fácil adquisición. A partir desta data, 
o número de documentos esixidos ao emigrante non deixa de medrar, o cal 
desemboca na creación, en 1916, da «Cartera de Identidad e Información del 
Emigrante», outorgada polo inspector de emigración. Acusada de ser facil-
mente «falsificable», a «Cartera» foi substituída en 1930 por un «Pasaporte de 
emigrante» segundo o modelo de pasaporte internacional. Este pasaporte era 
expedido polas inspeccións de emigración previa petición individual cursada 
polo futuro emigrante vía o alcalde da súa localidade. Esta petición podía ser 
denegada por estas mesmas autoridades se o país de elección do emigrante, as 
condicións deste ou outros elementos así o estimaban oportuno. 

Os documentos que se tiñan que presentar para obter este pasaporte 
eran: un impreso de solicitude editado pola Xefatura Nacional de emigración, 
catro fotografías e documentos que variaban segundo os casos (documenta-
ción militar e carta de pagamento de depósito, carta de chamada, etc.).

Tras ser entregados os documentos, a Inspección de emigración expe-
día gratuitamente o pasaporte de emigrante, previa comprobación dos seus 
antecedentes penais así como da posible existencia de inconvenientes para 
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a concesión do pasaporte (verifícase por exemplo se o emigrante foi no seu 
momento repatriado a conta do Estado español, se este levara a cabo o reinte-
gro relativo á devandita repatriación, etc.).29 

No entanto, aínda que este sistema segue legalmente vixente nas primei-
ras décadas do franquismo (os decretos correspondentes non foron derroga-
dos), nunca chegou a pórse en práctica e a concesión do pasaporte ou permiso 
para emigrar seguiu nestes anos camiños diferentes. E así, en vésperas da Gue-
rra Civil, a Dirección General de Seguridad (DGS) do Ministerio da Goberna-
ción (equivalente do Ministerio do Interior) arrebatoulles as competencias na 
expedición do pasaporte ás autoridades migratorias. 

Non só a DGS se fixo co control na expedición de todo tipo de pasa-
portes, incluídos os pasaportes de emigrantes, senón que ademais aumen-
tou considerablemente o número de documentos esixidos para a expedición 
do pasaporte para emigrar. Estes documentos pasaron a ser os seguintes: un 
impreso facilitado pola comisaría de policía; un segundo impreso, solicitado 
igualmente á comisaría, no que se pide unha autorización para pasar a fron-
teira; un documento de identidade persoal; documentación acreditativa da 
situación militar; permiso paterno se o acreditado é menor de idade; certifi-
cado de nacemento; certificado de matrimonio, se casado; permiso marital se 
a solicitante é casada e viaxa soa; certificado de defunción do marido para as 
viúvas; certificado dos organismos de emigración acreditativo de non ter sido 
repatriado por conta do Estado; certificado de antecedentes penais; as mulle-
res de 17 a 35 anos debían presentar o certificado de que prestaron o Servi-
zo Social ou de que estaban exentas; certificado de veciñanza expedido polo 
alcalde de residencia do interesado; certificado do IEME (Instituto Español de 
Moeda Estranxeira) de dispor de moeda estranxeira necesaria para unha estancia 
no estranxeiro ou de estar exceptuado;30 e un documento que acredite a nece-
sidade da viaxe a xuízo dos funcionarios de policía encargados de outorgar o 
permiso de saída de España, de preferencia unha carta de chamada ou un con-
trato de traballo enviado por algún amigo ou familiar instalado no país ao que 
solicita dirixirse o emigrante. 

No relativo ao custo dos trámites, ao timbre correspondente co que se 
reintegran estes certificados haille que engadir: 25 pesetas de dereitos por toda 
solicitude de pasaporte e 1 peseta por cada un dos impresos outorgados pola 

29. Para un panorama da evolución da administración migratoria española e do relativo á do-
cumentación do emigrante cf. Vicente Borregón Ribes: La emigración española a América, 1952, 
pp. 82 e ss.
30. Esta esixencia desaparece a principios dos 50.
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comisaría de policía (números 1 e 2 da lista) destinada ao Montepío do Cor-
po Xeral de Policía.31

Pero, en que medida e de que maneira afectan estas exixencias admi-
nistrativas ao proxecto migratorio daqueles españois desexosos de marchar a 
Arxentina? 

En primeiro lugar, constataremos que o modo en que se tramitaba a 
expedición dos pasaportes pareceu favorecer a tradicional emigración espon-
tánea vía «familia e amigos», en detrimento dunha posible emigración pla-
nificada e controlada dende o Ministerio de Traballo. Isto era debido a que 
a obtención do documento acreditativo da necesidade da viaxe, considera-
do por outro lado como o máis importante á hora de conceder o pasaporte, 
se adoitaba vincular á presentación dunha carta de chamada ou un contrato 
de traballo enviados por algún amigo ou familiar instalados no país de desti-
no do emigrante.32

Outro elemento de interese é que, ao non terse en conta a formación pro-
fesional do emigrante, todo español home estaba en condicións de emigrar, a 
pesar das continuas queixas da Sección de Emigración do Ministerio de Tra-
ballo, que insistían na necesidade de impedir a emigración daquelas persoas 
cuxa partida era considerada como prexudicial para a economía española (téc-
nicos, obreiros cualificados, etc.).

Non obstante, non todo eran facilidades administrativas á hora de emi-
grar. Como se viu, a expedición do pasaporte resultaba custosa en tempo e 
sobre todo en cartos xa que, ao variar os lugares de expedición dos diferentes 
documentos, o emigrante se vía obrigado a desprazarse a miúdo, o cal aumen-
taba o custo dos trámites.33 Para superar estes atrancos, o emigrante recorría a 
múltiples estratexias. Cando dispoñía dun certo capital, adoitaba encomendar 
a unha das moitas xestorías especializadas en pasaportes para emigrantes que 
proliferan nestes anos a xestión do documento. Pero cando non dispoñía de 
capital abondo ou prefería optar pola vía do «capital en relacións humanas», o 
emigrante podía recorrer a persoas influentes que puidesen, mediante os con-
tactos persoais, xestionar eses documentos ou, polo menos, lograr unha acele-
ración no proceso normal de tramitación destes. 

31. Cf. Vicente Borregón, op. cit., pp. 87-88. 
32. As persoas que quixesen emigrar sen ter nin familia nin amigos en Arxentina podían reco-
rrer á compra dun contrato de traballo ou dunha carta de chamada falsos no mercado negro. 
Ibid. pp. 89.
33. Algúns certificados pódense obter na alcaldía do interesado pero outros hai que pedilos á 
capital da provincia ou incluso, como é o caso do certificado de penais, a Madrid.
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No primeiro dos casos atoparíanse uns emigrantes anónimos de Logro-
ño que en 1946 solicitan ás autoridades da Delegación Sindical provincial de 
Falange a tramitación dos documentos necesarios para partir a Arxentina, ante 
as dificultades atopadas por «carecer de trabajo ‘continuo’ en su localidad».34 
Ao segundo dos casos pertencería a serventa dun dos directores de Arriba, 
xornal da Falange, quen recorreu ao seu patrón para obter coa maior celerida-
de posible o único papel que lle quedaba para poder emigrar: a Carta de cha-
mada da súa tía en Bos Aires.35

Logo de vencer todos estes atrancos «administrativos» o emigrante obti-
ña o pasaporte de emigrante, válido para unha única viaxe e destino. 

O emigrante e a administración migratoria arxentina

Pero os trámites non quedaban alí. Tras cumprir coas exixencias impos-
tas polas autoridades españolas o emigrante debía enfrontarse ás autoridades 
consulares arxentinas en España, que tiñan que outorgarlle o visado de entra-
da en Arxentina. 

Unha nova listaxe de documentos requiridos pon a proba ao emigrante: 
fichas consulares por duplicado, permiso de libre desembarco, obtido tras pre-
sentarlle un familiar ou amigo do emigrante instalado en Arxentina unha soli-
citude de permiso de libre desembarco á Dirección Nacional de Migraciones, 
e (en caso de que esta solicitude contase con resposta afirmativa) pasaporte, 
certificado de nacemento lexitimado, certificado de penais, certificado de non 
mendicidade, certificado de vacinación, certificado médico expedido por un 
médico convido coas autoridades arxentinas, carta da Compañía de transporte 
na que consta o vapor en que ten reservada praza e data de saída, partidas de 
nacemento dos fillos se acompañan aos pais e, para finalizar, 4 fotografías.

O recurso ás xestorías ou á mediación de persoas influentes eran igual-
mente as dúas estratexias principais utilizadas polos emigrantes. Lograr 
acelerar os trámites era ás veces unha cuestión vital, xa que a lentitude da 
administración facía que, en moitas ocasións, cando se lograba obter un docu-
mento, algúns dos xa obtidos caducaran. O risco tamén estaba en non conse-
guir finalizar os trámites antes da partida do barco; risco este último bastante 
común nestes anos en que, ante a penuria de barcos existente, a pasaxe tiña 

34. Correspondencia Consular do Arquivo do Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ar-
xentino, AMREC-CC España 1946.
35. Archivo General de la Administración española, Sección de Asuntos Exteriores. AGA-AAEE 
9240.
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que mercarse, polo xeral, con bastante antelación e para datas non sempre 
elixidas polo propio emigrante.

Unha vez presentados todos estes documentos, o emigrante obtiña do 
cónsul arxentino correspondente o visado necesario para entrar en Arxenti-
na, acompañado do duplicado dun certificado consular que o emigrante debía 
entregarlles ás autoridades da Dirección Nacional de Migraciones (DNM) no 
momento do desembarco. O emigrante podía xa embarcar, sabendo que o 
control polo que debería pasar á súa chegada ao porto de Bos Aires sería unha 
mera formalidade. Non era este o caso do emigrante «ilegal», isto é, aquel que 
decidía e lograba embarcar ou ben como clandestino, en posesión de docu-
mentación insuficiente, ou ben con algunha enfermidade infecto-contaxiosa 
ou defecto físico que a lexislación arxentina contemplase como razón abonda 
para impedir o seu ingreso. 

En moitas ocasións non era necesario recorrer a un embarco «ilegal» para 
poder emigrar. Existía tamén a posibilidade de recorrer á corrupción existente 
nos consulados arxentinos e nos consultorios médicos oficiais para obter cer-
tificados médicos que non reflectisen o defecto físico ou enfermidade en cues-
tión ou para obter o visado a partir de documentación incompleta. 

Un exemplo desta corrupción existente nos consulados arxentinos ofré-
ceo o testemuño do inspector xefe de emigración do sector noroeste da Coruña 
quen, en carta do 25 de maio de 1950 ao Director Xeral de Seguranza, relata a 
corrupción existente en numerosas xestorías administrativas e consulados: 

(...) En cuanto a los Consulados no están exentos de estas acusaciones de inmo-
ralidad, y como demostración se incluye escrito firmado espontáneamente por 
José Moreira [emigrante] en el que denuncia el cobro de 2.000 pts. por conce-
derle un visado y una nota escrita a lápiz, que también entregó un pasajero y 
que le fue dada por un empleado del mismo Consulado al salir del mismo, des-
pués de haberle puesto algunas dificultades en dicho Consulado para visarle su 
pasaporte.36

Na susodita nota engade o emigrante Moreira o seguinte:

(...) Asimismo hago constar que sé de ciencia cierta que hay otras personas que 
mediante entregas de dinero solucionan asuntos en dicho Centro Consular y 
entre ellas se encuentra el Practicante del Consulado General.37

36. AMAE R 5672 expediente 52.
37. Ibidem.
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Como se comentou anteriormente, outra das posibilidades con que con-
taban os emigrantes que non reunisen as condicións para poder embarcar pola 
vía legal era embarcar irregularmente e tratar de obter a regularización da súa 
situación no control ao que as autoridades da DNM sometían aos pasaxeiros 
emigrantes á súa chegada ao porto de Bos Aires.

Cal era a actitude da administración arxentina ante a chegada destes inmi-
grantes ilegais? Tendíase á súa regularización ou á súa inmediata expulsión? 
A que tipo de estratexias recorreu o emigrante español para que a decisión das 
autoridades administrativas caese do lado do ingreso e non do da repatriación 
ao porto de embarque en España?

Durante os anos en que a DNM estivo dirixida por Santiago Peralta (finais 
de 1945-xuño 1947) e Pablo Diana (xuño 1947-marzo 1949) a actuación da 
DNM estivo marcada por unha clara tendencia á regularización sistemática de 
todo español chegado de forma irregular a Arxentina, sobre todo se este era 
reclamado á súa chegada por un familiar ou amigo instalado en Arxentina ou 
se alguén lle ofrecía un contrato de traballo.

Esta tendencia iníciase co profesor Peralta, defensor ferreño da inmigra-
ción latina, á que consideraba como a máis axeitada para Arxentina pola súa 
fácil adaptación e asimilación. Logo de iniciarse con Peralta, este modus ope-
randi acada con Pablo Diana o seu máximo apoxeo, aínda que por razóns algo 
diferentes. A xestión de Diana estivo dominada pola corrupción e a ilegali-
dade, que desembocarán na destitución deste e dos seus colaboradores máis 
achegados tras un sumario administrativo ao que son sometidos en 1949. Nes-
te sumario reflíctense aspectos moi interesantes da xestión da DNM durante 
estes anos, como se observa nos fragmentos reproducidos a continuación: 

A este respecto puede decirse que la repartición a cargo del señor Dia-
na había llegado al limite del desquicio: superiores sin autoridad moral por su 
implicancia en manejos sospechosos, inferiores sin responsabilidad por carencia 
de sanciones y abundancia de malos ejemplos. (...)

El señor Director General don Pablo Diana, el señor Subdirector General 
don Alfredo José Tortello y el secretario general don Héctor Magistrali, especial-
mente, admiten la injerencia de factores extraños a la Repartición en el trámite y 
resolución de expedientes, y, como consecuencia lógica, la sustitución de un cri-
terio, legal, por el arbitrario, determinado por las circunstancias, a fin de satisfa-
cer los intereses particulares en juego.

Las múltiples probanzas acumuladas permiten establecer, además de fla-
grantes violaciones de la ley, las más diversas irregularidades: omisión de trámi-
tes esenciales, como por ejemplo los dictámenes de asesores técnicos; dualidad 
de criterios para encarar casos idénticos; carencia de fundamento en las resolu-
ciones, aún las que importaban reconsideración; sustitución de actuaciones en 
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los expedientes por simples órdenes verbales; delegación injustificada de funcio-
nes. Todo ello ha revelado incompetencia en algunos, mala fe en otros y, en con-
junto, ausencia absoluta del sentido del deber, de los atributos de la jerarquía y 
de las condiciones de la disciplina.38

A admisión case sistemática de todo inmigrante español chegado irregu-
larmente a terras arxentinas estivo determinada durante os anos de xestión do 
equipo de Diana por criterios do máis puro interese económico e de axilidade 
administrativa. Por un lado temos as vantaxes económicas que proporcionaba 
o decidir o ingreso dun emigrante chegado en condicións de irregularidade: 
pagamento dos dereitos consulares que o emigrante eludiu ao embarcar clan-
destinamente, pagamento da multa con que se penalizaba ao capitán do barco 
e, last but not least, a rendibilidade económica que supoñemos proporciona-
ban moitas das negociacións entre os axentes da DNM e os parentes, ami-
gos ou simples compatriotas que intercedían pola regularización do emigrante 
chegado baixo o signo da ilegalidade. Por outro lado, atopámonos coas van-
taxes burocráticas que a regularización supoñía. E así, nestes anos de avalan-
cha de solicitudes de ingreso ao país, e ante os insuficientes medios materiais 
e humanos con que contaba a DNM, a autonomía de que se dispuxo no seo 
desta repartición serviu en gran medida para simplificar algúns trámites, afo-
rrando tempo e enerxía a uns desbordados funcionarios. Esta era a situación 
da repartición nos anos que seguiron á II Guerra Mundial, segundo o relato do 
secretario Héctor Magistrali:

(...) La falta de personal, la falta de implementos y la carencia de local, incidie-
ron rotundamente en la marcha de la casa.

La oficina de Permisos llegó a tener millares de expedientes volcados en el 
suelo, cubiertos de polvo; Mesa de Entradas millares de solicitudes apiladas en 
sillas y mostradores, millares de fichas sin colocar en los ficheros, ficheros que 
no teníamos y que eran hechos, cuando se podía, con maderas viejas por nues-
tro carpintero; Identificaciones con millares de fichas individuales destruyéndo-
se por la acción del tiempo, sin lugar donde archivarlas; Estadísticas con varios 
millares de pedidos de informes requeridos por policía para otorgar Cédulas a 
extranjeros, atrasados en su diligenciamiento; Controlador de Entradas buscan-
do en las demás oficinas personal para atender los buques y aviones que llega-
ban con pasajeros, improvisándose inspectores con los auxiliares y para cubrir 
los cargos de éstos hasta se recurrió a la ordenanza. 

Pavorosa situación!39

38. Sumario administrativo a Pablo Diana en Archivo General de la Nación-Argentina, AGN - Fon-
do de Asuntos Técnicos, caixa 547, folio 406. 
39. Ibidem, folio 144.
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Pero o optar pola regularización da maior parte dos españois que che-
garon de forma ilegal a Arxentina durante estes anos non pode explicarse 
soamente a partir de criterios de preferencia étnica, de conveniencia admi-
nistrativa ou de rendibilidade económica. Hai un elemento clave que cómpre 
ter en conta: o papel dos «mediadores sociais», isto é, daqueles membros da 
colonia española en Arxentina ou das autoridades do consulado ou embaixa-
da española en Bos Aires que, ao informarse da chegada dun español irregu-
lar, facían presión e trataban de negociar coas autoridades arxentinas da DNM 
a regularización da situación deste.

Os exemplos desta mediación son sobexos, como nos mostran os partes 
consulares arxentinos. Así, o 2 de outubro de 1946 desembarca no porto de 
Bos Aires o vapor Cabo de Hornos, de bandeira española, que levantou áncora 
do porto de Barcelona o 10 de setembro transportando en total 585 pasaxeiros 
e dous polisóns, un dos cales era español. Este último, ao contar ao seu favor 
coa mediación dunha asociación patriótica española, acabou logrando a regu-
larización da súa situación.40

Un segundo caso acaece o 13 de febreiro de 1947, momento en que che-
ga a Bos Aires o vapor arxentino Los Pozos. Nel detéctase a presenza dunha 
pasaxeira con documentación deficiente e un defecto físico incompatible co 
seu ingreso na República Arxentina segundo la lexislación de este país: Anto-
nia ten 58 anos, mostra perda do dedo índice da man dereita e presenta pasa-
porte español sen visado arxentino. Dous días máis tarde chégalle ao director 
da DNM unha carta da filla de Antonia, radicada en Arxentina, quen di que se 
fai cargo da súa nai e alega que a súa nai non conseguiu o visado arxentino por 
falta de tempo. Ao día seguinte autorízase o desembarco de Antonia.41

Dende finais de 1949, coincidindo co escándalo desatado polo sumario 
de Pablo Diana e os seus colaboradores e perante o comezo da crise económi-
ca arxentina, xorden as primeiras restricións en materia de inmigración. A vía 
administrativa será de novo elixida para impor estas medidas restritivas. Ade-
mais, para evitar novos casos de corrupción a grande escala, xorden paralela-
mente os primeiros intentos serios por racionalizar a administración en xeral e 
migratoria en particular. Tentos que culminarán coa grande reforma da admi-
nistración incluída no «II Plan Quinquenal».

As restricións á inmigración chegaron de novo mediante a multiplicación 
dos documentos necesarios para que o futuro inmigrante obtivese o Permiso 
de libre ingreso en Arxentina. Deste xeito, aos tradicionais documentos engá-

40. Arquivos da Dirección Nacional de Migraciones DGM - Partes Consulares, Expediente nº. 
70.116/46. 
41. Arquivos da DGM - Partes Consulares, Expediente nº. 84.139/47.
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denselles agora: as partidas de nacemento e estado civil (por esixencias do arti-
go 31 da nova constitución, que establece a nacionalidade automática aos 5 
anos de residencia), a obriga de facer pasar pola revisión médica obrigatoria a 
toda a familia, mesmo á que non emigraba polo momento; ademais, requíre-
se a presentación dun documento que mostre que a persoa sabe ler e escribir 
e que se instalará a máis de 100 quilómetros da Capital Federal. 

Estas medidas restritivas en materia de inmigración e a vontade de racio-
nalización da administración supuxeron unha certa redución da marxe de 
decisión dos funcionarios arxentinos no momento de responder á presión dos 
mediadores da colonia española, os que seguirán intercedendo por gran par-
te dos españois chegados irregularmente. E aí, durante os últimos anos do 
período aquí analizado, constátase un índice máis elevado de reconducións de 
clandestinos españois; igualmente, gran número de emigrantes españois con 
enfermidades infecto-contaxiosas ou importantes defectos físicos son tamén 
devoltos ao porto de embarque, etc. Malia todo, abundan tamén os casos de 
regularizacións, aínda que o seu número é menor que na época anterior. 

O 14 de xuño de 1949 chegan ao porto de Bos Aires no vapor arxenti-
no Santa Fe tres clandestinos españois. Só un logra quedar; o resto é devolto 
a España.42 Moi interesante é igualmente o caso de Carmen, chegada o 17 de 
agosto de 1949 ao porto de Bos Aires no vapor arxentino Córdoba. Á súa che-
gada diagnostícaselle tracoma, unha enfermidade infecto-contaxiosa dos ollos 
que a lexislación arxentina recollía como motivo de rexeitamento inmediato 
do inmigrante. A pesar de que o fillo de Carmen, instalado en Bos Aires, reco-
rre a numerosas autoridades arxentinas para pedir que se acepte o ingreso da 
súa nai (ao sindicato arxentino do que forma parte e do que obtén un aval, 
unha carta dirixida a Eva Perón, chegando incluso o asunto a mans do señor 
ministro de Asunto Técnicos), ao final non consegue o permiso de ingreso e a 
súa nai é definitivamente trasladada ao porto español en que embarcou.43

Xa que logo, a actuación da administración parece ofrecer cada vez menos 
posibilidades á regularización dos españois chegados de forma ilegal. O que 
non quere dicir que non se fixesen excepcións, pero estas eran menos abun-
dantes e, en xeral, parecían estar máis regulamentadas (adoitaban obedecer a 
criterios como o reagrupamento familiar, a necesaria colonización e poboación 
de determinadas rexións da Nación, que facía que se tivese máis condescen-
dencia con inmigrantes que dicían querer instalarse no interior do país etc.). 
Todo iso obrigou os inmigrantes a idear novas estratexias para poder coarse 
nestes diminuídos intersticios da decisión administrativa.

42. Arquivos da DGM - Partes Consulares, Expediente nº. 293.935/49.
43. Arquivos da DGM - Partes Consulares, Expediente nº. 316.572/49.
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GALEGAS EN MAR DEL PLATA.
EMIGRACIÓN, FAMILIA E TRABALLO, 1880-1930

María Liliana da Orden 

RESUMO
O artigo analiza o movemento migratorio das mulleres galegas dende o lugar de orixe até a súa 
inserción nunha cidade do sueste da provincia de Bos Aires como Mar del Plata. Considera a 
cualificación ocupacional inicial e as distintas actividades desempeñadas no destino tendo en 
conta o contexto urbano-rural deste núcleo de poboación, así como a idade e o estado civil. 
Estas últimas variables son consideradas como indicadoras da recreación de familias numerosas 
nas que estas mulleres demostraron un comportamento exogámico fronte a outras españolas. 
Sen desatender os estudos de xénero, o traballo cuestiona a hipótese que sostén de maneira 
lineal a subordinación das mulleres galegas fronte aos homes e expón a complexidade que 
implicaba o exercicio dun poder non poucas veces arbitrario fronte a outras mulleres e tamén 
fronte á súa familia.
Palabras clave: Migración galega, xénero, familia, traballo, mobilidade social.

ABSTRACT
This article analyses the migratory movements of Galician women from their place of origin 
to their insertion in a city such as Mar del Plata in the southeast of the province of Buenos 
Aires. It considers the initial occupational classification and the various activities carried out 
at destination, taking into account the urban-rural context of the population centre, as well 
as age and marital status. The latter variables are considered as indicators of the re-creation of 
large families in which these women behaved exogamously in comparison with other Spanish 
women. Taking gender studies into account, the essay questions the linear hypothesis that 
upholds the subordination of Galician women to the men and considers the complex nature of 
exercising an often arbitrary power over other women and their families.
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A emigración galega que arribou á Arxentina durante o período masi-
vo recibiu a atención dos historiadores deste e doutro lado do Atlántico nas 
dúas últimas décadas. Particularmente concentrada en Bos Aires, a principal 
cidade galega do mundo segundo se ten dito, poucos traballos se ocuparon 
daqueles que se internaron no país. Polo demais, na medida en que o conxun-
to do movemento estaba composto basicamente por homes novos, a figura da 
muller foi menos considerada. Forxouse así un estereotipo, o dunha corrente 
de galegos que ao cruzar o océano fixeron un triplo salto: dun a outro país, do 
campo á cidade e das tarefas agrícolas ao comercio. No caso das mulleres, iso 
supoñía o servizo doméstico como destino laboral.

Sen pretender cuestionar esta visión, o tema deste relatorio permitira-
nos considerala dende un ángulo diferente. En primeiro lugar, unha cidade 
intermedia do sueste da provincia de Bos Aires, onde, como noutros centros 
urbanos do interior, dificilmente era posible deslindar as actividades rurais 
das propias da cidade. Mar del Plata, como analizamos noutro lugar,1 ofrece 
un escenario ben diferente para a análise da migración galega do que brinda 
a capital do país. Polo demais a análise da condición feminina neste proceso 
expón unha posibilidade e á vez un desafío. Posibilidade por canto presen-
ta unha perspectiva distinta e, cremos, en boa medida complementaria máis 
alá das especificidades que supón a problemática do xénero, para compren-
der o fenómeno migratorio como un proceso circular, onde ambas as marxes 
do océano se atopaban vinculadas nunha relación que a maioría das veces non 
supuxo unha ruptura. Tamén presenta un desafío, sinalamos, por canto, se 
resulta difícil atopar fontes que permitan estudar a xente común, moito máis 
o é cando se trata de mulleres. En efecto, as pegadas que os sectores sociais 
máis baixos deixaron nas listas de embarque, os libros parroquiais ou os do 
rexistro civil, adoitan ser moitísimo máis parcas cando se trata de consignar 
os datos das mulleres. A omisión, a asimilación á condición do acompañante 
–pai, esposo, irmán–, ou simplemente a non esixencia dos requisitos solicita-
dos aos homes, son parte do problema que expón esta cuestión.

No entanto, resulta innegable que as mulleres fixeron unha parte subs-
tantiva no movemento migratorio, sexa que permaneceran na orixe sostendo 
un lugar que a emigración do esposo, o pai ou o irmán, deixaba baleiro; sexa 
que emigraran co grupo familiar, a reunirse con algún parente ou coñecido ou 

1. M. L. da Orden (2001): «La inmigración gallega en Mar del Plata: trabajo, movilidad y rela-
ciones personales, 1895-1930» en X. M. Núñez Seixas (comp.), La Galicia Austral. La inmigra-
ción gallega en la Argentina, Bos Aires, Biblos, Colección La Argentina Plural; pp. 87-106; M. L. 
da Orden (2005): Inmigración española, familia y movilidad social en la Argentina Moderna. Una 
mirada desde Mar del Plata, Bos Aires, Biblos, Colección La Argentina Plural. 
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que o fixeran soas. Deste modo, aínda que marcas do seu paso resulten insufi-
cientes, é posible rastrexar indicios do seu papel na vida familiar e laboral do 
universo migratorio. A familia e o traballo serán pois os dous eixes que guia-
rán a nosa análise a partir do cruzamento de diversas fontes, tanto nominati-
vas e censuais como narrativas.

Familia e traballo ocupaban a maior parte do tempo da vida destas mulle-
res, como tamén dos inmigrantes homes. Polo demais, aínda que actividades 
máis visibles como a participación en gremios, institucións sociais e culturais 
ou grupos e partidos políticos onde reclamaban os seus dereitos cívicos non 
deixaron de contar coas mulleres, esta é unha temática menos explorada e de 
máis difícil abordaxe.2 Lonxe estamos, no entanto, de expor unha separación 
entre vida pública e vida privada. Como os estudos sobre a familia demostra-
ron, dificilmente as decisións tomadas no seu interior deixaron de ter repercu-
sións sociais e políticas. No entanto, é claro que esta é a dimensión máis activa 
no caso das mulleres do período de acordo cunha visión que, máis alá do que 
ocorrera na práctica, as quería no seo do fogar.

Agora ben, para a época que nos ocupa, Mar del Plata era un centro 
urbano intermedio da provincia de Bos Aires que actuaba como cabeceira do 
Partido do General Pueyrredón, no sueste do mencionado distrito, zona que 
recibira un número maior de españois que os municipios do norte. Cara a 
1914 esta cidade contaba con 25 000 habitantes –o 80% dos poboadores do 
partido– e atopábase en plena expansión económica, á vez que se vía benefi-
ciada polas tarefas dun hinterland rural dedicado á gandaría e en menor medi-
da tamén á agricultura. Unha cuarta parte dos habitantes do municipio nacera 
na península, isto é, a metade da poboación estranxeira. Porén, a diferenza do 
que ocorría en Bos Aires, onde os galegos tiñan un lugar dominante,3 aquí a 
maioría estaba representada polos leoneses. No entanto, co 13% do total, ocu-
paban o segundo lugar antes que os vasco-navarros e asturianos.

O contexto onde se inseriron os galegos era, entón, por varios motivos, 
diferente ao dunha grande cidade como Bos Aires, tanto polas dimensións 
do propio colectivo como polas actividades económicas que alí se concentra-
ban. En efecto, aínda que dende finais do século pasado Mar del Plata se sin-
gularizaba por ser o centro de veraneo da clase alta arxentina, o espazo que a 

2. Sobre a acción gremial e política das mulleres en Arxentina, ver D. Barrancos (comp.) 
(2003): Historia y género, Bos Aires, CEAL. Para o caso das galegas: P. Cagiao Vila (1997): Muller 
e emigración, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia e «Género y emigración: las mujeres in-
migrantes gallegas en la Argentina» en Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral, pp. 131-136.
3. J. C. Moya (2004): Primos y extraños. La inmigración española en Buenos Aires 1850-1930, Bos 
Aires, Emecé.
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circundaba, e aínda o propio ejido, non se distinguía demasiado dos doutros 
poboados bonaerenses de similar escala. A diferenza estaba na forte atracción 
que exercían as actividades a que daba lugar o veraneo da elite, que pretendía 
converter a cidade no «Biarritz arxentino» competindo na construción de sun-
tuosas vivendas e importantes obras públicas para o seu recreo. Os europeos 
que chegaban a traballar nese contexto aumentaron rapidamente a poboación 
asentada multiplicando por oito, nun lapso de pouco máis de trinta anos, os 
4000 habitantes con que contaba o municipio en 1881. Xeráronse así un gran 
número de servizos e actividades industriais e comerciais que non só abaste-
cían a ocasional poboación da época estival.

Aínda que representaban unha proporción menor que noutros lugares 
–duplicada no entanto pola vaga de posguerra–, os galegos contaban cunha 
antigüidade análoga á dos peninsulares máis temperáns asentados na zona. 
En efecto, cara a 1870 xa se atopaban no lugar inmigrantes da Coruña e Pon-
tevedra, provincias que en conxunto chegaban ao 66% dos individuos desa 
rexión para todo o período, así como algúns procedentes de Lugo –pese a 
que as saídas dende esa provincia foron máis tardías. Nesa época apenas se 
estaba conformando o núcleo do primitivo poboado e o territorio provincial 
atopábase en boa parte ocupado pola poboación indíxena que aínda amea-
zaba con incursións en zonas moi próximas á que nos ocupa. Esta inserción, 
producida en gran parte polo corremento dende outros lugares do norte da pro-
vincia, ía favorecer economicamente os pioneiros, xerando, como veremos, 
unha estratificación social no interior do colectivo galego que tamén involu-
craba as mulleres.

Como algúns especialistas do tema indicaron, nos primeiros tempos a 
incorporación das mulleres galegas na corrente migratoria foi limitada. Con-
sonte a poboación masculina se foi asentando e a afluencia aumentou, tamén 
o fixo a participación feminina, que en boa medida seguía os pasos dos paren-
tes.4 O exemplo da emigración dende Ribadeo permítenos ilustrar este fenó-
meno no cruzamento do século XIX ao XX. Juana Linares residía no concello 
lucense cando en 1906 se presentou ante as autoridades cunha carta de cha-
mada do esposo, que vivía en Mar del Plata. Juana exemplifica algunhas das 
características salientes da emigración de mulleres galegas á Arxentina. No 
intre de partir tiña corenta anos e permanecera talvez dous ou tres anos a car-

4. Ver P. Cagiao Vila: «Género y emigración…», op. cit.; A. Vázquez González (1992): «Las di-
mensiones microsociales de la emigración gallega a América: las funciones de las redes socia-
les informales», Estudios Migratorios Latinoamericanos [EML], n.º 22, Bos Aires, decembro, pp. 
497-533.
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go dos fillos no lugar, se temos en conta a idade do máis pequeno. Unha vez 
que o esposo, José Muñiz, se instalara na cidade, Juana recibiu a carta que a 
habilitaba para reunirse co marido xunto cos seus dous nenos, Julio de 6 anos 
e Marina de 3. Isto era necesario, xa que segundo a lexislación española vixen-
te as mulleres aínda que estivesen casadas, debían contar cunha licenza do 
esposo, pai ou titor para poder emigrar, unha disposición que as asimilaba aos 
menores de idade e da cal só a viuvez ou a orfandade as emancipaba. Aínda 
que o rexistro consigna «su sexo» como profesión, dando por descontado que 
só as tarefas do fogar ocupaban a esta muller, non fai falla demasiada imaxina-
ción para supoñer que debeu ter traballado moi duro para soster os seus fillos 
durante a ausencia do esposo, máis alá da axuda que este lle enviase ou a que 
lle procurasen os parentes no lugar.5 Polo demais, a pesar de ter sido precedi-
da polo marido, o papel desta muller na emigración do núcleo conxugal foi 
bastante maior que o de acudir ao chamado do esposo cos seus fillos peque-
nos –unha tarefa por certo nada fácil tendo en conta os trámites requiridos e 
a travesía que supoñía a chegada a unha cidade que distaba máis de catrocen-
tos quilómetros do porto de desembarque. De feito, José puido emigrar a ese 
destino específico do sueste bonaerense grazas a que bastante antes fixérano 
outras mulleres emparentadas coa súa. En efecto, contra 1894 María Linares 
xa se atopaba en Mar del Plata casada cun guipuscoano co que tiña unha filla 
nacida no país. Tamén Josefa Linares se atopaba por esa época co seu home 
nun partido veciño, onde naceron dúas das súas fillas e dende onde, en 1898, 
se trasladou coa súa familia ao punto que nos ocupa. Polo cruzamento das 
nosas fontes, sabemos que Josefa e María, irmás ou talvez curmás de Juana, 
serían os vínculos que decidiron o esposo a probar sorte en Mar del Plata antes 
que na cidade de Bos Aires ou en calquera outro lugar do litoral arxentino.6 E 
é que as mulleres tiveron un papel significativo na formación de cadeas migra-

5. «Provincia de Lugo, Ayuntamiento de Ribadeo. Registro de emigrantes para otras provincias 
de la Península, posesiones españolas de Ultramar y para Naciones extranjeras», 1890-1910, 
Arquivo Municipal de Ribadeo.
6. Esta información baséase no cruzamento nominativo de todos os matrimonios de españois 
celebrados en Mar del Plata, un total de 3200 unións de españois ou os seus fillos, que foron 
rexistradas nunha base de datos que inclúe tamén os pais e as testemuñas dos noivos. No exem-
plo que mencionamos, a reconstrución dos vínculos realizouse a través das testemuñas: José 
Muñiz foi testemuña do matrimonio dunha filla de Josefa Linares en 1921 en tanto que un ano 
máis tarde fixo o propio o seu fillo Julio con outra filla desta. O xenro de Josefa actuou como 
testemuña de Marina Muñiz cando esta contraeu matrimonio en 1927 cun amigo común de 
ambas as familias. Polo demais, un fillo de María Linares actuou como testemuña xunto a José 
Muñiz. Dúas das familias, ademais, residían na mesma rúa da cidade. Registro Provincial de las 
Personas, Sección Mar del Plata, Libros de Matrimonios, 1892-1930. 
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torias, un mecanismo de chegada baseado en relacións persoais que desem-
peñou un rol preponderante na emigración masiva a Arxentina e que só en 
aparencia sería iniciado unicamente por homes.7

Como se sabe, o caso de Juana Linares non constituía unha excepción. 
O mesmo rexistro de emigrantes de Ribadeo, aínda que limitado, dános boa 
conta diso. Entre 1890 e 1910 máis de dous centenares de individuos consig-
naron alí os seus datos co fin de partir con destino a Bos Aires e outros puntos 
de Arxentina. Aínda que a fonte mostra algunhas particularidades debido ao 
forte peso dos menores de idade e dos homes con traballos cualificados, o que 
fala dun fluxo migratorio xa consolidado, a súa análise permítenos observar 
até que punto as diferenzas de xénero estaban presentes na emigración. Como 
noutros casos obsérvase un elevado índice de masculinidade, 275 homes por 
cada cen mulleres. Deténdonos nestas vemos que, como os homes, tamén a 
maioría delas estaban solteiras (73%). No entanto, as diferenzas son notables 
noutros aspectos: o papel que desempeñaba a familia e o traballo entre estas 
mulleres.

Así, a diferenza dos homes, a presenza da familia na migración era moito 
máis significativa. Se neste caso o 15% dos maiores de 14 anos viaxaba acom-
pañado ou chamado por algún parente, a proporción elevábase ao 55% entre as 
mulleres. De acordo coas prácticas e as visións da época, a muller aparece sem-
pre vinculada ao fogar, sexa na súa condición de filla, esposa, nai ou irmá, sexa 
como integrante dunha parentela máis ampla –curmá ou sobriña. Aínda entre 
aquelas que viaxaban soas, por non consignarse ningún acompañante ou paren-
te no país de destino, ponse en evidencia tal vinculación, sexa en forma negativa 
–o caso da que figuraba como orfa–, sexa pola licenza outorgada polo pai, a nai 
ou mesmo o esposo, para realizar a viaxe tal como establecían as leis.

É certo que a incidencia da familia tamén era importante nas deci-
sións dos varóns, de feito, tense demostrado que antes que unha decisión 
individual, a emigración transoceánica formaba parte dunha das estratexias 
familiares postas en xogo para o melloramento das condicións de vida de 
todos os seus membros. Porén, aquí este fenómeno vese reforzado polo feito 
de que sempre a muller aparece a cargo dalgunha outra persoa. A autonomía 
que mostran algúns datos –as que din viaxar por «cuenta propia» ou «asun-
tos propios»–, resulta bastante limitada se temos en conta que apenas repre-
senta o 5% do total.

7. Existe unha abondosa produción sobre o tema realizada en Arxentina durante os últimos 
25 anos. Unha síntese excelente pódese ver en F. Devoto (2003): Historia de la inmigración a la 
Argentina, Bos Aires, Sudamericana. Para o caso galego en particular, a tese de doutoramento de 
Alejandro Vázquez González, ademais da obra citada neste traballo.
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Polo demais, esta influencia familiar tamén está de manifesto na relación 
existente entre ambas as marxes do océano. Os elos das cadeas migratorias 
establecidas polos parentes actuaban como verdadeiras pontes entre deter-
minados orixes e destinos. Aínda que en menor medida, tamén funcionaban 
no mesmo sentido os coñecidos do lugar –ligados tamén por lazos de sangue 
máis afastados, tendo en conta a dimensión das parroquias– se consideramos 
o caso das catro mozas solteiras, todas oriúndas de Devesa, Concello de Friol, 
que aparecen na listaxe unha detrás da outra con destino a Bos Aires.

Que nos din estas listas canto ás ocupacións das mulleres emigrantes? 
Tamén aquí as diferenzas cos homes son significativas. Todos os varóns en ida-
de de traballar –non sen certa arbitrariedade para a época, consideramos en tal 
sentido os maiores de 14 anos–, consignan algún oficio ou profesión: labrado-
res, xornaleiros, comerciantes, dependentes de comercio, carpinteiros, entre os 
máis numerosos segundo a orde de importancia. En cambio, só se rexistra o 
oficio da quinta parte das emigrantes, que ademais contaban con menor cua-
lificación laboral: eran labradoras, xornaleiras, serventas ou costureiras. Nada 
menos que o 80% aparece exercendo actividades de «su sexo» ou «su casa», 
unha característica que tamén se repite nos censos de poboación e pon en evi-
dencia unha concepción da época, ao menos entre os dirixentes e funcionarios, 
que por outra banda é posible que as propias mulleres tamén compartisen na 
medida en que o seu traballo non se atopase remunerado por un salario.

Ora ben, esta é a imaxe que brindan algunhas das fontes da época e que 
a literatura contemporánea en boa medida rectificou. A presenza de mulleres 
soas que permanecían nas aldeas mentres o home se atopaba en América deu 
orixe ao fenómeno estendido das chamadas «viúvas brancas» ou «viúvas de 
vivos», cuxo grao de autonomía aínda non xera acordo entre os investigado-
res. Mentres dunha banda se sinala que todas as decisións importantes referi-
das á economía familiar continuaban suxeitas ás ordes que enviaba o esposo 
por carta ou a través dalgún coñecido, para o caso do norte de Portugal, análo-
go ao de Galicia, considérase que este fenómeno co tempo conferiu ás mulle-
res maior independencia. Polo demais, tamén se indicou que nalgúns lugares 
e provincias de Galicia existían familias onde se exercía un verdadeiro matriar-
cado.8 O certo é que as relacións de poder no interior do fogar non debían 
seguir unha dirección unívoca. A autoridade exercida pola muller, particular-

8. Pilar Cagiao Vila: «Género y emigración…», op. cit.; C. B. Brettel (1986): Men who Migrate, 
Women who Wait. Population and History in a Portuguese Parish, Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press; Carmelo Lisón Tolosana (1976): «Estructura antropológica de la familia en Es-
paña» en J. Rof Carballo (ed.) La familia, diálogo recuperable. Madrid, Karpos, pp. 37-51.
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mente a nai, podía atopar canles que non necesariamente tiñan que ser explí-
citas. Que Francisca Álvarez, unha viúva de 51 anos, figurase encabezando o 
grupo composto por Elidora de 24, Rafael de dous e Dolores de poucos meses, 
consignados como filla e netos da anterior, cando era o esposo da segunda 
quen os «llama a su compañía» en Bos Aires, pon en evidencia as ambiguas 
relacións de poder existentes no interior do mundo feminino e da familia. 
Malia o matrimonio e á maternidade de Elidora, ao menos na percepción do 
que inscribiu a estas emigrantes no rexistro de Ribadeo, non había dúbida 
quen debía ter a precedencia.9

Estas pistas constitúen un punto de partida para a análise do caso de Mar 
del Plata, onde nos ocupamos dunha migración xa establecida. Polas razóns 
que vimos sinalando, a orixe provincial das mulleres galegas gardaba estreita 
correlación coa dos homes, cunha excepción: as emigrantes de Lugo. En efec-
to, as fontes de que dispoñemos mostran que, a diferenza do conxunto de gale-
gos, as mulleres de Lugo ocupan o segundo lugar en importancia despois das 
da Coruña e en lugar das de Pontevedra. Neste caso a relación entre os sexos 
era bastante máis parella que nas outras provincias.10 Que inducira a un maior 
número de lucenses a emigrar fronte a outras galegas? A situación da familia na 
orixe danos algún indicio sobre esta cuestión. Así, se consideramos o lugar de 
residencia dos pais no momento do matrimonio en Mar del Plata, non só ato-
pamos que cerca do 70% permanecía na península, senón que ademais no 55% 
dos casos os dous pais ou ao menos un deles falecera, unha proporción moi 
superior á doutras mulleres do país –o 40% e o 25% das mulleres da Coruña e 
Pontevedra, respectivamente, atopábase na mesma situación. Malia que entre 
os varóns de Lugo a proporción dos pais que permanecían na península era 
mesmo maior, a porcentaxe dos que faleceran non era inferior ao 40%, un 15% 
menos que entre as mulleres. Resulta factible entón pensar que para as mulle-
res a morte dos pais era un motivo de peso para emigrar, sexa pola maior auto-
nomía que puideran ter para mobilizarse, sexa pola existencia doutros parentes 
no novo país, o que explicaría a maior presenza de mulleres en relación cos 
homes que observamos entre os inmigrantes de Lugo.

9. «Registro de emigrantes…», op. cit., 17 de outubro de 1900.
10. Perante a falta de fontes que indiquen a procedencia dos españois, utilizamos os libros de 
matrimonios do Rexistro Civil da cidade, coas limitacións que supón considerar soamente o 
universo dos que contraen matrimonio, aínda que se inclúa a totalidade. Feita esta excepción, 
observamos que o índice de masculinidade entre os galegos de Lugo era de 120, mentres entre 
os da Coruña, Ourense e Pontevedra era de 161, 194 e 214, respectivamente. Unha tendencia 
que obviamente debeu variar na medida en que o fixesen os índices de solteiría definitiva, entre 
outros aspectos. De todos os xeitos, resultan rechamantes estas diferenzas xa que non gardan 
relación coa antigüidade de asentamento na zona, como podería pensarse. 
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Máis alá das diferenzas existentes no interior deste colectivo, o acompa-
ñamento dos pais na emigración era bastante menor entre os galegos que no 
conxunto de españois –o 36% fronte ao 45% dos últimos. No entanto, como 
era de esperar, en ambos os casos as mulleres emigraban en maior medida xun-
to cos seus pais. Porén, tamén aquí as diferenzas se mantiñan. Mentres o 57% 
das peninsulares partira da súa terra no seo do núcleo conxugal, esa proporción 
diminuía ao 48% entre as orixinarias de Galicia. Un comportamento que posi-
blemente se relacione coa gran corrente migratoria que chegou dende esa rexión 
a Arxentina e que debeu inducir a estas mulleres a cruzar o océano máis confia-
das, tanto polo coñecemento que brindaba a experiencia dos que partiran antes, 
como pola existencia de parentes e coñecidos previamente asentados.

Ademais, na emigración feminina incidían outros factores vinculados 
coas relacións familiares. Era o caso das nais solteiras. En efecto, a presión 
social da época facía que estas mulleres e talvez a súa propia familia visen 
no destino arxentino unha saída para un futuro pouco favorable no lugar de 
orixe, sexa que viaxasen cos fillos, sexa que os inducisen a partir con algún 
parente ou coñecido. Deste modo, se os fillos de nai solteira representaban o 
2,4% no conxunto de españois do noso universo, esa porcentaxe ascendía ao 
5,7% entre os galegos.11 Aínda que isto só sinala unha tendencia, é posible 
que as proporcións fosen bastante maiores, se temos en conta que só consi-
deramos os fillos de nai solteira que formalizaron a súa unión.12 Polas carac-
terísticas sociais das provincias galegas, con múltiples e poboadas parroquias 
que facían extremadamente difícil subtraerse á censura de parentes e veciños, 
é probable que o control social fose maior que noutros lugares da penínsu-
la. Pero tamén é factible pensar que estas mulleres tivesen no cruzamento do 
océano un camiño para subtraerse a esta presión que outras non tiñan. Sexa 
por unha ou outra razón, ou talvez por ambas, o certo é que os fillos e as fillas 
de nai solteira, sós ou acompañados por elas, superaban de longo entre os 
galegos ao resto dos españois.

Como se desprende do anterior, tanto entre os emigrantes que inicia-
ban o percorrido cara ao porto de Bos Aires, como entre os que xa estaban 
asentados, os galegos, mulleres ou homes, que emigraban a un tempo coas 

11. Sobre un total de 435 galegos que contraeron matrimonio en Mar del Plata entre 1890 e 
1930. A proporción entre os españois está referida ao universo de máis de dous mil individuos 
no mesmo período. Libro de Matrimonio citado.
12. Agradezo a Lourenzo Fernández Prieto facerme notar esta posibilidade, tendo en conta que 
a proporción de fillos de nai solteira era moi superior na Galicia da época.
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súas familias constituían unha minoría.13 Isto obsérvase aínda entre os indi-
viduos máis numerosos e de maior antigüidade na zona como os coruñeses. 
Só o 31% destes galegos se atopaba inserido no seo de familias «completas», 
mentres que o 12% se atopaba no lugar na compaña dun ou máis irmáns. As 
relacións de parentesco directas incluían, entón, pouco máis do 40% destes 
inmigrantes. Aínda que tales vencellos constitúen o límite mínimo a xulgar 
polas testemuñas de matrimonio de igual apelido cuxo lazo familiar non pode 
confirmarse, estas relacións eran bastante inferiores ás mantidas polos alme-
rienses, un colectivo que tivo unha destacada inserción na cidade e o seu par-
tido –nos anos vinte tiñan unha representación análoga á dos galegos. Nese 
caso nada menos que o 60% dos individuos contaba con pais e/ou irmáns no 
lugar, proporción exactamente inversa ao caso que nos ocupa e que segura-
mente se vinculaba coas formas familiares e de herdanza dos lugares de orixe. 
En efecto, mentres os grupos nucleares e a herdanza igualitaria predominaban 
entre os andaluces da provincia mencionada, as familias complexas e estendi-
das eran frecuentes en Galicia, onde ademais en algunhas zonas se practica-
ba a mellora dalgún dos fillos en vida ou á morte dos pais.14 Estas condicións, 
estreitamente vinculadas, deberon pesar entre os galegos á hora de decidir a 
partida dos fillos menos favorecidos, homes ou mulleres, que emigraban sós 
ou na compañía dalgún irmán na mesma situación.

Estas características, que observamos cando a migración galega se ato-
paba consolidada na cidade, sufriron variacións ao longo do proceso. Así, a 
mediados do século XIX, durante o período de migración temperá, como outros 
autores sinalaron, o arribo de homes sós era maioritario. Os libros de bautis-
mos de fins dos anos oitenta mostran que tan só unha das 14 familias cuxos 
xefes eran galegos estaba conformada por dous cónxuxes da mesma orixe. 
Para 1895, as cédulas do censo nacional evidencian un aumento de familias 
completas acompañadas incluso por parentes colaterais. No entanto, os gale-
gos que permanecían solteiros, ou ben que se uniran a mulleres doutra orixe 
aínda eran maioría. Habería que agardar ao cambio de século, co aumento 
xeral da corrente española, para que as mulleres galegas, chamadas polos seus 
esposos ou ben solteiras, formasen un conxunto significativo. Deste modo 

13. Ver entre outros A. Vázquez: «Las dimensiones microsociales…», op. cit.; F. Devoto (1996) 
considera a emigración de galegos de Pontevedra en «Las migraciones españolas a la Argenti-
na desde la perspectiva de los partes consulares (1910). Un ejercicio de tipología regional» en 
EML, n.º 34, pp. 479-506. 
14. C. Lisón Tolosana (1991): Antropología de los pueblos del Norte de España, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid e Universidad de Cantabria.
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puideron formarse na sociedade de destino novas familias galegas que recrea-
ban, adaptándoas á nova realidade, as prácticas do lugar de orixe.

En efecto, coma outros españois, os galegos que se asentaron en Mar del 
Plata durante a época de inmigración masiva mantivéronse nun ámbito de 
relación basicamente étnico –entendido este termo na súa dimensión social 
e cultural–, a xulgar pola orixe do cónxuxe con quen contraían matrimonio. 
Máis das tres cuartas partes dos homes e mulleres casaron cun español ou fillo 
de españois. Non obstante, as galegas mostraban características que as diste-
raban doutras españolas. Entre elas a proporción das que tomaba como espo-
so a un individuo de distinta orixe era máis elevado –27% fronte ao 22% do 
conxunto de españolas. Casando con italianos, franceses, gregos, sirios ou ale-
máns, ademais de nativos de varias xeracións, mostraban unha capacidade 
de adaptación ás novas relacións e prácticas culturais semellante á dos homes 
galegos, tamén máis abertos en tal sentido. 

Porén, as repercusións que isto tiña, non só debido ao mundo familiar e 
relacional dos esposos senón tamén á futura crianza dos fillos, deberon inci-
dir na selección de cónxuxes da mesma procedencia. Deste modo o 56% das 
galegas uniuse con outro paisano da rexión, a maioría da mesma provincia, 
o que nos induce a pensar, a falta doutros datos, que unha boa parte de tales 
matrimonios debeu celebrarse con veciños ou coñecidos do lugar se temos en 
conta o papel que desempeñaban as cadeas migratorias. No entanto, a expe-
riencia do cruzamento do Atlántico tornaba imposible a reprodución das for-
mas familiares do lugar sen que sufrisen unha inevitable adaptación. O peso 
que tiñan os matrimonios con galegos de distinta provincia, así como con leo-
neses e asturianos –a metade das unións con peninsulares– enténdese no mar-
co deste proceso de recreación dos propios costumes. 

A idade serodia en que casaban tamén poñía en evidencia este fenómeno. 
Aínda que como sinalaron algúns historiadores, por razóns diversas e com-
plexas, as mulleres galegas tendían ao matrimonio tardío, a emigración tendeu 
a acentuar esa tendencia. En efecto, se na orixe a idade media para o casa-
mento se achegaba aos 25 anos, en Mar del Plata era de 26 anos.15 Continua-
ban dese modo a tradición da orixe se temos en conta que esta idade era dous 
anos maior que a media doutras españolas. O contraste coas andaluzas, cun 
termo medio de 22 anos ao casar, pon aínda máis en evidencia esta continui-
dade. As múltiples necesidades que debían atenderse en relación coa familia 

15. R. Rowland (1988): «Sistemas matrimoniales en la península ibérica (siglos XVI-XIX). Una 
perspectiva regional» en V. Pérez Moreda e D. Reher (eds.), Demografía histórica en España, Ma-
drid, Edic. El Arquero, pp. 72-137.
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e os parentes no novo lugar de asentamento e por suposto o traballo deberon 
incidir neste atraso –de feito o termo medio formaba familia logo de seis anos 
de residencia no país.

Agora ben, cales eran as actividades laborais destas mulleres? Como nas 
listas de embarque e os censos españois, tamén en Arxentina as fontes tenden 
a ocultar esta información. En Mar del Plata, tanto as cédulas censuais de 1895 
como os libros de socios da Sociedad Española de Socorros Mutuos consignan 
tarefas de «su sexo» ou ben deixan en branco este ítem no 80% dos casos. No 
entanto, o feito de que a comezos do século XX se afiliasen a unha mutual cons-
titúe un indicador de que, ao menos unha parte, estaba ocupada en traballos 
remunerados. En efecto, a falta de asistencia sanitaria por parte do Estado, así 
como de cobertura en caso de enfermidade, era unha das razóns que impulsa-
ba os traballadores a pagar unha cota mensual nas mutuais españolas que tan-
to éxito tiveron no país.

A omisión das fontes ou a adscrición ás actividades que realizaban os espo-
sos ou pais formaba parte dunha visión propia dos funcionarios e os dirixen-
tes da época como sinalaron algúns estudos sobre xénero e inmigración a 
Arxentina.16 De feito, contra 1929 as mulleres puideron figurar como teste-
muñas de matrimonio e a mediados dos anos 30 comezaron a consignarse 
as súas ocupacións no mesmo acto, moito despois de que se incorporasen ao 
mercado de traballo nas tendas e fábricas. Porén, o cruzamento de distintas 
fontes permite ao menos trazar unha imaxe. Así, a fins do século XIX o cen-
so de poboación cuxa orixe provincial se confirmou permite unha aproxi-
mación ao mundo social e ocupacional das mulleres. Trátase de dez familias 
numerosas –en conxunto uns sesenta individuos a maioría dos cales nacera no 
lugar ou outros da provincia de Bos Aires–, cuxos cónxuxes naceran na Coru-
ña. En todas elas, as donas figuran sen dato ocupacional e cando este se con-
signa aparece como parte da empresa familiar. Ese era o caso das mulleres de 
pequenos comerciantes e industriais do poboado como Ramona López, que 
traballaba como cigarreira xunto co esposo, ou María Vidal e a súa filla Pilar, 
ambas as dúas «comerciantes» como o xefe de familia. Só unha das mulleres 

16. C. Frid de Silberstein (2003): «Immigrants and Female Work in Argentina: Questioning 
Gender Stereotypes and Constructing Images-The Case of the Italians, 1879-1900» en S. L. 
Baily e E. J. Míguez (eds.), Mass Migration Two Worlds. An italian family’s correspondance across the 
Atlantic, 1901-1922, New Brunswick and London, Rutger University Press, pp. 195-218; H. Otero 
(1997): «Familia, trabajo y migraciones. Imágenes censales de las estructuras sociodemográ-
ficas de la población femenina en la población femenina en la Argentina, 1895-1914» en E. 
Mezquita de Samara (ed.), As idéias e os números do Gênero. Argentina, Brasil e Chile no século XIX, 
Sâo Paulo, Hucitec, pp. 63-100.



�5� 

Galegas en Mar del Plata. Emigración, familia e traballo, 1880-1930

[ ESTUDOS MIGRATORIOS. Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, Núm. 1, 2008 (239-260) ]

casadas figuraba como «doméstica», unha actividade que complementaba os 
ingresos que obtiña o marido na súa ocupación de carreiro. Seguramente Jose-
fa Fernández, a maior de todas con 65 anos, axudaba na froitaría que tiña o 
seu esposo, aínda que a súa ocupación non fose declarada. Con maior moti-
vo, ese sería o caso de Justa López, a muller dun labrego da zona de quintas 
do ejido, se temos en conta que os seus seis fillos de 15 a 8 anos, incluídas as 
nenas, figuraban como agricultores.17

A diferenza da visión máis clásica, a agricultura nas chacras e quintas do 
contorno urbano, e tamén na zona rural, tivo un papel moi significativo nas 
carreiras ocupacionais dos españois e en particular dos galegos da provincia 
de Lugo. De feito, como analizamos noutro lugar, boa parte da produción de 
patacas na que se especializaba a zona estaba impulsada por estes inmigran-
tes en condicións bastante distintas ás da orixe.18 En efecto, extensións que ían 
de 8 a 32 hectáreas na periferia da cidade ou parcelas de até 150 hectáreas da 
terra máis rica do país, se na nova sociedade resultaban moi pequenas, repre-
sentaban verdadeiros latifundios para a maioría dos minifundistas galegos. O 
arrendo destas extensións para o cultivo de cereais ou patacas, xunto coa cría 
dalgúns animais, implicaba o traballo de toda a familia e eventualmente a axu-
da dalgún parente ou xornaleiro na época da colleita. Se temos en conta que a 
cuarta parte dos lucenses se dedicaba á agricultura no intre de casar –propor-
ción que aumentaba cando os fillos estaban en idade de crianza– é claro que 
as mulleres, como na terra de orixe, se empeñaban tamén nas distintas faenas 
que demandaba o campo. Cándida Piñeiro, unha muller do lugar de Buín, no 
concello de Taboada, que xunto co seu home seguiu os pasos dun irmán asen-
tado na zona, constitúe un bo exemplo. O seu labor e o dos numerosos fillos 
que naceron no lugar constituíron unha man de obra indispensable cando, 
logo de traballar no campo dun curmán e na facenda á que foron recomenda-
dos por este, decidiron arrendar por conta propia unhas 60 hectáreas. O caso 
de Cándida, cuxa ocupación non aparece rexistrada en ningunha fonte, serve 
para ilustrar o de moitas outras galegas que, sen percibiren un salario, traba-
llaron ao lado do esposo e ademais criaron os seus fillos.19

Segundo estes indicios, a diversidade caracterizaba as ocupacións das 
galegas. Lonxe estamos da identificación coa empregada doméstica que apa-
rece en grandes centros urbanos como Bos Aires. As características de Mar del 

17. Archivo General de la Nación (AGN), Cédulas del Censo Nacional de Población, 1895, 
Leg. 811.
18. Orden, M. L. da (2001): «La inmigración gallega…», op. cit.
19. Entrevista a Jesús Moure, fillo de Cándida. Mar del Plata, marzo de 2000.
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Plata, que permitía combinar doadamente oficios rurais e urbanos, ademais 
da estacionalidade laboral que posibilitaba a temporada estival no balneario, 
debeu favorecer esta inserción. Claro que se trataba de mulleres casadas e o 
estado civil condicionaba fortemente o tipo de actividade realizada. En efecto, 
entre as españolas solteiras a proporción de serventas era moito máis frecuen-
te e é probable que isto se repetise entre as galegas. Unha vez que contraían 
matrimonio pasaban a ocuparse na actividade do marido, criaban os fillos e, 
eventualmente, lograban un ingreso como pasadoras do ferro ou lavandei-
ras, unha ocupación que lles permitía manterse no fogar. As viúvas en cambio 
debían facerse cargo da tenda ou o comercio ou ben arranxábanse para alugar 
algunha peza na súa propia casa.

Claro que non todas eran traballadoras. Como no caso dos homes, as 
mulleres que chegaron en ondas máis temperás, a pouco de mediado o século 
XIX, tiñan maiores oportunidades de gozar dunha boa posición, sobre todo nas 
terras de ocupación recente onde se localizaba Mar del Plata e outros poboa-
dos do sur bonaerense. Era o caso de Carolina Barreiro, nacida na Coruña, que 
a finais dos 70 casou co fillo do fundador do poboado, un dos máis importan-
tes facendados do lugar. A súa alianza con Eduardo Peralta Ramos sen dúbida 
foi posible grazas á posición que xa tiña como irmá dun propietario da zona. 
Juan Barreiro era dono dunhas 800 hectáreas na mellor zona do partido cando 
apenas este se conformara. O feito de que non declarase ocupación ningunha 
obviamente se relaciona coa posición do seu esposo, que lle permitía contar 
con dúas empregadas domésticas, un cocheiro e unha agregada de 13 anos que 
seguramente colaboraba coas tarefas do fogar. Unha posición análoga tiña Car-
men Fernández, cuxo home, Vicente Varela, nacera en Ribadeo e era un dos 
escribáns da vila. Os empregados que traballaban no servizo destas casas eran 
pola súa vez españois e, aínda que os datos do censo nos permitan establecelo, 
non sería estraño que tamén fosen galegos ou mesmo paisanos que, a través das 
redes migratorias, reproducían as diferenzas sociais da orixe.20

Máis alá destas conxecturas, o certo é que xa a finais do século XIX existía 
unha estratificación social que diferenciaba non só o colectivo español no seu 
interior senón tamén as mulleres galegas. Todas tiñan en común, no entanto, 
un elevado índice de natalidade e tamén de mortalidade infantil, polo menos 
na época considerada. As serventas, as esposas de agricultores, comerciantes, 
facendados ou profesionais, tivesen ou non persoal ao seu servizo, posuían 
unha prole numerosa. Cando se achegaban aos 40 anos tiñan entre seis e dez 
fillos, varios dos cales morreran nos primeiros tempos de vida. Aínda que non 

20. AGN Cédulas do censo nacional …, op. cit.
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estamos en condicións de confrontar esta situación coa que vivían na penínsu-
la, todo parece indicar que, cando menos até os primeiros anos do novo sécu-
lo, esta situación non se modificou. As sete mulleres galegas que casaron en 
Mar del Plata e cuxos fillos naceron no lugar, anotaron entre 3 e 6 fillos nos 
primeiros anos de matrimonio cando aínda estaban en idade reprodutiva, cun 
espazo dun a dous anos entre cada nacemento. A xulgar por estes datos, que 
seguen a tendencia observada noutros lugares do país excepto Bos Aires, até 
fins dos anos vinte a fecundidade continuou sendo elevada.21 De xeito que o 
coidado de familias numerosas absorbía estas mulleres xunto co traballo e o 
aforro, unha obsesión compartida polos inmigrantes que cruzaron o océano 
co afán de mellorar a súa vida.

Como era a relación no interior destas familias? Contrariamente á imaxe 
de ruptura e desarraigo que as visións tradicionais sostiveron, unha boa par-
te dos españois reconstruíu en certa medida o mundo coñecido a través das 
cadeas migratorias e os vínculos mantidos na nova sociedade. Isto sen desbo-
tar que tamén incorporaron, nalgúns casos a través do matrimonio, novas 
relacións que incluían españois e individuos de diversas orixes. Adoito com-
partían a mesma veciñanza na cidade que, polo demais, tiña unha magnitude 
intermedia. Incluso se os pais non emigraran, era factible que as novas fami-
lias dos irmáns compartisen a mesma casa ou traballasen xuntos na quinta ou 
chacra que tiñan en arrendo, nomeadamente cando os fillos eran pequenos. 
Polo demais, a familia de orixe, cando emigraba completa, exercía unha for-
za centrípeta nos fillos e nas súas novas familias. Era o caso do matrimonio 
de Manuel Bretal e María Vidal, da Coruña, que a finais dos anos oitenta che-
garon a Mar del Plata xunto cos seus catro fillos. Aos poucos anos os esposos 
atendían un pequeno comercio xunto con Pilar, a filla maior. En 1899, can-
do esta contaba 20 anos, contraeu enlace cun paisano da mesma provincia e 
permaneceu cos seus pais e irmáns na parcela correspondente á quinta 10 do 
ejido. Alí naceran os seus primeiros tres fillos cando a súa irmá Constantina 
casou cun vasco francés e, posteriormente, o propio fixo Filomena cun irmán 
daquel. Entre 1900 e 1910, tramo en que podemos observar a traxectoria des-
tas familias, convivían no mesmo predio os pais xa maiores, as fillas casadas, 
varios netos e tres tíos maternos. Se todos os netos sobreviviron, en 1909 esta 
parentela incluía uns 22 individuos entre avós, fillos, xenros, curmáns e tíos 
que residían xuntos a unhas 15 rúas da praza central. Dese xeito recreábanse 

21. Libro de Nacimientos do Registro Civil, 1892-1910. Sobre o tema ver Torrado, S. (2003): 
Historia de la familia en la Argentina Moderna (1870-2000), Bos Aires, Ediciones de la Flor.
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formas familiares propias dos lugares de orixe nunha cidade que por eses anos 
estaba crecendo de forma acelerada.22

Ademais dos beneficios económicos que supoñía compartir a vivenda 
e, polo menos, unha parte dos ingresos, esta proximidade facilitaba o coida-
do dos nenos, que, por outra parte, se criaban xunto cos seus curmáns e tíos, 
ás veces non moito maiores que eles, dada a fecundidade existente. A convi-
vencia, en especial a atracción que exercían as familias de orixe na residencia 
dos novos núcleos conxugais, fálanos da autoridade exercida polos pais, pero 
tamén do papel das esposas galegas, que, como as irmás do exemplo citado, 
atraeron os esposos e criaron os fillos no ámbito familiar onde elas mesmas 
creceran. Dese modo exercían unha mediación entre a propia familia e o mun-
do dos esposos de orixes familiares e culturais diversas, de acordo co pluralis-
mo social vixente na nova sociedade. A muller, nomeadamente a figura da nai, 
desempeñaba, pois, un papel fundamental na reprodución e adaptación dos 
propios costumes e tradicións no interior da familia.23

A forteza dos lazos entre pais e fillos non estaba, no entanto, libre de 
tensións. A convivencia no interior de familias numerosas e extensas podía 
contrariarse pola existencia de intereses individuais contrapostos, dos que 
poucas veces logramos ter evidencias. A falta de pagamento do aluguer polo 
uso dunha peza cando a casa era compartida, a violencia exercida polo esposo 
sobre a muller ou o enfrontamento cos sogros eran situacións que ocasional-
mente daban lugar á intervención da xustiza de paz, cando non tiñan maio-
res consecuencias.

Como a punta dun iceberg, a historia de Consuelo e Florinda tira á luz 
algúns destes conflitos. A primeira nacera en Pontevedra e, como outras fillas 
de mulleres solteiras, emigrara xunto coa súa nai en 1898 cando só contaba 
cinco anos. Nada sabemos das relacións que axudaran a Estrella, a nai, a esta-
blecerse en Arxentina cunha cativa tan pequena. O certo é que quince anos 
máis tarde atopámola en Mar del Plata, cando a filla contraeu matrimonio 
cun paisano da mesma provincia. Aínda que é probable, ignoramos se exis-
tía entre eles algún elo previo na orixe. Sebastián Filgueiras, que emigrara con 
16 anos, pouco tempo despois que a súa muller, mantiña a súa familia traba-
llando como xornaleiro. Desta unión naceu María Antonia, sen dúbida a máis 
sufrida protagonista dos conflitos que xurdiron no fogar. En efecto, os expe-

22. Esta reconstrución baséase no cruzamento das cédulas censuais de 1895 e os Libros de Matri-
monios y de Nacimientos del Registro Civil (1899-1910) informatizados nunha base de datos.
23. Realizamos unha análise deste tema en «Cadena migratoria, familia y pautas de residen-
cia: una nueva mirada a una vieja cuestión. Mar del Plata, 1910-1930» EML, n.º 45, agosto de 
2000, pp. 397-418.
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dientes do Xulgado de Paz achéganola como vítima da ira dunha tía que vivía 
na mesma casa. Ao parecer os problemas comezaron cando Florinda, orfa 
de pai, emigrou a Mar del Plata chamada polo irmán. A convivencia entre as 
mulleres non debeu ser nada fácil. Consuelo, aos tres anos do seu casamento, 
debeu incorporar ao seu fogar a unha cuñada que descoñecía. Pola súa parte, 
Florinda, con só 16 anos, criárase sen coñecer do irmán máis que as noticias 
que recibían os seu pais. O salario que percibía como «serventa» seguramente 
debeu colaborar cos ingresos da súa «nova» familia en Mar del Plata. O certo 
é que, oito anos máis tarde, Consuelo foi expulsada do fogar polo seu marido 
e separada da súa filla. Seguramente atopou refuxio na casa da súa nai ou dal-
gún coñecido, onde aos poucos días «llegó llorando» María Antonia, que fora 
mallada pola súa tía. Este feito desencadeou o enfado da nai que, se aparen-
temente aceptara a dura decisión do marido, non dubidou en acudir á xusti-
za para defender a súa filla. Deste modo atopamos a Florinda declarando por 
primeira vez perante a policía do lugar. Como é lóxico as testemuñas contra-
dicíanse. A tía atenúa, sen negalo, o castigo dado á sobriña que, ao seu xuí-
zo, merecía unha «reprensión» por andar «con embustes y cuentos». A nena, 
unha escolar de doce anos, tiña contusións na cabeza e nas costas polos gol-
pes dados cun «zueco». Ademais do castigo corporal, a súa declaración pon en 
evidencia as tensións ás que estaba sometida. Así no expediente revela a razón 
do castigo: «supone que porque foi a ver a su mamá. Que como su papá sin 
causa ninguna había expulsado de su casa a su mamá y como su referida tía no 
quería que ella estuviera allí había creído que la á ido á buscar [sic]».24

O relato desta pequena historia, cuxo desenlace non coñecemos, dei-
ta algunha luz sobre diversas cuestións relacionadas co xénero. Máis alá dos 
motivos, o poder do marido exercérase sen maiores cuestionamentos. En efec-
to, cando menos nun comezo, a esposa acatou a medida disposta, que, por 
outra parte, se atribuía a outra muller, neste caso a cuñada. A figura masculina 
esváese máis se temos en conta que en ningún momento se menciona a Sebas-
tián na causa que atinxía á propia filla. O conflito aparece pois como propio 
do mundo feminino. O poder exercido polas mulleres maiores sobre as meno-
res, que xa sinalamos, móstrase no caso desta nena baixo a forma de violencia. 
Malia a importancia asignada á escola, este e outros indicios sinalan que entre 
os inmigrantes de sectores máis baixos os nenos non gozaban da posición que 
as familias da burguesía lles outorgaban.

24. Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sección Mar del Plata. Expedientes do Juz-
gado de Paz, Atado 1, causa 3629, 2 de decembro de 1919.
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Na submisión de Consuelo non sabemos que lugar tivo a súa historia 
como filla de pai «desconocido», pero o certo é que coa resolución de acudir á 
xustiza soubo poñer en primeiro plano o seu papel de nai. Máis alá das liortas 
entre cuñadas, polo demais coñecidas, esta acción –seguramente influída polo 
exemplo da propia nai, que ao seu tempo tomou a decisión de emigrar–, pon 
de relevo as diversas vías e significados que adoptaba o comportamento des-
tas mulleres no interior das familias. Contrariamente ás aparencias, a subor-
dinación non semella ser o trazo que prevalecía. De maneira ás veces oculta e 
ás veces explícita, eran quen de exercer unha autoridade e un poder que unha 
primeira ollada só atribuiría aos homes. As relacións entre varóns e mulleres 
eran pois cambiantes e en non poucas ocasións podían contradicir os presu-
postos máis clásicos para a época.

De feito, aínda dende o lugar de orixe podían seguir desempeñando este 
papel con respecto aos que emigraron. O xenio que demostra a moza de Vigo 
que cara a 1910 enviou a súa fotografía ao irmán que moraba no país é unha 
clara mostra diso. A dozura da súa imaxe no retrato contrasta coa brusquida-
de non exenta de tenrura do escrito que figura no dorso:

Como tu te holvidaste de nosotros yo te mando mi fisonomía para que beas que 
no morimos que estamos aquie esperando siempre y conmucha ansia unha car-
tita delos americanos que tanto nos gusta saber de ellos asi que esta espera con-
testacion, porque pasa ya de unaño queno sabemos nada de tuvida sabes cuanto 
te quiere tu hermana Carmen [sic].25

 Como neste caso, o reclamo e mesmo o duro reproche eran modalida-
des adoptadas polas mulleres que permanecían na orixe fronte aos que emi-
graran. A correspondencia que se conserva, por certo escasa, dá boa conta 
diso.26 As cartas que María Mosquera, unha nai e viúva que fixo chegar a súa 
palabra a Antonio, o fillo que vivía en Mar del Plata até o momento mesmo 
da súa morte, resultan máis que elocuentes. O feito de que non soubese escri-
bir non constituíu unha barreira para iso e a utilización do servizo doutras 
mulleres para enviar a súa mensaxe ao longo de dez anos preséntaa cunha for-
teza que contrasta coa debilidade da situación que transmite ao seu fillo. Así, 
en decembro de 1921, moi preto do Nadal, fai escribir ao seu fillo parágrafos 
coma o seguinte: 

25. Colección persoal da autora. 
26. No caso galego, o valor das cartas para a reconstrución histórica foi posto de manifesto con 
mestría no libro: X. M. Núñez Seixas e R. Soutelo (2005): As cartas do destino. Unha familia ga-
lega entre dous mundos 1919-1971. Vigo, Editorial Galaxia.
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Pues Diego Errecibido la tuya y enterada de ella beo que tus asuntos siguen lo 
mismo sin resulucion ninguna faborable para ti ya asi como tu puedes com-
prender tengo que perder las Esperanzas que tenia puestas en ti deque serias mi 
amparo para la begez pero por lo que boy biendo creo que me equivocado pues 
yo creia que me mandarias algo para pasar las Navidades y Pobre de mi que con 
el frio que ace tengo que salir en dias tan memoriales a pedir unha limosna, pues 
mira que aínda que fuera poquita cosa que me mandaras pues basta que se acer-
quen estos dias y que los tengo que pasar solita y seria para mi unha satisfacion 

grande al ver que aínda que lejos tengo un hijo que se acuerda de mi [sic]…27

A recepción desta mensaxe cando, polo tempo que demoraban as cartas, 
xa non había modo de reparar a situación de María, debeu causar non pouca 
pena e tamén desgusto no fillo que, como a nai recoñece, se atopaba con eivas 
para conseguir e reter o seu traballo. No entanto, o reclamo atopaba eco nos 
xiros mantidos até a morte da nai, o envío de noticias e tamén de retratos, que 
nunca parecían suficientes. En resposta, a nai manifestaba o agradecemento 
polas remesas, o detalle dos gastos realizados e o interese pola saúde e a educa-
ción do neto que finalmente nacera da familia formada por Antonio en Mar del 
Plata. Todo apunta a indicar a ambigüidade da relación desta muller con res-
pecto ao seu fillo: o control que seguía exercendo dende a aldea e que se pon 
de manifesto no excelente estado de conservación do máis de medio centenar 
de cartas que enviara dende Betanzos, pero tamén a dependencia na escrupu-
losa rendición de contas e o pedido de permiso para realizar certos gastos. Por 
último, a afirmación da súa posición ao permanecer no lugar cando Antonio 
lle propuxo viaxar a Arxentina pouco tempo despois da morte da filla.28 

Segundo isto, as nais e irmás que ficaban en Galicia en boa medida con-
tinuaban a relación cos membros da familia que emigraron. Se é certo que a 
partida producira un cambio fundamental nas súas vidas e nas dos homes 
ás que estaban vinculadas, tamén o é que isto non necesariamente implica-
ba unha ruptura. Coa limitación que supón, as historias de Carmen e María 
mostran mulleres que se atopaban moi lonxe de asumir unha conduta pasi-
va. Tamén no caso das mulleres que permaneceron no lugar, o universo dos 
inmigrantes pon de manifesto a diversidade de situacións en que se atopa-
ban aínda as menos favorecidas e o exercicio dunha autoridade que distaba 
do sometemento.

27. Carta de María Mosquera a Antonio Mosquera residente en Mar del Plata, Betanzos, 20 de 
decembro de 1921. A colección destas cartas, escritas na súa maioría dende Betanzos, abarcan 
o período 1914-1930 e foron xentilmente cedidas por Marcelo López, membro da Asociación 
de Anticuarios de Mar del Plata, a quen agradezo a súa valiosa achega.
28. Ibidem, Betanzos, 1 de xuño de 1921.
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 A idea do triplo salto que supuxo a emigración de españois a Arxentina, 
polo cruzamento do océano dende un mundo rural a un urbano e dos traba-
llos do campo aos da cidade –o servizo doméstico, entre as galegas–, móstra-
se de xeito moito menos dramático na cidade de Mar del Plata. A inserción de 
homes e mulleres que partiron de Galicia en cidades intermedias como a que 
nos ocupa, permitía a combinación de traballos e a recreación das prácticas de 
orixe que facía menos radical o paso dun a outro mundo.

A trama de relacións familiares ou de veciñanza que acompañou as mulle-
res na emigración, as cadeas migratorias que en ocasións elas mesmas impul-
saban, permitiu unha adaptación das propias experiencias á nova sociedade. 
Dende o punto de vista laboral, a análise que permite a escaseza das fontes 
do período amosa un contraste entre as imaxes forxadas polos funcionarios e 
dirixentes –que as querían no universo do fogar– e a práctica destas mulle-
res. Se as solteiras probablemente traballaban na súa maioría como «serven-
tas», non ocorría o mesmo coas casadas ou as viúvas. Aínda que a ocupación 
do home desempeñaba un papel fundamental, a súa influencia non debería 
interpretarse nun só sentido. Por que pensar que a adscrición aos traballos do 
marido, á tarefa no campo ou ao comercio, necesariamente implicaba unha 
subordinación? Polo demais, como mostra o atraso da idade do matrimonio, 
a percepción dun salario por parte das empregadas domésticas debeu darlles 
unha marxe de autonomía que na terra de orixe era difícil de obter. O propio 
ocorría coa educación nun país onde a escola primaria era obrigatoria e gratuí-
ta, polo menos a comezos do século XX, cando o Estado puido garantila efecti-
vamente nas zonas de maior inmigración. 

Dende a perspectiva da formación de novas familias e a trama de relacións 
que poñía de manifesto, as galegas mostráronse máis dúctiles aos cambios que 
outras emigrantes da península. Se ben continuaban tradicións como o casa-
mento serodio ou as unións con paisanos, tamén se adaptaron ao novo medio. 
Antes que unha simple continuidade, esta adaptación implicou unha recrea-
ción das vellas prácticas que, á par que incluía esposos doutras orixes, situaba 
os seus fogares nas inmediacións dos pais e daba lugar á formación de paren-
telas extensas onde a figura da nai tiña un lugar central. Os conflitos que esta 
convivencia orixinaba tamén demostran a diversidade vixente no interior deste 
mundo feminino. O seu papel no interior da familia e no traballo dificilmente 
pode interpretarse nun só sentido. Con maneiras explícitas e outras veces sutís 
e indirectas, as mulleres posuían a autoridade e facían uso dun poder que non 
poucas veces resultaba arbitrario. Deste modo, a subordinación ao home que 
clasicamente se lles atribúe na época estaba lonxe de conformar unha realidade 
uniforme, cando menos no caso das mulleres galegas que se asentaron en cida-
des de provincia como Mar del Plata no cruzamento dos séculos.
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ALISTAMENTO E EMIGRACIÓN EXTERIOR NA ESPAÑA 
DA RESTAURACIÓN

Andrés Bibiloni Amengual

RESUMO
Este traballo propón o alistamento como fonte para o estudo da emigración exterior española 
para unha etapa, a Restauración, na que non abundan as fontes. Especialmente útil para o 
ámbito local, é unha ferramenta fundamental para poder contar persoas en lugar de viaxes e 
achegarnos, así, a cuestións tan importantes como a permanencia, ademais de poder analizar 
o perfil profesional, a localización xeográfica ou as relacións de parentesco dos emigrantes. 
Fiabilidade, representatividade e amplitude cronolóxica son as bazas fundamentais desta fonte 
que ofrece información sobre os homes que son chamados ao cumprimento do servizo militar.
Palabras clave: Migración exterior, fontes, estatística, Francia, Europa, América.

ABSTRACT
The present paper proposes the use of enlistment statistics as a source for the study of external 
migration in Spain during a period, the Restoration, for which there are few sources. Particularly 
useful at local level, they are a fundamental tool for enabling people, not journeys, to be 
counted, thereby enabling us to consider questions as important as that of permanence, as well 
as to analyse the professional profile and geographical location of emigrants and the degree of 
kinship between them. The main advantages of this source of information on men called up for 
military service is that it is reliable, representative and covers an extended period of time.
Keywords: External migration, sources, statistics, France, Europe, America.

Un dos reproches máis comúns que conteñen os estudos sobre a emigra-
ción exterior española do período da Restauración refírese ás fontes. É unha 
problemática vella e as solucións, coñecidas. En calquera caso non é exclusiva 
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de España, polo que é comprensible que Dupâquier considere as migracións 
como o punto feble das estatísticas demográficas.1

Á vista deste panorama dedicamos as seguintes páxinas a analizar un ins-
trumento, outro, que nos axude a ampliar os nosos coñecementos sobre un 
fenómeno moi complexo como é o das migracións, con especial aplicación ao 
primeiro terzo do século XX, nun momento en que en España os fluxos inte-
riores e exteriores adquiren unha grande envergadura.2 Aínda que a aplicación 
desta fonte é xeneralizable ao conxunto da emigración exterior, a súa utilidade 
multiplícase ao dar información sobre mercados coma o francés, cun coñece-
mento máis confuso. Unha vez descrita a fonte, presentamos un caso prácti-
co que permite contrastar a medida en que se enriquece a visión que daban 
outras fontes e complementa as estatísticas de ausentes dos censos.

O instrumento elixido é o alistamento. O alistamento é un proceso leva-
do a cabo cada ano polo cal os concellos se encargan de elaborar a relación 
dos mozos que deben enfrontarse coas súas responsabilidades militares. Non 
se trata dun só documento senón de varios, todos eles con información intere-
sante e de validez desigual, xerados ao longo dun proceso que durante o sécu-
lo XX coñece algunhas modificacións. Aínda que estes cambios poden resultar 
importantes en función dos obxectivos que persiga a investigación, a estrutu-
ra de referencia é a seguinte:

a) O proceso iníciase a finais de ano, cando o gobernador militar lle 
comunica á autoridade municipal a orde de realizar o alistamento do recruta-
mento do ano correspondente, designando como delegado unha autoridade 

1. Dupâquier (2001, 38). Para España cómpre salientar a serodia aparición das fontes. No caso 
das migracións exteriores hai que esperar a finais do século XIX para dispoñer de series conti-
nuas que centran o seu interese nos traxectos marítimos que conectan España co continente 
americano e que nos permiten contar viaxes e non persoas. Especialmente Anuario Estadístico 
de España (1860-1861), Estadística de Comercio Exterior y Navegación de España, (1869-1921), 
Estadística de Emigración e Inmigración o «estadística de pasajeros por mar», (dende 1882) e Esta-
dística del Consejo Superior de Emigración Española (dende 1907) Yáñez Gallardo (1994, 15-39). 
A magnitude dos desprazamentos a mercados máis próximos, en cambio, é peor coñecida espe-
cialmente polo que respecta aos subrexistros das migracións terrestres a Francia ou ás dirixidas 
a Alxeria. Fronte á inflación da estatística americana imponse unha irregularidade da europea 
pola dificultade de cuantificar as viaxes terrestres ou os embarques que se producen dende os 
portos franceses con intención de cruzar o Atlántico. Nas viaxes en dirección sur –cara a Áfri-
ca– reprodúcese o mesmo esquema polos efectos da baratura da pasaxe, o que levará a non 
considerar os pasaxeiros como emigrantes (Rubio, 1974; Vilar, 1975, 1983 e 1990; Jordi, 1986, 
1988 e 1990; Bonmatí, 1989 e 1992; Vilar e Vilar, 1999a e 1999b). Este déficit provocou que 
nos últimos anos se concentraran importantes esforzos co obxectivo de elaborar novas series 
estatísticas das migracións exteriores (Yáñez Gallardo, 1994) e Sánchez Alonso, 1995). O marco 
legal trátase en Serrano Carvajal (1966) e Pérez-Prendes e Muñoz-Arraco (1993).
2. Fontes Martiáñez (1929).
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militar que pode variar, dende un oficial do exército ao xefe da Garda Civil ou 
mesmo ao alcalde da poboación referida.

b) A comezos de ano o alcalde inicia o procedemento, xeralmente cun 
bando, para que os mozos que van cumprir idade militar3 se inscriban nun 
prazo de dez días e así dar cumprimento ao regulamento de recrutamento e 
recrutamento do exército. Tamén se especifica que na devandita inscrición 
teñen responsabilidade pais e titores.

c) Seguidamente, elabórase a acta do alistamento con información de 
orixe diversa que se contrasta e, no caso conveniente, se complementa. Desta 
forma crúzanse os datos xerados polas solicitudes de inscrición, polo padrón 
municipal e polas estatísticas vitais. O resultado é unha relación nominal e a 
acta constitúe un documento de referencia fundamental que é a base para o 
futuro chamamento para medirse. Inclúe o nome e apelidos do mozo, o nome 
dos pais, a data de nacemento, a idade e o enderezo. 

d) A acta de alistamento débese depurar para elaborar a denominada acta 
de rectificación do alistamento. A depuración consiste en solucionar as inciden-
cias detectadas no cruce de información e xeralmente refírense ás baixas pro-
ducidas por motivos diversos. Os motivos de rectificación máis frecuentes son 
os erros no rexistro civil ao contabilizar o nacemento dalgunha persoa, ato-
parse en situación militar de activo por ser voluntario en algunha arma do 
exército, ter causado baixa no concello debido a un desprazamento a outra 
localidade ou falecer. Unha vez rectificada a acta, péchase o alistamento, co 
que se xera a chamada Acta de rectificación definitiva e peche do alistamento, pre-
via á elaboración da Acta do sorteo de mozos do ano en cuestión.

e) Unha parte fundamental do proceso é a acta de clasificación e decla-
ración de soldados, sobre a que centraremos a nosa atención. 

A ACTA DE CLASIFICACIÓN E DECLARACIÓN DE SOLDADOS

A acta de clasificación e declaración de soldados, que ademais inclúe a 
revisión de excepcións, elabórase nun acto convocado pola autoridade muni-
cipal, que se celebra no concello reunido en sesión extraordinaria presidida 
polo alcalde. É neste acto cando se pon de manifesto a riqueza informativa da 
fonte para mellorar os nosos coñecementos sobre as migracións. Unha vez que 

3. Durante o período considerado hai dous obstáculos fundamentais que dificultan a elabora-
ción de series. O primeiro refírese á inexistencia de recrutamentos en 1876, 1900 e 1906; e o 
segundo débese aos cambios de idade establecidos pola lei: de 20 a 19 anos (en 1885), de 19 a 
20 anos (en 1901) e de 20 a 21 anos (en 1907). Martínez Carrión (2001, 23).
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o secretario leu as disposicións legais que regulan o acto e o «cadro de inuti-
lidades físicas» que poden ser motivo de alegación, os mozos son chamados, 
individualmente, seguindo a orde que se xerou nun sorteo previo. Lévanse 
a cabo tres tarefas fundamentais e cóbrese un formulario estruturado en tres 
partes cos datos que configuran unha ficha persoal.4

En primeiro lugar, prodúcese o recoñecemento dos mozos para ser decla-
rados útiles ou non para o servizo. Lévase a cabo a filiación coa anotación do 
nome e apelidos do mozo, o nome dos pais e o lugar de nacemento; tamén 
se inclúe o lugar de residencia e profesión e, en última instancia, se sabe ler e 
escribir. Por outra banda, lévase a cabo o recoñecemento facultativo en si mes-
mo, que adoita incluír invariablemente o talle, mais non o peso nin a capacida-
de torácica, que, aínda que aparecen nalgunhas relacións de comezos do século 
XX, só resulta información habitual a partir de mediados do século XX. A expre-
sión que pecha esta primeira parte do proceso acostuma ser «resultó útil».5

En segundo lugar, a ficha persoal reserva un espazo para a presentación 
de alegacións por parte dos mozos ou dos seus representantes co obxectivo de 
ser declarados exentos do servizo militar e inclúe a referencia ao regulamen-
to legal que se aplica en cada momento. É necesario sinalar que con anterio-
ridade, durante a constitución da acta, o alcalde lles comunicara aos mozos a 
transcendencia deste momento ao indicar que:

el Sr. Presidente encareció a los mozos y demás interesados que no dejaran de 
exponer en esta misma sesión y a medida que se les llame y notifique al efecto, 
cuantos motivos crean asistirles para eximirse del servicio, por más que hayan 
de ser todos ellos reconocidos facultativamente, puesto que no les podría ser 
atendida ninguna excepción que entonces no alegaran, á tenor de lo dispues-
to por el artículo 96 de la repetida ley; añadiendo que, á los que aleguen una o 
varias excepciones, se les expedirá certificación en que consten, sin exigirles nin-
gún derecho.6

4. Este formulario preséntase como Apéndice 1 cando non hai alegacións e como Apéndice 2 
cando o mozo é ausente. Neste último caso o texto subliñado equivale ao texto riscado no orixi-
nal, que se substitúe polas anotacións hológrafas en cada caso presentadas aquí en cursiva. Den-
de mediados do século XX o expediente organízase arredor dunha ficha completa do mozo, a cal 
inclúe todos os datos persoais, profesionais, médicos e militares, ademais dunha fotografía.
5. Esta fonte permitiu abordar estudos sobre os niveis de vida tomando como indicador o talle. 
Gómez Mendoza e Pérez Moreda (1985), Martínez Carrión (1986, 2001), Martínez Carrión e 
Pérez Castejón (1997) e Quiroga (2001).
6. Refírese á Lei do 21 de outubro do 1896 na formación do alistamento de 1905. Arxiu Mu-
nicipal de Lloseta (=A.M.Ll.), 654.
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O abano de alegacións é amplo, aínda que a súa efectividade é escasa. 
Aínda así é frecuente que os mozos non presenten ningunha alegación. En cal-
quera caso o impreso recolle as observacións que cada persoa considera pre-
ciso especificar. O realmente transcendente deste acto é a necesaria presenza 
do mozo ou dos seus achegados para dar fe da súa situación ou futuras inten-
cións, polo valor estatístico que estes comentarios teñen para o obxectivo do 
noso estudo.

A terceira parte resérvase á clasificación de soldados. No caso que non 
haxa alegacións, a clasificación como soldado é automática. Por outra ban-
da, a resolución varía en función do tipo de alegación. No caso dos curtos de 
talle a determinación de excluídos adoita ser rápida, pero non así para os que 
afirman ser fillos únicos de viúva pobre, fillo de pais sexaxenarios, fillos úni-
cos de irmán soldado7 ou, simplemente, ausentes. Nestes casos ábrense pra-
zos legais nos que se estuda cada alegación ou se prevé que o interesado ou os 
seus representantes presenten os certificados legais pertinentes, polo que fican 
pendentes de clasificación. Esta terceira parte acaba especificando se hai recla-
mación ou non á clasificación.

A utilidade desta fonte para o estudo das migracións radica na situación 
de presente (apéndice 1) ou ausente (apéndice 2) do mozo cando é chama-
do para medirse.8 No caso de ausencia inclúense unha serie de elementos fun-
damentais para determinar a mobilidade dunha determinada localidade pola 
riqueza informativa dunha serie de variables, que non sempre se inclúen.

Cando o responsable municipal chama individualmente a cada mozo e 
este non se presenta, a súa ausencia é xustificada por algún parente.9 Neses 
casos os familiares directos –nalgunha ocasión mesmo amigos– presentan a 
documentación oportuna que acredita os motivos e a situación legal do mozo. 
Esta comparecencia dos familiares é a que enriquece a posibilidade de estudar 
a migración exterior. A información xerada é diversa e acostuma indicar que, 
alí onde emigrou, o mozo pasou o recoñecemento médico con indicación do 
facultativo e compareceu ante o cónsul ou o vicecónsul español na cidade en 
que reside ou na que estaba máis preto onde foi medido. Unha vez coñecido 

7. A expresión «fillo único de irmán soldado» refírese aos casos en que o mozo teña un irmán 
cumprindo o servizo militar e non conte con outros irmáns.
8. Nos apéndices 1 e 2 mantense en negriña o texto do impreso orixinal e en cursiva as ano-
tacións hológrafas. O sombreado corresponde ao texto riscado para adaptar as respostas dos 
parentes dos ausentes ao non existir un impreso específico.
9. De todos os casos analizados entre 1875 e 1936 só se atopou un no que non compare-
cen os familiares, polo que se activa un proceso que conduce á tramitación do expediente de 
prófugo.
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o país ao que se desprazara, salienta a importancia de poder coñecer a activi-
dade laboral desenvolvida no destino, podendo compararse coa da localidade 
de orixe. Doutra banda, o período de tempo de ausencia é un dato expresa-
do con menor frecuencia, polo que a permanencia é un tema pendente e de 
difícil análise, aínda que é un atranco minimizado por outro tipo de informa-
ción. Así, cando un mozo consta como ausente no chamamento en cuestión 
e é declarado pendente de clasificación vólveselle citar nos tres anos seguin-
tes na denominada Acta de revisión de exclusión e excepcións. Con iso dispoñe-
mos do coñecemento da situación do suxeito para un período relativamente 
amplo, co que se engade unha información moi rica que complementa a que 
proporcionan os cortes censuais. O perfil do emigrante complétase co coñe-
cemento da situación familiar e a posibilidade de cotexar a situación doutros 
parentes, especialmente os irmáns.

Por todo iso, a validez da acta de clasificación e declaración de soldados 
céntrase na homoxeneidade da información que transmite, por varios moti-
vos. Primeiro, é un documento elaborado cada ano que permite elaborar series 
estatísticas para períodos prolongados. Segundo, recolle información sobre o 
perfil profesional e familiar dos homes dun segmento de idade concreto (arre-
dor de vinte anos). E terceiro, e o que resulta máis significativo, fai referencia 
á localización física dos mozos no momento en que son chamados para medi-
los. Trátase, por tanto, dun corte periódico realizado sobre o mesmo segmen-
to de idade, unha radiografía que nos permite tomar o pulso á evolución da 
poboación masculina que cumpre idade militar e que, ademais, é o máis direc-
tamente implicado nas migracións.

O alistamento, en definitiva, representa un complemento moi efectivo á 
información fornecida polo censo. As dúbidas que temos sobre a mobilidade 
dos traballadores no período intercensual quedan mitigadas –aínda que non 
desaparecen– a partir dos datos ofrecidos polo alistamento. Ao tempo, porén, 
os principais problemas desta fonte refírense a que a nosa capacidade para 
determinar a permanencia no destino escollido segue sendo limitada; non se 
informa da reemigración nin da transmigración; e, a priori, non parece unha 
fonte útil –malia que non se descarta– para o estudo das migracións interiores 
ou incluso as estacionais, xa que o regreso periódico do mozo á súa localida-
de de orixe enmascararía estes desprazamentos acudindo sen falta ao chama-
mento da autoridade municipal.10

10. Migracións andoriña como as dos canarios a Cuba ou dos almerienses a Arxelia deixarían 
un rastro que descoñecemos neste tipo de fontes. Macías Hernández (1992) e Gómez Díaz 
(1995).
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A APLICACIÓN DO ALISTAMENTO A UN CASO CONCRETO

Os resultados obtidos logo de aplicar o alistamento como fonte de análi-
se dun caso concreto recóllense a continuación a través da localidade de Llo-
seta. Trátase dunha poboación do interior da illa de Mallorca que a principios 
do século XX busca na emigración exterior, e moi especialmente en Francia, as 
solucións aos problemas domésticos.

Co obxectivo de coñecer o que sucede no período intercensual utilizá-
ronse as actas de alistamento dos setenta anos comprendidos entre 1875 e 
1945. O resultado do uso desta fonte permite establecer dous trazos caracte-
rísticos en relación á información derivada dos censos.

O primeiro refírese á posibilidade de incrementar considerablemente o 
volume da emigración recollido polos censos. Para o período anterior á Gue-
rra Civil a información censual de Lloseta indica un máximo de 101 ausen-
tes rexistrados en 1920.11 De complementarmos estes datos cos xerados polo 
alistamento, e en menor medida polas solicitudes de pasaporte, obtemos unha 
relación nominal de cerca de 200 persoas. A posibilidade de duplicar o núme-
ro de efectivos implicados na emigración achegándonos ao volume real dos 
que emigraron enriquécese cando podemos coñecer o impacto da emigración 
a Francia sobre o grupo de idade dos homes de 20 anos. 

O segundo trazo lévanos a confirmar a secuencia temporal do ritmo da 
emigración establecida cos censos. No último cuarto do século XIX hai que 
esperar a 1898 para atopar o primeiro ausente en idade militar por motivo de 
emigración a Francia.12 O seguinte ano en que se repite esta situación é 1902, 
cando catro dos vinte e seis chamados para medir non se presentan e no seu 
lugar os familiares respectivos entregan certificados que indican a súa residen-
cia en terras francesas. Consonte pasan os anos a emigración a Francia deixa 
de ser un motivo intermitente de alegación exposto por parentes ou amigos e 
dende 1908 até 1926 convértese nunha constante na medición anual levada 
a cabo no municipio, de forma que adoita ser a causa fundamental de que os 
mozos, aínda vivos, non se presenten. Os anos en que a ausencia por motivo 
de emigración a Francia ten unha maior repercusión absoluta e relativa son os 
que envolven a Primeira Guerra Mundial (vid. gráfico 1). Trátase de datos moi 

11. O 79% desprázase a Francia, por un 3% a América (Cuba e Porto Rico) e un 17% á propia 
Mallorca. O 1% restante non consta. Bibiloni y Pons (2000:23) e Bibiloni (2004).
12. Neste caso achéganos á complexidade que, en ocasións, rodea a traxectoria de cada emi-
grante. Segundo a declaración da nai, trátase dun mozo que é fillo único de viúva pobre. En 
1899 repite as alegacións e en 1900 consta que reside en Sunvid, mediante a presentación dun 
certificado expedido polo vicecónsul español en Montpellier.
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significativos, pois implican que en determinados anos –1909, 1911, 1913 e 
1917– un de cada catro mozos chamados para medilos se atopa en Francia, con 
máximos para comezos dos anos vinte –1921, 1923 e 1925– en que se consoli-
dan niveis que roldan o 40%, os cales confirman a grande incidencia que a emi-
gración tivo en determinados intres e para determinados grupos de idade.13

A representación gráfica destes datos, polo tanto, achéganos ás direc-
trices establecidas nos estudos clásicos que sitúan a Francia como unha das 
grandes alternativas para os traballadores españois no período que rodea a Pri-
meira Guerra Mundial, para minorar no tramo final dos anos vinte e derrubar-
se tras a crise internacional.14 

Doutra banda, a posibilidade de localizar xeograficamente os emigran-
tes en Francia nesta etapa serodia permite constatar a transición que para os 

13. A.M.Ll., Allistament, 652-656.
14. Rubio (1974). 

Gráfico 1. Porcentaxe de emigrantes de Lloseta a Francia 
sobre o alistamento de cada ano, 1875-1945
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españois se está producindo dende mediados do século XIX, cando dunha ini-
cial preferencia polos departamentos atlánticos do suroeste, pois, consonte nos 
internamos no século XX, hai unha maior presenza nos do sueste, identificados 
cos departamentos mediterráneos de Hérault, Gard e Bouches-du-Rhône. Aten-
dendo á análise de Rubio, estariamos perante un cambio no perfil profesional 
do emigrante español que acode a Francia atraído polas actividades agríco-
las, especialmente da viticultura de departamentos como Aude e Hérault. Por 
outra parte, a crecente importancia da presenza de españois –e dos de Llose-
ta– no corredor que se interna en Francia a ambas as marxes do Rhône asó-
ciase á crecente importancia das actividades industriais e comerciais.15 Son, xa 
que logo, as cidades de Marsella, Avignon, Nîmes, Aimargues, Beucaire, Arles, 
Saint-Rémy de Provence, Tarascon, Orange ou Corteson as que concentrarán 
un maior número dos emigrantes de Lloseta.16

A información derivada do proceso de medición é moi representativa da 
emigración, xa que o tipo de poboación considerada (segundo sexo e idade) 
é a máis propensa a emigrar. Así se confirma cos datos censuais cando para 
1920 o 91% dos ausentes (emigrantes) son homes e a idade que aparece con 
máis frecuencia é a que abrangue os dous quinquenios que rodean este proce-
so, de forma que o 46% dos ausentes está entre os 15 e os 24 anos. 

Conclusión

A utilidade do alistamento como fonte para o estudo da migración exte-
rior radica na fiabilidade, a amplitude cronolóxica e a representatividade do 
segmento de poboación que recolle. Estes trazos, extraordinariamente posi-
tivos para definir calquera fonte, outórganlle a entidade de poder constituír 
a achega estatística fundamental da nosa análise. Todo iso, porén, sen des-
prezar as tradicionais series, especialmente derivadas dos censos, que permi-
ten configurar un panorama máis completo do perfil da emigración dunha 
determinada localidade. En solitario ou como complemento doutras fontes, 
o alistamento achéganos ao coñecemento do volume da emigración, dos seus 
ritmos, da localización xeográfica dos emigrantes, da profesión, das relacións 
de parentesco e, en menor medida, da permanencia no destino escollido. Todo 
o anterior configura esta fonte nun capital que non podemos malgastar omi-
tíndoo nos nosos futuros estudos sobre a emigración exterior española.

15. Rubio (1974: 97-103) e Poussou (2002: 107-154).
16. En sintonía coa localización dos emigrantes doutras localidades do arquipélago balear. Vi-
cens Castanyer (1993: 30).
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Apéndice 1. Acta de clasificación e declaración de soldados: sen alegacións

Número ...5... del sorteo de 1911 ......... Juan Antonio García-García de Gracia ........ hijo 
de ..................Juan.............. y de .................... Juana .............. natural de.............. Lloseta 
.............. y domiciliado en esta población con residencia en ................ idem .........................
.. jornalero .....................; ....... no ..... sabe leer .. ni .. escribir, y tallado que fue resultó tener 
la de un metro ........... seiscientos cuarenta y cinco milímetros................................................

Reconocido facultativamente dicho mozo .................... resultó ser útil y tener de... perímetro 
torácico ochenta y cinco centímetros..........................................................................................

Invitado para que alegue los motivos que tuviere para eximirse del servicio, en la forma 
que dispone el art. 61 del reglamento de 23 Diciembre de 1896, y extendida la diligencia de 
notificación que el mismo artículo previene, bien enterado, contestó: No tenía nada que ale-
gar............................................................................................................................................

Y el Ayuntamiento, vistos los datos que preceden, y los documentos obrantes en el expedien-
te personal del mozo, de que trata el art. 59 del antedicho reglamento, de conformidad con 
el parecer del Sr. Regidor Síndico y en presencia de lo dispuesto en el artículo......97..... de la 
ley, acordó declarar al referido mozo ............ soldado .............................................................
............................................................................................................
..... No hubo reclamación...........................................................................................................

Apéndice 2. Acta de clasificación e declaración de soldados: ausencia do 
mozo

Número ...7... del sorteo de 1911.... Antonio Juan Fernández-Fernández de Hoz...... hijo de 
........................José.....................y de.......................Josefa............... natural de.......................
 Lloseta.............. y domiciliado en esta población con residencia en............................. idem.
.......................... dependiente....................; ............... sabe leer ..y...escribir, y tallado que fue 
resultó tener la de un metro ........... llamado no se presentó y comparece su padre Antonio Juan 
Fernandez-Fernandez Ramiro y manifiesta que su hijo, según certificado que presenta y entre-
ga en este acto, reside

Reconocido facultativamente dicho mozo en Francia y había sido tallado ante el consulado 
de España en Lyon, alcanzando la talla de un metro seiscientos milímetros, y reconocido facul-
tativamente en Gray (Francia) donde reside por el Doctor Invitado para que alegue los moti-
vos que tuviere para eximirse del servicio, en la forma que dispone el art. 61 del reglamento 
de 23 Diciembre de 1896, y extendida la diligencia de notificación que el mismo artñí-
culo previene, bien enterado, contestó: Brusset resulta ser útil para el servicio militar y no 
tener motivo alguno que alegar ................................................................................................
.................................
.................................................................................................................................................

Y el Ayuntamiento, vistos los datos que preceden, y los documentos obranrtes en el expe-
diente personal del mozo, de que trata el art. 59 del antedicho reglamento, de conformi-
dad con el parecer del Sr. Regidor Síndico y en presencia de lo dispuesto en el artículo ........ 
97..... de la ley, acordó declarar al referido mozo ............. soldado ...........................................
.................................................................................................................................................
.....No hubo reclamación............................................................................................................
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CRUZAR A RAIA. MIGRACIÓNS DE TRABALLO DO 
ALGARVE A ANDALUCÍA, 1870-1936

Antonio Luis López Martínez

RESUMO
Nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX rexistrouse un importante 
fluxo migratorio entre o Algarve e Andalucía a través da fronteira de Ayamonte que mobilizaba 
a millares de portugueses cada ano. Os destinos máis frecuentes destes emigrantes portugueses 
eran a cunca mineira onubense e as campiñas agrícolas do val do Guadalquivir. Os emigrantes 
procedían, principalmente, das comarcas rurais algarvías que coñeceran un forte incremento 
demográfico e que a economía de base agrícola non podía soster. A oferta de emprego dende 
Andalucía constituíu para os algarvíos unha alternativa á emigración a ultramar.
Palabras clave: Mercado de traballo, migracións, Algarve, Andalucía, minaría.

ABSTRACT
The last few decades of the 19th century and the first few of the 20th saw a major migratory flow 
between the Algarve and Andalusia through the border at Ayamonte, involving thousand of 
Portuguese citizens every year. The most common destinations for these Portuguese emigrants 
were the mines in the province of Huelva and the fields of the Guadalquivir Valley. The emigrants 
came mainly from the rural districts in the Algarve, where the population had increased to 
such an extent that the agriculture of the region could no longer sustain it. The demand for 
workers in Andalusia provided the inhabitants of the Algarve with an alternative to emigrating 
overseas.
Keywords: Labour market, migrations, Algarve, Andalusia, mining.
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INTRODUCIÓN

As migracións estacionais e temporais de curta duración son propias de 
rexións que experimentaron un forte incremento demográfico nas últimas 
décadas e que teñen unha economía de base agraria, con escasas posibili-
dades de crecemento. Ben sexa por tratarse de terras de montaña con solos 
moi febles, ben sexa por tratarse de propiedades moi fragmentadas, a econo-
mía agraria non responde con elasticidade ao aumento da demanda provoca-
do polo crecemento da poboación. De aí que nas comunidades que presentan 
tales características a resposta ao forte crecemento demográfico haxa que bus-
cala fóra do territorio mediante a emigración temporal.

Para os membros novos das familias a emigración temporal ou estacional 
chega a ser unha auténtica forma de vida que practican de forma regular até 
que conseguen os suficientes ingresos que lles permiten adquirir ou tomar en 
arrendamento un lote de terras co que poder manter a súa nova familia. A emi-
gración estacional ou temporal convértese, pois, na resposta a unha situación 
de forte presión demográfica sustentada sobre unha débil economía rural.

Para verificar este tipo de comportamento eliximos o caso dos habitantes 
do Algarve portugués que emigraban de forma regular a Andalucía Occidental 
durante boa parte do século XIX e o primeiro terzo do século XX. Neste caso a 
emigración implica amais o cruzamento da fronteira, o que demostra o carác-
ter espontáneo deste tipo de emigracións e a dificultade que teñen as autori-
dades públicas para regulalo.

A emigración temporal algarvía a Andalucía chama máis a atención, 
sobre todo, se temos en conta que estamos perante a rexión portuguesa que 
presenta a menor taxa de migración a ultramar durante este período. A alter-
nativa que supuña a oferta de emprego da minaría onubense e da agricultura 
das campiñas sevillana e xerezana, a pesar da súa baixa calidade, serviu para 
reter os excedentes da poboación rural algarvía, disuadíndoa de emprender 
desprazamentos máis afastados e arriscados. A proba é que cando esta oferta 
de emprego diminúe despois da Primeira Guerra Mundial, a emigración algar-
vía a América, nomeadamente a Arxentina, disparouse (Borges, 1997).

PROCEDENCIA: O ALGARVE

O crecemento da poboación algarvía durante a segunda metade do sécu-
lo XIX e comezos do século XX foi moi superior ao crecemento medio de Portu-
gal durante o devandito período. Dende 1864 até 1911 a taxa de crecemento 
da poboación do Algarve foi do 1,02% anual, mentres o crecemento medio 
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da poboación portuguesa foi só do 0,75%. De especial relevancia foi o incre-
mento da poboación rural: Loulé, municipio do interior, creceu entre 1864 
e 1911 a un ritmo de 1,13% anual (cadro1). Este incremento da poboación 
algarvía reflectiuse na densidade, que en 1835 era de 21 habitantes/km2 e en 
1911 de 75,23.

Cadro 1. Evolución da poboación portuguesa, algarvía e louletana

PORTUGAL ALGARVE LOULÉ

Anos Poboación % anual Poboación  % anual Poboación %anual

1787 93 377

1801 103 307  0,72

1821 120 322  0,77

1838 125 290  0,24

1841 130 290  1,31

1854 146 365  0,90

1858 152 784  1,08

1861 157 666  1,05

1864 3 927 392  171 310  2,81 26 143

1878 4 303 660  0,66 203 959 1,25

1890 4 713 319  0,76 230 275 1,02 38 302 1,48

1900 5 039 744  0,67 257 378 1,12 44 049 1,41

1911 5 586 053  0,94 276 074 0,64 44 355 0,06

1920 5 668 232  0,16 270 592 -0,22 44 248 -0,03

1930 6 340 797  1,13 295 660 0,90

1940 7 218 882  1,30 319 625 0,78
Fontes: censos de poboación

As causas deste crecemento corresponden a motivos naturais. O Algarve 
rexistra neste período as taxas vitais máis favorables para o crecemento vexe-
tativo. Así, cunha taxa de 37,320/

00
 en 1911, presenta a natalidade máis eleva-

da do país, xunto co distrito alentexano de Beja. Semellante é o ocorrido coa 
mortalidade, que cunha taxa de 18,170/

00
 é das máis baixas de todo Portugal, 

que rexistra unha mortalidade media do 20,2.
Sobre todo, onde destaca máis este dinamismo da poboación algarvía 

é no caso da nupcialidade, que no ano 1911 era do 8,540/
00

, fronte ao 6,73, 
que era a media portuguesa. Esta situación favorable da nupcialidade algarvía 
debeu ser unha constante durante a segunda metade do século XIX, tal como 
se desprende dos datos do estudo de Rowland (1997: 187-193). Así, a idade 
media de acceso ao primeiro matrimonio das mulleres algarvías (SMAM) é de 
24,2, só tres décimas por enriba do distrito de Portalegre, que é o máis baixo 
do país. O Algarve ocupa o primeiro lugar en Portugal no que se refire á inten-
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sidade matrimonial (IM), cunha taxa de 90,0‰, a máis elevada, e á solteiría 
definitiva (CD), que con 10,0‰ é a máis baixa do país. Estamos, pois, dian-
te do que definiriamos como un modelo de alta presión demográfica caracte-
rizado por un matrimonio case universal e unha baixa idade da muller á hora 
de contraer o seu primeiro matrimonio. Estes valores contrastan amplamen-
te cos obtidos polo mesmo autor para os distritos do norte de Portugal (Bra-
ga e Viana do Castelo), que, cunha elevada idade de acceso ao matrimonio 
por enriba de 27 anos e cunhas taxas de IM inferiores a 70 e de CD superio-
res a 30, entraría dentro do que se podería cualificar un modelo de baixa pre-
sión demográfica.

A elevada presión demográfica que caracteriza o comportamento da 
poboación algarvía acentúase aínda máis no caso do mencionado consello 
municipal de Loulé, cuxo maior incremento demográfico respecto á media 
algarvía é o resultado dunhas taxas vitais aínda máis favorables. Se ben a taxa 
de SMAM –24,8– é algo superior á media algarvía, as taxas IM con 92,3 e CD 
con 7,7 estannos indicando unha maior intensidade do matrimonio en Loulé 
respecto á rexistrada no resto do Algarve, o que o converten, posiblemente, 
nun dos consellos municipais portugueses que rexistrou unha maior presión 
demográfica durante a segunda metade do século XIX.

Con taxas de natalidade elevadas e de mortalidade baixas, as familias 
algarvías, a pesar de que tiñan un carácter nuclear,1 eran de elevadas dimen-
sións, sendo a media de 4,3 individuos por familia; pero había unha forte pro-
porción (41%) de familias cun número de individuos superior á media. No 
caso de Loulé, o tamaño medio da familia é aínda maior, con 5,2 individuos 
de media familiar, mentres a porcentaxe de familias que teñen 5 ou máis mem-
bros é do 46% (cadro 2).

Cadro 2. Composición das familias no Algarve, 1911

Familias 1 2 3 4 5 6 =>7

Loulé 9910 6,8 13,2 17,0 17,0 15,2 13,2 17,6

Algarve 64 528 7,5 14,8 18,5 17,8 14,8 12,5 14,1
Fonte: Cabreira, 1918

Outra das características da poboación algarvía é a súa xuventude, deri-
vada das altas taxas de natalidade da rexión. Así, en 1890 a estrutura por ida-
des da poboación do Algarve rexistraba un 45,9% de poboación con menos 

1. Segundo Borges (1997), as familias nucleares representaban o 83% das familias en 1895 e 
o 85,5% en 1910.
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de 20 anos, sendo aínda maior a porcentaxe dos mozos louletanos dos que un 
48,4% non chegaban aos 20 anos de idade. Similares son os datos que reflic-
te o censo xeral de 1900, no que os menores de 15 anos constitúen o 37% da 
poboación do concello de Loulé, mentres que os menores de 30 anos alcanzan 
o 64%. Os datos que proporcionan os censos de alistamento militar do conse-
llo de Loulé inciden no elevado incremento de poboación nova no devandito 
consello municipal (cadro 3).

Cadro 3. Libros de rexistro de recrutamento militar, Loulé

Idades 17 anos 20 anos

1896 398

1926 636 813
Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Loulé (AHML), CMLLE/H/005/Lv 010 e 051-052

Todos os datos dispoñibles inciden en destacar a elevada porcentaxe da 
poboación dedicada á agricultura dentro da poboación activa algarvía. Tan-
to os datos censuais dispoñibles como os indicadores obtidos de diferentes 
sondaxes efectuadas confirman o dominio moi grande do sector primario. 
Segundo os censos de poboación temos que en 1890 o 68,9% da poboación 
activa do Algarve pertencía ao sector primario, proporción que tende a redu-
cirse pero que continúa sendo moi elevada, como demostra que un 61,6% da 
devandita poboación activa se empregue no sector primario en 1911.

Estas porcentaxes fanse moito máis elevadas nos concellos municipais 
do interior, cuxa actividade económica está menos diversificada que nos lito-
rais e o predominio da agricultura é case total. Así, nunha sondaxe elabora-
da entre mediados do século XIX e mediados do século XX nas zonas rurais do 
interior do Algarve Oriental entre os pais e padriños de bautizados nas parro-
quias desta zona, ponse de manifesto o absoluto predominio dos campesiños 
entre eles. En oito concellos da Serra e en tres freguesías rurais da orla litoral 
a porcentaxe de individuos dedicados á agricultura non baixou do 50%. No 
62% das 59 sondaxes elaboradas, a porcentaxe de poboación agraria superou 
o 75% e en catro ocasións sobarda o 90% (Cavaco, C. 1976). Moi similar é 
a situación no concello municipal de Loulé, municipio rural situado no inte-
rior da zona central do Algarve, onde segundo o censo xeral de 1911 o núme-
ro de persoas dedicadas á agricultura era de 11 651, que supoñían o 69% da 
poboación activa do citado concello, que era pola súa banda o maior concello 
rural de toda a rexión.

Dentro da poboación ocupada na agricultura, hai que sinalar como en 
toda a zona rural son moito máis abondosos os traballadores sen cualificar que 
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os propietarios agrícolas. Isto constátase de maneira moi especial no concello 
de Loulé, tal como se observa na profesión declarada polos mozos rexistrados 
para o recrutamento militar (cadro 4).

Cadro 4. Traballadores sen cualificar entre os recrutas de Loulé

17 anos 20 anos

1896 262 (65,8%)

1926 603 (95,3%) 684 (84,1%)
Fonte: AHML (CMLLE/H/005/Lv 010)

Para o caso de Boliqueime, unha freguesía do concello municipal de 
Loulé, Borges realizou unha sondaxe coas profesións dos cabezas de familia 
masculinos (cadro 5) e coa dos noivos e pais dos contraentes (cadro 6) que 
aparecen nos rexistros civís. Dos datos obtidos destaca, amais do predominio 
de traballadores agrícolas, que o incremento da proletarización se dá tanto ao 
longo do tempo –máis en 1910 que en 1895– como entre os máis novos; máis 
entre os noivos que entre os pais dos contraentes.

Cadro 5. Ocupación do cabeza de familia masculino en Boliqueime (%)

PROFESIÓN 1895 1910

TRABALLADORES 36,1 51,4

PROPIETARIOS 47,8 37,2

ARTESÁNS 8,7 5,6

OUTROS 7,4 5,8

Cadro 6. Profesión dos noivos e dos pais no tempo do casamento en Boliqueime (%)

PROFESIÓN NOIVOS PAIS

TRABALLADORES 55,3 35,0

PROPIETARIOS 30,0 56,7

ARTESÁNS 7,3 6,1

OUTROS 7,3 2,2
Fonte: (Borges, 1997)

Estreitamente relacionada coa escasa cualificación profesional da 
poboación algarvía, hai que resaltar o elevado grao de analfabetismo que se 
rexistra nela e que constitúe un poderoso obstáculo cara a calquera posible 
mellora dos niveis socioprofesionais. Algúns datos son especialmente ilus-
trativos a este respecto; así, segundo o censo xeral de 1900, o 76,4% dos 
varóns con máis de 14 anos son analfabetos. A situación non mellora signifi-
cativamente nas décadas seguintes, como nos mostra o nivel de instrución dos 
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mozos de 20 anos do recrutamento militar de 1926, onde o 67% deles decla-
ran ser analfabetos.2

A base económica do Algarve é a agricultura, á que se dedican as dúas ter-
ceiras partes da poboación xa entrado o século XX. A estrutura da propieda-
de baséase nun extremo parcelamento do territorio. Os propietarios agrícolas, 
segundo o Anuario de Contribucións Directas de 1912-1913, son 46 631. O 
tamaño medio da propiedade rústica algarvía é de 0,867 ha fronte as 1,793 ha 
que é a media portuguesa. O extremo minifundismo ilústrase co feito de que 
máis do 84% dos propietarios posúen menos de 6 ha e que máis do 47% só 
posúen menos de 1,2 ha (Cabreira, 1918). Amais de dividida, a propiedade esta-
ba bastante fragmentada e dispersa, produto dos repartimentos hereditarios. O 
crecemento demográfico do século XIX desencadeou novas terras anovadas.

Dentro do Algarve distinguíanse dous tipos de agriculturas. No interior 
do Algarve predomina o cultivo de cereais de secaño con sistemas de cultivo 
moi extensivos, mesmo itinerantes. O extensivo dos sistemas de cultivo, uni-
da á pobreza do solo, determina que a produción cerealista sexa insuficiente 
para abastecer o consumo local. 

O incremento da poboación do século XIX, unido á política cerealística 
nacional, tendente a conseguir certa autarquía no abastecemento de cereais, 
favoreceu a ampliación de novas terras cavadas, se ben a expansión fíxose á 
conta de terras marxinais de escasa calidade. Todo isto, unido ás arcaicas téc-
nicas agrarias, cun inexistente uso de estercos e un reducido recurso á maqui-
naria agrícola, fixo que os rendementos fosen moi baixos. Expresados en 
sementes, os rendementos do trigo oscilaban habitualmente entre 2 e 7, men-
tres que por superficie rara vez alcanzaban os 900 kg/ha, sendo moi frecuen-
te que non achegasen aos 300. A estes baixos rendementos hai que unirlles 
a irregularidade das colleitas, dependendo do réxime de chuvias de cada ano 
(Cavaco, 1976).

En oposición á serra, dominio da agricultura extensiva, o litoral caracte-
rizábase pola asociación de cultivos arbustivos e hortícolas con diversos cul-
tivos de subsistencia intercalares de cereais panificables, millo e leguminosas, 
e por sistemas case sen barbeitos de secaño e de regadío. A tradicional econo-

2.  Analfabetos 236 
Saben ler e escribir 84
Exame 1º grao 16
Exame 2º grao 10
Liceo 4
Universidade 2
TOTAL 352
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mía rural do litoral algarvío caracterizábase polos cultivos de figos, viño, pasas 
e aceite. Unha boa parte da produción destinábase á exportación.

Hai que destacar a falta de elasticidade desta economía agraria á hora de 
responder ao forte incremento de poboación antes analizado. Mesmo a agri-
cultura do litoral enfrontábase nas últimas décadas do século XIX aos efectos da 
crise agraria de fin de século que, ao incidir sobre o sector exportador, redu-
ciu as posibilidades de responder mediante o incremento das exportacións ao 
aumento da poboación. Só o recurso á emigración aparece como unha alter-
nativa ao crecemento demográfico.

DESTINO: ANDALUCÍA OCCIDENTAL

A conca mineira onubense

A aprobación da lei xeral de Minas de 1868 e o incremento da deman-
da de minerais por parte dos países industrializados atraeu capital estranxei-
ro e español, o que permitiu a explotación de numerosos depósitos na conca 
mineira onubense, até o punto de poder falarse dunha auténtica febre mineira 
(Ferrero, 2000). Esta explotación mineira acadou o seu punto álxido en 1873 
coa adquisición e posta en explotación das minas de Río Tinto por un consor-
cio financeiro internacional.

Este desenvolvemento económico experimentado pola provincia de 
Huelva traduciuse nun crecemento da súa poboación entre 1857 e 1910 dun 
89% fronte a un 28% que medrou a poboación española no seu conxunto. No 
mesmo período a poboación da provincia de Huelva foi a que máis creceu en 
Andalucía, cuxo crecemento xeral non sobardou o 30% (cadro 7).

Cadro 7. Evolución da poboación da provincia de Huelva, 1857-1910 (índices)

Anos
Poboación provincia 

de Huelva
Poboación Cunca 

Mineira
Poboación Litoral 

Occidental

1857 100 100 100

1877 121 115 140

1887 146 185 171

1900 150 180 193

1910 189 240 252
Fonte: Censos de poboación
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Dentro da provincia onubense foron, precisamente, as comarcas afectadas 
polos procesos industrializadores –o sector conserveiro do litoral occidental e 
a cunca mineira– as que experimentaron as maiores taxas de crecemento, cun 
152 e un 140%, respectivamente, moi superiores ao conxunto da provincia.

Unhas taxas de crecemento demográfico tan altas como as rexistradas nas 
mencionadas comarcas da provincia de Huelva non se poden explicar simple-
mente como resultado das variables demográficas naturais. Hai que recorrer 
á inmigración como compoñente fundamental do devandito crecemento da 
poboación.3

Na inmigración na provincia de Huelva estiveron presentes dende datas 
moi temperás os portugueses. A localización dos libros de rexistro do consu-
lado de Portugal en Huelva e en Isla Cristina4 permite unha achega á presenza 
portuguesa na zona (cadro 8). A conca mineira e o litoral son as comarcas que 
agrupan o maior número de portugueses rexistrados nos diferentes vicecon-
sulados. Isto reflicte que os portugueses foron atraídos polo desenvolvemento 
industrial que se produciu nas comarcas onubenses mencionadas.

Cadro 8. Residencia dos portugueses rexistrados no consulado de Huelva

Comarca 1870/79 1880/89 1890/99 1900/09 1910/19 1920/31 TOTAL

Minas
Sierra
Litoral
Campiña

512
44
66

9

1774
112
322

3

643
20
77

8

1880
10

680
-

2598
4

698
4

582
89

1275
34

7989
279

41 261*
58

TOTAL 631 2211 738 2570 2822 1459 12 447
*  Aquí incluíronse os portugueses rexistrados en Isla Cristina, pero só se distribúen nos diferentes 

períodos cronolóxicos os inscritos a partir de 1912; os rexistrados anteriormente súmanse ao final.
Fonte: Rexistro consular

A provincia de Huelva foi unha das provincias españolas que tivo un 
maior desenvolvemento mineiro. Os principais depósitos concéntranse no 

3. A pesar do papel tan importante desempeñado pola inmigración no crecemento demográ-
fico onubense no período ao que nos referimos, son moi escasas as investigacións efectuadas 
sobre este tema. Sobre a cunca mineira o estudo máis completo é o de Gil (1984), que só se li-
mita a Río Tinto, mais tamén hai que mencionar o traballo de Pulido (1993) sobre toda a conca 
mineira pero utilizando só os datos de poboación de feito e de dereito dos censos xerais. 
4. O rexistro consular está composto de oito libros comprendidos entre 1868 e 1932 nos que 
se rexistran 10 159 portugueses residentes na provincia de Huelva. Tamén se localizou un libro 
de rexistro do viceconsulado de Portugal en Isla Cristina, que abarca dende 1912 a 1931. A nu-
meración dos rexistros comeza no 983, o que supón que hai outros tantos rexistros anteriores á 
devandita data. A numeración chega até 2021. Por último, faltarían os portugueses rexistrados 
no viceconsulado de Ayamonte, do que non localizamos os libros de rexistro consular.
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Andévalo e a Sierra, na denominada franxa pirítica, que se inicia na provin-
cia de Sevilla en Aznalcóllar e Castillo de las Guardas, atravesa a provincia de 
Huelva e penetra no Alentejo portugués. A orixe da minaría moderna na pro-
vincia onubense hai que situala en 1850, cando se produce a visita do enxe-
ñeiro francés Deligny ás minas de La Zarza e Tharsis, que deu lugar en 1855 
á constitución dunha compañía mineira para a explotación destes depósitos.5 
A segunda data importante na minaría onubense é 1873, cando se lle ven-
den as minas de Río Tinto a un consorcio financeiro internacional, poñendo 
fin á propiedade estatal das devanditas minas. Na provincia produciuse unha 
auténtica febre mineira e chegáronse a rexistrar miles de depósitos, aínda que 
boa parte deles respondían a claros intereses especulativos. Na súa maioría as 
concesións fixéronse entre 1863 e 1919 (Ferrero, 2000:87-94).

O desenvolvemento da minaría na provincia de Huelva deu lugar a un 
importante incremento da poboación, moito máis evidente nas poboacións da 
conca mineira. O crecemento dos municipios da conca mineira débese, prin-
cipalmente, á inmigración, tal como demostrou Pulido Bueno (1994) a par-
tir das diferenzas entre poboación de feito e de dereito nestes municipios. Así, 
en 1880 a poboación de feito nos municipios mineiros é superior á de dereito 
nun 16,9%, mentres que en 1910 o é nun 13,8%. Estas diferenzas son aínda 
moito maiores se descendemos a nivel municipal. Segundo o censo de 1910, 
a poboación de feito de Nerva supera á poboación de dereito nun 40% e nun 
23,4% no caso de Almonaster. 

Na conca mineira onubense existen numerosas minas en explotación, 
aínda que se pode afirmar que case toda a minaría onubense xira arredor da 
grande compañía mineira de Río Tinto. A produción de mineral desta empre-
sa equivalía ao 63-73% do total da extracción de mineral de toda a provin-
cia onubense, mentres o cadro de traballadores de Riotinto representa máis do 
50% do total do emprego mineiro na provincia de Huelva.6

A empresa converteuse nunha das minas do mundo que maior número 
de traballadores empregaban, uns 11 000 en 1906, chegando aos 15 000 en 
1912. Dado que ao facerse cargo da empresa os propietarios ingleses en 1873 
o cadro de persoal das minas non chegaba aos 900 traballadores, o recruta-
mento de man de obra converteuse nunha das prioridades dos directivos. A 
inmigración foi o principal medio para incrementar o número de traballado-
res, xa que o recurso á poboación que vivía na conca mineira era insuficien-
te. En 1844 o termo municipal de Zalamea la Real, na que estaba encadrada 

5. Sobre o desenvolvemento da minaría na provincia de Huelva, véxase Ferrero (2000).
6. Sobre a evolución da empresa mineira de Río Tinto, véxase Arenas (1998) .
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toda a conca mineira de Riotinto, tiña unha poboación de 3944 habitantes; 
no censo de 1877, despois de que os ingleses adquiriran a mina, a poboación 
na conca mineira é de 12 716 habitantes, que se converten en 23 342 no cen-
so de 1887, tras a segregación do novo municipio de Nerva. Por último, no 
censo de 1910, cando o traballo na mina alcanzaba a súa maior intensidade, 
a poboación na conca mineira alcanzaba os 42 061 habitantes, o que significa 
que entre 1844 e 1910 se multiplicara por máis de dez.

Un incremento de poboación de tales dimensións non se puido produ-
cir de ningunha maneira como consecuencia do crecemento vexetativo da 
poboación da conca. Moito máis se temos en conta a elevada mortalidade 
que se produce entre a poboación mineira (Chastagneret, 2000:857-859), que 
fixo que a pesar da elevada natalidade o crecemento vexetativo acumulado do 
municipio entre 1874 e 1883 fose de -33,7 por 1000 e que só a partir des-
ta data se rexistrase un incremento vexetativo positivo pero insuficiente para 
xustificar o elevado crecemento da conca mineira. A inmigración é, pois, a 
principal responsable do aumento de poboación.7

Coincidindo cos procesos de extracción masiva e motivada polo baixo 
nivel tecnolóxico do que adoeceu o depósito nas primeiras décadas do seu 
funcionamento, a demanda de man de obra dispárase. Os primeiros en acudir 
a esta demanda procedían das comarcas agrarias veciñas nas que a produtivi-
dade agrícola marxinal era cero. Moitos dos que acudían eran mineiros mixtos 
ou estacionais, que simultaneaban o seu traballo na mina coa agricultura. Can-
do a poboación da conca non era suficiente ampliábase a área de recrutamento 
chegando traballadores dende Galicia e Zamora, Almería e, mesmo, de Portu-
gal, que se denominan mineiros ambulantes. Estes mineiros adoitaban estar alí 
algúns anos antes de regresar á súa terra de orixe e mesmo algúns quedaban 
definitivamente na conca. A maioría dos inmigrantes tiñan a súa orixe na agri-
cultura, aínda que tamén se producían as migracións inter-concas, ou sexa, de 
traballadores procedentes doutras concas mineiras, atraídos por uns salarios 
máis elevados8 ou como consecuencia da decadencia doutras concas.9

Para unha análise máis pormenorizada da presenza portuguesa na con-
ca mineira onubense tomáronse como mostra cinco anos que aparecen como 
os máis representativos, por ser os máis numerosos, da presenza portugue-

7. O estudo máis completo sobre a inmigración en Río Tinto é o de Gil Varón (1984b).
8. Os directivos da mina de La Reunión na provincia de Sevilla laiábanse de que Río Tinto e 
Tharsis levábanlles unha parte dos obreiros cos que contaban, pagando «... el exorbitante jornal 
de 15 reales a un simple peón» (Tomás 1991).
9. Despois da Primeira Guerra Mundial produciuse unha grande afluencia de mineiros portu-
gueses do Alentejo á conca mineira onubense.
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sa na comarca. No rexistro, a residencia en Huelva indícase ben nas minas en 
que traballan os inscritos, ben no municipio onde radican as devanditas minas 
(cadro 9).

Cadro 9. Residencia de portugueses na conca mineira 1870-1932

Localidades 1876 1886 1908 1917 1930 Total
Almonaster 32 187 335 55 609
Alonso 2 60 56 6 124
Cala 17 10 26 7 60
Calañas 14 106 135 66 321
Cerro, El 1 50 10 12 73
Cortegana 17 2 21 5 45
Granado 41 41
Nerva 1 1 3 7 12
Paymogo 3 3
P. Guzmán 64 4 1 69
Río Tinto 130 494 576 319 9 1528
Sta. Olalla 6 2 8
Valverde 16 20 66 11 13 126
Zalamea 47 6 36 89
Outras 25 2 13 40
TOTAL 233 865 977 972 116 3163
Fonte: Libros do Rexistro Consular de Portugal en Huelva

Aínda que os portugueses traballaron en varias minas da provincia de 
Huelva –temos referencias de máis de trinta– porén onde se produciu a maior 
presenza destes traballadores foi na Compañía Minera de Río Tinto. Así, dos 
7859 portugueses rexistrados entre 1870 e 1931 na conca mineira, 4321 
(55%) sinalan a súa vinculación coa citada compañía. Amais, a evolución xeral 
do rexistro consular segue a tendencia na contratación de traballadores portu-
gueses pola citada empresa, ao menos até 1913, aínda que con posterioridade 
as dificultades de Río Tinto lles fan perder importancia na conca mineira. En 
1876, 1886 e 1908 os portugueses en Río Tinto supoñen entre o 55 e o 59% 
de todos os portugueses residentes na conca onubense. En 1917 xa só supo-
ñen o 33% e en 1930 só son o 8%.

A política de racionalización no traballo iniciada pola empresa de Río 
Tinto a partir de 1913 saldouse con numerosos despedimentos que atinxiron 
aos traballadores portugueses. O descenso dos portugueses nas minas de Río 
Tinto debeuse a que os departamentos máis afectados polos despedimentos 
foron os extractivos, que eran, precisamente, onde se concentraban a maior 
parte dos portugueses (Pérez López, 1996:433). Así, nun informe elabora-
do pola empresa o 8 de xaneiro de 1918, dos 733 traballadores portugueses 
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empregados nas minas de Río Tinto, o 80% deles estaban nos departamentos 
extractivos. Un ano despois, a pesar da forte redución experimentada polos 
departamentos extractivos e, en concreto, polos traballadores portugueses, a 
maioría –o 75%– continuaba empregada nos departamentos extractivos, sobre 
todo os subterráneos, como a contramina (cadro 10).

Cadro 10. Distribución dos traballadores 
portugueses nas minas de Río Tinto, 1918-1919

DEPARTAMENTOS 1918 1919

Cortas de S. Dionisio
S. Dionisio
Contramina
Filón Norte
Filón Sur
Resto

256
182
114

6
 26

159

 65
 70

103
6

11
 86

TOTAL 733 341
Fonte: AFRT, Persoal, atado 1

A maior ou menor presenza de portugueses nos diferentes municipios da 
conca mineira está relacionada coas diferentes conxunturas económicas que 
atravesan as minas radicadas nas localidades indicadas. O comezo da explota-
ción das minas atrae moita man de obra, que noutros momentos non pode ser 
mantida, e os traballadores inician un periplo polas diferentes minas en explo-
tación buscando acomodo. Isto explica as alternativas na presenza dos portu-
gueses nas diferentes localidades (cadro 9).

Pódense distinguir dous períodos diferenciados no referente ao perfil 
individual dos portugueses inscritos no rexistro consular, se ben non se pode 
esquecer que o citado rexistro presenta importantes irregularidades na recolli-
da de datos nalgúns anos (cadro 11). Até 1908, e posiblemente até 1913, pre-
dominan os segmentos de idade máis nova, sendo o grupo de idade de 20 a 
29 anos o máis destacado. Os portugueses menores de 30 anos supoñen entre 
o 61 e o 64% dos rexistrados até 1908. Ao mesmo tempo, apréciase un claro 
predominio dos solteiros sobre casados e viúvos, o que dá un perfil de emi-
grante que se dirixe á conca mineira mozo e solteiro, como corresponde a un 
momento da expansión da demanda de traballadores por parte das empresas 
mineiras. Estes mozos acoden atraídos polos elevados salarios que se pagan na 
conca e coa intención de regresar cara ás súas terras de orixe unha vez conse-
guidos algúns aforros para poder crear a súa propia familia.

Os traballadores portugueses, ao igual que outros inmigrantes de orixes 
afastadas, como galegos, zamoranos ou almerienses, constitúen unha masa 
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flotante de traballadores, un auténtico exército de reserva do proletariado, que 
posibilita a flexibilidade na adecuación dos cadros de traballadores das empre-
sas ás circunstancias dos mercados mineral e laboral. Os portugueses poden 
acomodarse a esta inestabilidade do mercado de traballo grazas á súa condi-
ción de traballadores estacionais en moitos casos ou á súa curta estadía, de só 
algúns anos, na conca mineira. Son traballadores moi novos e solteiros (ver 
perfís individuais) que, dada a nula produtividade marxinal do traballo agrí-
cola nas súas áreas de procedencia, encontran vantaxoso o seu desprazamento 
á cunca mineira onubense, aínda que teñan que soportar unha elevada inesta-
bilidade laboral e delongados períodos de desemprego.

Portugueses nas faenas de recolección no val do Guadalquivir

Unha das características máis destacadas da agricultura do val do Gua-
dalquivir é a existencia de grandes explotacións agrarias, latifundios, espe-
cializadas nalgúns dos cultivos mediterráneos de secaño, cuxa produción se 
destina á comercialización. Un mesmo labrego pode ter en explotación varios 
centos e, mesmo, miles de hectáreas entre terras propias e en arrendamento 
(cadro 12). 

A forte estacionalidade destes cultivos, que en réxime de secaño só per-
miten unha colleita por ano, determina unha particular configuración do mer-
cado de traballo rural. En liñas xerais a organización do mercado de traballo 
rural nas zonas latifundistas do val do Guadalquivir é como segue: os labores 
agrarios ordinarios, é dicir, aqueles que están relacionados coas distintas fases 
da preparación da colleita, son realizados por man de obra local asalariada; 
son os xornaleiros que constitúen unha elevada porcentaxe da poboación acti-
va dos municipios rurais andaluces. Estas tarefas, aínda que requiren moita 

Cadro 11. Perfís individuais dos portugueses residentes na provincia de Huelva

Idades 1876 1886 1908 1917 1930

<20
20-29
30-39
40-49
50-59
=>60

29
145
69
30
8
3

125
561
268
120
30
5

106
545
271
62
21
3

24
235
334
159
139
47

8
64
44
42
24
15

Estado civil

Solteiro
Casado/viúvo

69%
31%

74%
26%

37%
63%

Fonte: Rexistro consular
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man de obra nas grandes explotacións agrarias, non esixen unha forte concen-
tración no tempo á hora de realizalas e permiten a súa execución en períodos 
de tempo relativamente extensos. Non obstante, para as faenas de recolección, 
que teñen que ser efectuadas nun momento concreto e nun curto espazo de 
tempo, non abonda a man de obra local, polo que os labregos teñen que reco-
rrer á contratación de man de obra foránea.

 A análise concreta do mercado de traballo de Carmona reflicte a insufi-
ciencia da oferta de man de obra local para levar a cabo os traballos relaciona-
dos coa recolección e a necesidade de buscar man de obra noutras zonas, que 
hai que atraer ofrecendo salarios elevados (cadro 13).

Todo isto vai determinar a configuración duns fluxos migratorios cuxa 
existencia se remonta a épocas medievais e que chegan até os nosos días (Flo-
rencio e López, 2000b). Como exemplo máis destacado destes fluxos migra-
torios escollemos para a súa análise os relacionados coa sega dos cereais, que 
foron o cultivo máis estendido e que mobilizaba decenas de miles de segado-
res cada ano.

Cadro 13. Necesidades de man de obra en Carmona, 1750*

Terras de labor (cereal): superficie = 56 000 ha
 —  tarefas ordinarias (meses de xaneiro a maio e de agosto a decembro):

56 000 ha x 5,3 xornais/ha = 296 800 xornais necesarios
1542 xornaleiros x 200 días/ano = 308 400 xornais ofertados 

Superávit de 11 600 xornais
 —  sega e trilla (meses de xuño e xullo):

56 000 ha x 5,9 xornais/ha = 330 400 xornais necesarios
1660 traballadores x 60 días/temporada = 99 600 xornais ofertados

Déficit de 230 800 xornais
*  Os datos sobre superficie cultivada e número de xornaleiros de Carmona están extraídos do Catastro 

de Ensenada.

Cadro 12. Tamaño das explotacións agrarias dos maiores 
labregos nalgúns municipios do val do Guadalquivir

MUNICIPIO ANO LABRADORES SUPERFICIE

CARMONA
Séc. XVIII

1850
1910

12
15
29

11 387
23 499
39 483

JEREZ DE LA 
FRONTERA

1819
1854
1907

13
19
18

11 737
38 363
43 612

UTRERA Séc. XVIII

1908
7

20
 5 135
26 932

Fonte: Florencio e López (2000)
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Para a Baixa Idade Media, Martín Gutiérrez (1999) e Pérez Cebada (1995) 
analizaron os contratos de sega comprendidos entre 1470 e 1570 para o termo 
de Jerez de la Frontera nos que se observa como o 70% dos segadores contra-
tados son foráneos, predominando entre eles os procedentes de Estremadura. 
Pino (2001), analizando os rexistros matrimoniais e as entradas de enfermos 
nos hospitais de Utrera, detectou unha importante presenza de portugueses 
procedentes do norte do país durante a primeira metade do século XVII, que 
cabe atribuír á súa participación na ceifa nos cortijos da campiña utrerana. Posi-
blemente en Carmona tamén acudisen numerosos portugueses ás faenas da 
sega, aínda que os rexistros de enfermos no hospital de San Pedro posteriores a 
1660 só nos ofrecen o declive de devandita participación. Porén, o citado rexis-
tro o que nos mostra é o elevado número de galegos, sobre todo de Ourense, 
ingresados a partir da segunda metade do século XVII e durante todo o século 
XVIII, que polos meses en que ingresan é fácil deducir que acudían á sega.

A partir dos pasaportes de interior, Florencio Puntas e López Martínez 
(2000b) estudaron a procedencia dos segadores na provincia de Sevilla duran-
te a primeira metade do século XIX, entre os que destacan os procedentes de 
Almería e das serras malagueñas, así como a continuidade dos galegos nas 
devanditas faenas agrarias. Así mesmo, algúns datos puntuais seguen reflec-
tindo a continuidade das migracións relacionadas coa ceifa a finais do século 
XIX e comezos do século XX. Entre os segadores de Jerez de la Frontera en 1883 
destacan os procedentes das serras gaditanas e malagueñas e, de novo, os por-
tugueses. Nunha grande explotación agraria de Utrera entre 1897 e 1911 apa-
recen sete cuadrillas de segadores portugueses e outras tres malagueñas. En 
1883 o cónsul británico en Jerez estimaba nuns 2000 os portugueses que tra-
ballaban na sega en Jerez. Na campiña sevillana traballaban entre 5500 e 7000 
portugueses. Aínda en 1955, segundo Redondo Gómez (1956), o 15% dos 
segadores empregados na provincia de Sevilla proceden de fóra da citada pro-
vincia. Só a partir desta data e coa mecanización das faenas de recolección se 
pon fin a este importante fluxo migratorio.

Como vimos, os portugueses tiveron un protagonismo activo en varias 
fases deste longo proceso. A finais do século XIX e no primeiro terzo do século 
XX deberon constituír un dos principais continxentes que nutrían o colectivo 
de segadores que chegaba á Baixa Andalucía. Disto dá idea o feito de que se 
elaborase un salvoconduto específico para os portugueses que viñan a Espa-
ña para realizar tarefas agrícolas. Segundo o modelo localizado no Arquivo 
Municipal de Loulé, o salvoconduto está emitido polo Consello Municipal 
para pasar pola fronteira de Ayamonte, é válido durante 80 días e a taxa é 
de 2,5 escudos. O teor do salvoconduto é como segue: «Va para el Reino de 
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España a fin de emplearse en el servicio de agricultura y proveer los medios 
de subsistencia». Precisamente en relación con este documento hai que sina-
lar o informe enviado polo cónsul de Portugal en Huelva, conservado no 
Arquivo do Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, no que se lles pide 
ás autoridades portuguesas que reconsideren a suba que se aprobou da taxa 
do salvoconduto, xa que son varios miles as familias algarvías que viven de 
cruzar a fronteira cada ano.

Cadro 14. Salvocondutos emitidos 
en Loulé para desprazarse a España

Anos
Número de 

salvocondutos

1906 640

1907 885

1908 525

1909 516

1910 471

1911 608

1912 771

1913 1035

1914 416

... ...

1925 777

1926 591

1927 1141

1928 1757
Fonte: Borges (1998)

A media anual de salvocondutos emitidos só no consello municipal de 
Loulé para acudir a realizar faenas agrarias en España é moi elevada, xa que 
supón 779 salvocondutos, e mesmo hai anos en que o número de salvocondu-
tos emitidos se aproxima aos 2000 (cadro 14). Para todo o Algarve o número 
debeu ser moi alto, o que nos dá unha idea da intensidade do tránsito frontei-
rizo en Ayamonte.

A distribución mensual na emisión dos salvocondutos (cadro 15) mostra 
que máis da metade se emitiron no mes de maio, mes en que comeza a sega 
nas campiñas andaluzas, o que indica claramente a tarefa que ían realizar os 
titulares dos salvocondutos. Aproximadamente o 12% dos salvocondutos son 
emitidos nos meses de setembro e outubro, que coinciden coa realización da 
vendima. De novo outra actividade agraria recolledora aparece como causa do 
desprazamento dun elevado número de veciños de Loulé.
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Cadro 15. Distribución mensual dos salvocondutos de Loulé

MESES 1906-14 1925-28 TOTAL
Iå 223 338 561
II 54 297 351
III 101 33 134
IV 232 933 1165
V 3696 2251 5947
VI 227 146 373
VII 167 55 222
VIII 239 2 241
IX 610 37 647
X 113 60 673
XI 70 58 128
XII 135 56 191
TOTAL 6867 4266 11 133
Fonte: Borges (1998)

Eliximos o ano 1910 como mostra para realizar un estudo sobre o per-
fil individual dos titulares dos salvocondutos. O 90% ten menos de 40 anos, 
o 49% ten menos de 25, sendo o tramo comprendido entre os 20 e 24 anos 
o máis abundante con case o 30% de todos os titulares. Canto ao estado civil, 
existe un certo equilibrio entre os solteiros, que constitúen o 54%, e os casa-
dos e viúvos o restante 46%. En todos os casos analizados a única profesión 
que figura entre os que sacaron o salvoconduto é a de traballador sen nin-
gunha cualificación. En definitiva, trátase de traballadores moi novos, que 
están solteiros ou que acaban de casar.

Soamente en dous anos figura o destino de parte dos emigrantes e, en 
ambos os casos, o predominio de Utrera, entre o 75 e o 80%, é moi grande. 
Os restantes destinos reflicten porcentaxes moi baixas, aínda que en todo caso 
se trata de municipios rurais da Baixa Andalucía.

Un aspecto destacado da emigración portuguesa a Andalucía é que existe 
unha estreita vinculación entre a entrada e saída de traballadores portugueses 
nas minas da cunca mineira onubense e a estacionalidade das faenas agríco-
las. Isto pódese comprobar a partir dos expedientes persoais que recollen as 
altas e baixas dos traballadores. Analizando unha mostra dos expedientes das 
minas de Río Tinto e Peña del Hierro obsérvase que o período que rexistra 
maior cantidade de altas son os meses de agosto e setembro en Peña del Hie-
rro e de setembro a novembro no caso de Río Tinto, é dicir, despois das fae-
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nas de sega. Tamén en ambos os casos é o mes de maio, cando comeza a ceifa 
nas campiñas de Andalucía Occidental, cando se rexistra o maior número de 
baixas de traballadores nas dúas empresas. Nalgúns casos isto afírmase expli-
citamente; así, referíndose á causa da baixa dun mineiro, dise que «se mar-
chó para dedicarse a faenas agrícolas dentro de España»; doutro dise que «se 
marchó a Utrera a la siega». Aínda que o máis frecuente é que non se indique 
a causa da ausencia, pero que esta se poida deducir do mes –maio– en que se 
produce, nuns casos con permiso da compañía, o resto pola súa vontade ou 
por causas que se ignoran.

CONCLUSIÓN

Os portugueses que chegaron a Andalucía Occidental procedían, sobre 
todo, das comarcas rurais interiores do Algarve. Estas bisbarras coñeceran un 
forte incremento demográfico durante a segunda metade do século XIX e come-
zos do século XX. Ao sustentarse o devandito crecemento nunha agricultura 
tradicional e cun forte parcelamento das explotacións, a súa elasticidade para 
atender as demandas dunha poboación fortemente crecente era moi escasa, o 
que determinaba unha tendencia moi decrecente da produtividade marxinal, 
polo que os seus habitantes se vían obrigados a emigrar.

As poboacións doutras rexións europeas afectadas polos mesmos proble-
mas, incluída a doutras rexións portuguesas, optaron pola emigración a gran-
de escala a ultramar. Non obstante, a forte demanda de man de obra xerada 
pola minaría onubense e outras actividades económicas do occidente andaluz 
serviu para o excedente de poboación algarvía como unha alternativa á emi-
gración ultramarina, como demostra a súa escasa participación neste tipo de 
emigración durante o devandito período. Miles de individuos cruzaban a fron-
teira con España para buscar temporalmente na minaría onubense e nas faenas 
de recolección nas campiñas andaluzas os ingresos complementarios aos pro-
porcionados polas súas pequenas explotacións agrarias.
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A AXUDA SOLIDARIA DURANTE A GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA

Nydia Sarabia*

A solidariedade é e será sempre unha palabra clave. En todas as linguas 
significa «o modo de dereito ou obrigación de mancomún ou adhesión cir-
cunstancial á causa de outros». En tempos de paz e de guerra o home valeuse 
da solidariedade para patentizar os dereitos dos máis desvalidos.

Soledad Figueiral Prado, Solita, como lle chaman os seus familiares e ami-
gos, era filla dos galegos de Ourense Donato Figueiral e Jesusa Prado López. 
Este testemuño baséase nas xestións que realizara Soledad ante o goberno de 
Estados Unidos, pois quen fora o seu esposo, o combatente comunista Santia-
go Álvarez Gómez, fora apresado en Madrid despois de rematar a Guerra Civil 
española e condenado á pena capital polo réxime franquista.

Soledad tivo un fillo con Santiago Álvarez, que leva o seu mesmo nome 
e apelido. Álvarez foi o autor de numerosos textos acerca do que viviu e coñe-
ceu durante a guerra. Talvez este testemuño da que noutra época fora a súa 
compañeira poida evocar vellos recordos e servir en algo aos estudosos da his-
toria de España.

«En 1946 –comeza a narrar Soledad Figueiral– estuve en Nueva York 
en gestiones para que la pena le fuera conmutada a Santiago Álvarez Gómez, 
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quien fuera combatiente de la Guerra Civil Española. Vivíamos momentos de 
incertidumbre ante la noticia que publicaban los diarios extranjeros. Santiago 
antes de la guerra fue el presidente de la juventud comunista de Orense, Gali-
cia y representaba a los campesinos. Era amigo de mi madre, pues ella tenía una 
tintorería en Orense y pertenecía al Partido Comunista Español. Santiago fue 
enviado a Madrid con el propósito de tomar un curso político cuando lo sor-
prendió la guerra. Se alistó en las milicias y lo nombraron Comisario Político en 
el 5º Regimiento del Partido Comunista, al lado del coronel Enrique Líster.1

Yo no lo conocía aún. Al concluir la guerra él pasó a Francia y estuvo 
con otros en un campo de concentración hasta que lo reclamó un familiar que 
tenía en Cuba por el Socorro Rojo Internacional.

Entonces yo era muy joven y residía en La Habana junto a mis padres, 
pues todos tuvimos que exilarnos en Cuba por nuestra militancia comunista. 
Conocí a Santiago y él se enamoró de mí. El 21 de marzo de 1942 me casé con 
Santiago en La Habana. Ese mismo día daba la casualidad que moría en Tblisi 
Pepe Díaz, Secretario General del Partido Comunista Español, junto a Dolores 
Ibárruri (Pasionaria) en la dirección del Partido.

En 1944 Santiago se marchó para España, pues entraba y salía de las 
guerrillas que existían en zonas del Valle de Arán, en los Pirineos. Estaba en 
Madrid cuando lo cogieron. Fue sometido a bárbaras torturas en las mazmo-
rras de la prisión provincial en Madrid. Le celebraron juicio y condenaron a la 
pena capital. Fue entonces que la prensa internacional publicó que un cubano 
había sido condenado en España, así como en los periódicos cubanos Hoy y El 
Crisol. Entonces el Partido Socialista Popular (Comunista), de Cuba, de parte 
de Ramón Nicolau, se lo expresó a Manso, que era el representante del Parti-
do Comunista Español en Cuba, para que me lo comunicara. La situación de 
Santiago era gravísima. Me puse en contacto con Juan Marinello, pues se ini-
ciaba una movilización de solidaridad mundial para salvarle la vida a Santiago 
Álvarez. Hasta los estudiantes de la Universidad de La Habana se unieron a ese 
clamor internacional. Recuerdo que Fidel Castro con otros de sus compañeros 
integraba el Comité Universitario de Ayuda al Pueblo Español, y que me visitó 
en más de una ocasión en mi casa de la calle Maloja con otros estudiantes.

Las Brigadas Internacionales en Estados Unidos comenzaron a realizar 
contactos para crear comités para evitar la muerte de Santiago, así como la 
prensa progresista, los sindicatos e intelectuales. 

1. Enrique Líster Forján naceu en Teo en 1907 e morreu en Madrid en 1977. Foi comandante 
do Quinto Rexemento, unidade que desempeñou un papel relevante na defensa de Madrid du-
rante a Guerra Civil española.
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Se organizó mi viaje a Nueva York y Marinello me llevó al Ministerio de 
Estado cubano para obtener los documentos. Patrocinaron mi viaje además de 
las Brigadas Internacionales, el periódico Daily Worker, del Partido Comunista 
de Estados Unidos, así como los miles de exilados españoles en Estados Uni-
dos con motivo de la guerra.

Por avión me embarqué para Miami y de aquí por tren en el Silver Meteor 
hasta Nueva York. Fui recibida por las Brigadas Internacionales y el Partido 
Comunista Español y me hospedaron en un departamento del hotel Waldorf 
Astoria, que me cedió gentilmente Quintanilla, entonces Embajador de México 
en Estados Unidos, en un gesto solidario a nombre del gobierno y pueblo mexi-
canos, para que pudiera ofrecer una conferencia de prensa y solicitara el apoyo 
generoso de la opinión pública mundial a fin de impedir la muerte de Santiago e 
intercediera con sus buenos oficios el gobierno de los Estados Unidos.

Se solicitó fuera recibida por Dean Acheson, Secretario de Estado.2 Me 
acompañaron integrantes de las Brigadas Internacionales, la prensa. Acheson 
me hizo varias preguntas sobre mí y Santiago. Sus condiciones en España ante 
el inminente peligro de que fuera fusilado. Para mi sorpresa él sabía muchas 
cosas que yo ignoraba de la situación española. Estaba bien informado. Fue 
muy amable conmigo y prometió ayudar a que le conmutaran la pena de 
muerte a Santiago y que se la rebajaran. Él me dijo al despedirme: «Le pro-
meto lo más que pueda hacer para que le conmuten la pena de morte». Era el 
mes de diciembre de 1946.

Las Brigadas me concertaron otra entrevista con Mrs. Eleanor Roosevelt, 
viuda del recién fallecido Presidente Franklin Delano Roosevelt.3 Ella me reci-
bió en un apartamento de Nueva York. Fue muy amable conmigo. Me invitó a 
tomar el té, claro, yo quería que me brindara café cubano. Ella misma lo pre-
paró en un reverbero eléctrico y me lo brindó con pasteles. Me preguntó sobre 
la situación de Santiago. Hablamos en inglés y en español. La persona que me 
acompañó nos traducía a ambas también. Mrs. Roosevelt era una mujer alta, 

2. Dean Gooderham Acheson. Político norteamericano [Middletown (Connecticut), 1893. Ma-
ryland, 1971]. De profesión avogado, ocupou sucesivamente a Subsecretaría de Estado e a Se-
cretaría de Estado (1949-1954). Foi un dos promotores do Plan Marshall.
3. Franklin Delano Roosevelt, Presidente de Estados Unidos en 1932, reelixido en 1937, 1941 e 
1944. Morreu en 1945. Foi con Winston Churchill o grande animador da guerra de 1939-1945 
contra a Alemaña nazi, a Italia fascista e o imperial Xapón. Nado en Hyde Park (Nova York) en 
1882, morto en Warm Springs (Georgia) en 1945. En 1932 puxo en marcha o programa New 
Deal, que permitiu superar a grave crise económica pola que atravesaba o país. En 1941, tras 
o ataque a Pearl Harbour, declaroulles a guerra ao Xapón e aos seus aliados. Durante os seus 
catro mandatos presenciais transformou un país economicamente en crise na primeira poten-
cia mundial.
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delgada, de unos 60 años, de mirada muy firme. Trataba de entender lo que le 
decía. Le expliqué que tenía un niño con Santiago.

Ella me prometió, así como a la comisión de las Brigadas Internacionales, 
que me iba a prestar ayuda acudiendo al Gobierno español, y tratar de salvar-
le la vida a Santiago. Me marché con muy buena impresión de Mrs. Roosevelt. 
Siempre he pensado que donde hay un grande hombre, también existe una 
gran mujer. Mi entrevista con Mrs. Roosevelt duró más o menos una hora. Ella 
era una mujer increíble, progresista y culta.4

Surtió efecto mi gestión amparada por las Brigadas Internacionales, y la 
prensa progresista en Estados Unidos. A Santiago le conmutaron la pena capi-
tal por 18 años en Logroño, y lo trasladaron luego a Burgos. Cuando cumplió 
10 años de cárcel lo dejaron regresar a Cuba. Luego se marchó a México don-
de vivió varios años. Regresó a España junto a Santiago Carrillo, para esperar 
la legalización del Partido Comunista Español en 1976.

A partir del triunfo de la Revolución Cubana (1959) ha sido invitado a 
visitar la Isla por el Presidente Fidel Castro en varias ocasiones. Una vez lo 
saludé en Galicia cuando era Presidente del Partido Comunista Gallego.

Santiago Álvarez fue miembro del Comité Central del Partido Comunis-
ta Español y luego Presidente de Honor. Creo es el último de esos Presidentes 
históricos. Ha escrito varios libros contando detalles de la guerra como diri-
gente y combatiente del Quinto Regimiento.

Epílogo

Mentres redactaba este traballo, Soledad Figueiral chamounos para infor-
marnos de que o seu fillo Santiago lle pasara un correo electrónico moi con-
ciso no que lle notificaba que o seu pai, Santiago Álvarez, falecera o día 29 de 
abril e que os obreiros españois deixaron o seu enterro en Madrid para o 1º de 
Maio, día mundial dos traballadores, e así renderlle un derradeiro tributo ao 
grande loitador durante a Guerra Civil española.

4. Eleanor Roosevelt. Política norteamericana (1884-1962), filla dun irmán de Theodore 
Roosevelt e casada co seu curmán Franklin Delano Roosevelt en 1903. A súa influencia 
foi moi destacada, o mesmo na vida do marido que despois da súa morte, escribindo nos 
xornais e mediante conferencias por radio. Interveu ostensiblemente nos asuntos públicos con 
personalidade propia. Autora de This is my Story (1937), This I remember (1949), India and the 
awakenig East (1953), On my Own (1959), You learn by living  (1961).
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Carmen Rasines, nun testemuño que ofreceu sobre as actividades de La 
Barraca durante a guerra e que publicou o Boletín de la Fundación Federico Gar-
cía Lorca, n.º 25, sinalou esta interesante pasaxe da vida de Santiago Álvarez:5 

¿Tú sabes la alegría que me dio Santiago Álvarez el día que me lo encon-
tré hace tres o cuatro años firmando libros en la Feria del Libro? Vi que era 
él, pero ¡cómo había cambiado! Le dije: «¿Tú te acuerdas de que en la gue-
rra había unas chicas que hacían teatro con La Barraca? Contestó: «Sí, era yo 
el que las llevaba, claro que me acuerdo. Y eso ¿qué tiene que ver contigo?» 
«Pues ¡yo era una de aquellas chicas de La Barraca!». Dejó de firmar. ¡Mira, 
qué emoción! Después le he visto muchas veces y me ha dedicado sus libros.

5. Santiago Álvarez, comisario do 5º Rexemento, escribiu en Memorias II, Sada, A Coruña, Edi-
ciós do Castro, 1986, unhas referencias nas páxinas 170-171 verbo das actividades de La Barra-
ca, o grupo teatral que fundara o malogrado poeta andaluz Federico García Lorca. Esa vez eran 
actores mozos. A Santiago Álvarez gustáballe o teatro. El apuntou no texto antes mencionado: 
«También llegan de la capital a nuestros acantonamientos los estudiantes del grupo teatral «La 
Barraca», que representan algunas obras, presenciadas con interés por los soldados. Antes de 
comenzar las funciones, los jefes militares y políticos dirigen la palabra a nuestros combatientes. 
Se utiliza, asimismo, el cine para distraer a la tropa. Y, como fin de fiesta se organiza un baile al 
que acuden más de cien compañeras de Guadalajara. (...) Esa misma poesía («Sanguinario Mu-
ssolini») la recitó Miguel Hernández en dicha plaza, en el festival citado en el artículo, cuando 
actuaba allí el teatro «La Barraca». De aquel día y de aquel acto data una famosa fotografía, que 
ha recorrido el mundo, en la que el poeta combatiente aparece recitando subido en un tanque». 
(Tomado do Boletín n.º 25 da Fundación Federico García Lorca, Madrid, 1999, pp. 21-34).
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Soledad Figueiral Prado durante a súa conferencia de prensa celebrada no hotel Waldorf Astoria, 
de Nova York, para solicitar a solidariedade mundial co fin de salvarlle a vida a Santiago Álvarez, 
condenado a morte polo réxime franquista en España.

Fotografía tomada en Moscova onde aparece 
Santiago Álvarez Figueiral cos seus avós mater-
nos: Donato Figueiral e Jesusa Prado. Daquela 
o mozo Álvarez estudaba na antiga URSS.
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Fotografía de Santiago Álvarez nos 
xardíns da fábrica de cervexa «La 
Polar», na Habana o 7 de xaneiro de 
1940.

Dolores Ibárruri, Pasionaria, cando visitou Cuba, despois do triunfo da 
Revolución Cubana. Aparece ao seu carón Jesusa Prado, nai de Soledad 
Figueiral. Pasionaria era moi amiga de Jesusa Prado e foina visitar á súa casa 
cando chegou á Habana.





R E C E N S I Ó N S
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EMIGRACIÓN DE MUJERES GALLEGAS A CUBA: LAS 
HIJAS DE GALICIA

González Pagés, Julio César
Concello de Vigo, 2004

Na diversidade tipolóxica das asociacións creadas polos emigrantes gale-
gos espallados polo mundo, a sociedade Hijas de Galicia, da Habana, supuxo 
un fito e un referente en canto a que se trataba dunha asociación creada para 
axudar as mulleres inmigrantes galegas en Cuba, desprotexidas na súa soida-
de nun país estraño, no que nin as leis cubanas nin os galegos alí asentados as 
amparaban e defendían de situacións de marxinalidade e inxustizas; ademais, 
contemplaba a prestación de servizos sanitarios necesarios na Cuba da primei-
ra metade do século XX.

A presenza das mulleres nas sociedades de emigrantes galegos era moi 
puntual; non tiñan apenas importancia nas directivas, se exceptuamos o caso 
dos Comités de Damas, integrados na súa maioría polas donas e fillas de des-
tacados persoeiros da colectividade, pola súa vez dirixentes delas. A división 
sexual que caracterizaba a sociedade de fins do XIX e principios do XX queda-
ba reflectida no seo das organizacións canto aos papeis secundarios que nelas 
desempeñaban as mulleres. Polo que respecta ás prestacións sociais e sanitarias 
apenas contaban con elas; só na súa función de nais ou fillas podían percibir 
algúns dos beneficios sociais que concedían estas entidades. Pero xa a come-
zos do século XX, e cos cambios lexislativos tanto en España coma nos países 
de acollida, moitas mulleres podían emigrar soas, sen a tutela dun home. En 
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moitísimos casos a súa indefensión provocaba que moitas emigrantes caian na 
prostitución ou no desamparo total.

Era tal a situación de precariedade da muller inmigrante que comezou a 
tratarse este tema nos xornais e revistas da época. E será unha entidade deno-
minada Solidaridad Pontevedresa a que, a partir de 1914, contemple nos seus 
estatutos como un dos seus obxectivos o amparo e as prestacións médico-sa-
nitarias para as galegas necesitadas e desamparadas que vivían en Cuba nese 
momento. En 1918 deciden, logo dun cambio de directiva, que a sociedade 
pase a chamarse Hijas de Galicia, xa centrando as súas actividades e obxecti-
vos na axuda mutua e benéfica das súas asociadas. En 1924 conseguen crear 
o sanatorio social Concepción Arenal (o hospital das mulleres galegas fronte a 
La Benéfica do Centro Gallego, máis orientado aos seus socios varóns). Co cre-
cemento do número de socias e da súa propia economía en 1938 inauguran o 
Balneario social, que, como veremos máis adiante, supuxo multitude de fric-
cións entre as socias e as directivas.

O cubano Julio César González Pagés, autor deste interesante libro, tivo 
acceso a moita da documentación xerada por esta sociedade, e que hoxe se 
conserva tanto no arquivo do Hospital Hijas de Galicia (aínda hoxe en funcio-
namento como hospital materno infantil), no Arquivo Nacional de Cuba, no 
fondo do Club Femenino de Cuba e no Fondo Gallego do Instituto de Lite-
ratura y Lingüística de La Habana. Tamén contou con fontes orais, testemu-
ños de moitas das socias ou descendentes que viviron o momento de gloria 
da institución.

Dende un punto de vista interdisciplinar o autor fai unha reflexión his-
tórica, pero sobre todo sociolóxica, do que supuxo a fundación desta socieda-
de de cara ás inmigrantes galegas, pero tamén á modernización da sociedade 
cubana ao longo do primeiro terzo do século XX, cos primeiros triunfos do 
feminismo cubano. Salientan aquí elementos anecdóticos coma o caso da filla 
de emigrantes galegos Antonia Martínez, Titina, no que nos vai amosando en 
pinceladas a evolución da muller na illa caribeña. Da modernización do papel 
da muller cubana tamén se foi beneficiando o papel da muller inmigrante.

Dende o punto de vista historiográfico apenas se investigou sobre a emi-
gración feminina galega, cuxo papel queda circunscrito a estudos de carácter 
xeral, nos que o peso específico das mulleres fica solapado.

O autor achega un novo enfoque sobre o estudo da participación das 
mulleres nas correntes migratorias e na súa inserción na sociedade de acolli-
da, pero non só trata de relatarnos a historia da institución, senón que lle dá 
prioridade á valoración do papel das mulleres dentro da estrutura organizati-
va da entidade e das súas principais loitas e preocupacións. Porque se ben a 
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sociedade Hijas de Galicia se ocupou de mellorar a situación das galegas en 
Cuba, tamén cómpre destacar o aspecto subordinado destas dentro da organi-
zación directiva das entidades, dominadas polos homes e cun papel simbólico 
e secundario para algunhas destacadas mulleres.

Esta obra podemos dividila en tres partes:
Na primeira parte analízanse as dificultades das inmigrantes galegas nos 

espazos públicos cubanos do XIX e nas institucións galegas da época co caso 
sintomático do Centro Gallego de La Habana. Aborda a problemática da pros-
titución das galegas en La Habana, aspecto que apenas se trata na historio-
grafía da nosa emigración. Tamén fai un percorrido pola sociedade cubana 
en xeral e polo papel da muller cubana nese momento, cos seus pequenos 
adiantos de consideración social e lexislativa. Aparecen reflectidos os primei-
ros pasos do movemento feminista cubano: o I Congreso Nacional de Muje-
res celebrouse en abril de 1923, no que xa se tratou a problemática da muller 
inmigrante expoñendo numerosas reivindicacións a prol da súa situación.

Na segunda parte dásenos información sobre a fundación da institu-
ción e do papel das mulleres non só como socias senón nas directivas, como 
as mulleres intentaron participar directamente sobre o seu funcionamento e 
todas as denuncias e discusións que isto xerou nas eleccións das directivas e 
en numerosas asembleas de socias.

Na terceira tratan da creación do Balneario social e o impacto que supuxo 
para as socias, e de como se rexistraba un ambiente meirande de oposición ao 
papel das directivas masculinas da entidade. Isto queda reflectido na prensa da 
colectividade e especialmente nas revistas editadas por Hijas de Galicia: Fra-
gancias (1931, un único número), Faro Gallego (1940), voceiro da oposición 
ás directivas sociais, e Cénit (1938-1960), que funcionou como servizo infor-
mativo da institución para aumentar o número de socias.

Neste terceiro capítulo analízase moi por riba a imaxe estereotipada e 
negativa das inmigrantes galegas en América. As películas de Cándida, prota-
gonizadas por Niní Marshall, tiveron tanto éxito que deron lugar a un subxé-
nero na cinematografía e radio americanas: en Cuba acontece a personaxe de 
Miním Bujones, serie humorística de grande éxito na radio caribeña. Isto pro-
voca numerosas protestas dentro da colectividade e da súa prensa, entre as que 
destaca o labor de denuncia de Fuco Gómez, director de Patria Gallega.

Para rematar só queda dicir que nos parece unha moi interesante aproxi-
mación ao estudo do proceso migratorio das mulleres galegas e ao seu papel 
dentro das sociedades creadas polos mesmos inmigrantes. Amósanos o papel 
dunha grande institución como foi Hijas de Galicia, desaparecida tras o triun-
fo da revolución cubana de 1959, cando contaba con preto de 58 000 socias, 
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pero da que se conserva funcionando aínda hoxe en día un dos seus máis 
brillantes éxitos, o hospital Concepción Arenal, hoxe denominado Hospital 
Materno-Infantil 10 de Octubre: Hijas de Galicia. Cómpre salientar tamén as 
numerosas fotografías que aparecen nesta obra e os apéndices documentais 
cos que conta: reprodución dos estatutos sociais, dalgunhas das actas sociais, 
da presenza das mulleres nas directivas ano por ano e co cargo que desem-
peñaron e, por último, un directorio cronolóxico das datas máis salientadas 
no devir da sociedade. Pensamos que un dos aspectos máis destacables deste 
libro é a súa intención de facer «visibles» as mulleres emigrantes e o seu papel, 
aspecto que pasa totalmente desapercibido na maior parte da bibliografía exis-
tente sobre a nosa emigración, con destacadas excepcións, como é o caso da 
obra de Pilar Cagiao Vila Muller e emigración, editada pola Xunta de Galicia, ou 
nunha obra máis xeral coordinada por M.ª Xosé Rodríguez Galdo, Textos para 
a historia das mulleres en Galicia, editada polo Consello da Cultura Galega, ou 
os traballos que está a realizar a Comisión Técnica da Muller desta mesma ins-
titución e que están próximos a publicarse.

M.ª Teresa García Domínguez
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RESOL DE ENSUEÑOS PARA ARTURO CUADRADO

Chaves Cuiñas, Antonio Manuel
Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2004, 448 páxinas

Ás veces o cualificativo de polígrafo fica curto para definir un autor. Cre-
mos que ese é o caso do xornalista e poeta Arturo Cuadrado. Sen dúbida, Cua-
drado foi autor dunha ampla e variada obra, mais a súa importancia vai alén 
das páxinas que nos deixou. En efecto, se tivésemos que subliñar un aspec-
to da súa vida, destacariamos o seu labor de propagandista, de divulgador 
da cultura en todos os sentidos, de achegar a súa obra e a doutros ao pobo. 
Esta fasquía de Cuadrado como dinamizador cultural é a que máis destaca no 
libro que sinalamos. O seu autor, Antonio Manuel Chaves Cuiñas (Cambados, 
1959) coñeceu persoalmente e tratou durante moitos anos a Cuadrado, cues-
tión que se reflicte acotío nas páxinas desta biografía, por veces haxiografía.

Arturo Cuadrado Moure naceu en Denia, cidade da provincia de Ala-
cant, onde emigraran seu pai (de orixe castelá) e súa nai (natural de Santia-
go de Compostela). En Denia residiría até 1918. Nese ano o andazo de gripe 
segaría a vida de seu pai e un irmán maior, o que motivou a marcha da fami-
lia á terra natal de súa nai.

O libro estrutúrase arredor de pequenos capítulos, nos cales o autor 
afonda no labor de Cuadrado a prol da cultura galega. Pese a que o autor non 
fai unha agrupación destes pequenos episodios, poderiamos observar nidia-
mente neste libro tres grandes etapas. En primeiro lugar, a etapa que vai até a 
Guerra Civil. Ocupa a parte máis extensa do libro e nela atopamos a Cuadra-
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do como iniciador de múltiples empresas culturais na cidade de Composte-
la. Neste senso, cómpre destacar a súa participación na creación dos xornais 
El País Gallego e Don Claro, entre outras publicacións periódicas. Ora ben, se 
hai un elemento recorrente ao longo de todo o volume ese é Resol. En efec-
to, estamos diante dunha das iniciativas culturais máis sobranceiras de Arturo 
Cuadrado. A publicación dende 1932 da folla Resol contribuíu notablemen-
te á difusión da poesía e ao coñecemento dos principais autores do momento, 
xa fosen galegos, españois ou estranxeiros. Ao traballo citado haberíalle que 
engadir o seu labor como editor (nos selos Niké ou Resol), a difusión da cul-
tura entre o pobo a través do Comité de Cooperación Intelectual (1932) ou o 
seu papel de activista republicano e loitador pola autonomía de Galicia.

O comezo da Guerra Civil −segunda etapa deste libro− sorprende a Artu-
ro Cuadrado en Madrid como membro da comisión encargada de facerlles 
entrega do Estatuto galego ás Cortes da República. Malia o conflito, o labor 
cultural de Cuadrado non decae. Así, participará de xeito activo na propagan-
da cultural do exército republicano. Á súa colaboración en diversos xornais 
súmaselle tamén a publicación dun libro de poemas: ¡Aviones! Poemas de la 
guerra (1937). De todo o labor levado a cabo por Cuadrado nesta época, que-
re o autor salientar especialmente a súa participación na edición do libro de 
Pablo Neruda España en el corazón (1937). Deste xeito, son particularmente 
interesantes as páxinas en que o autor recrea a edición deste conxunto de poe-
mas en plena contenda bélica.

A derrota republicana levou a Cuadrado ao exilio en Arxentina, co que 
comeza a terceira e definitiva etapa deste libro. En Bos Aires o seu activismo 
cultural non desaparece, senón que se fai aínda máis intenso. Neste senso, 
debemos subliñar a importancia do triunvirato que formou con Luis Seoane e 
Lorenzo Varela na creación de varios proxectos culturais. Sen dúbida, o labor 
destes tres homes a prol do libro galego en Arxentina foi fundamental. Este 
labor levouse a cabo a través da creación de editoras, entre as que son exem-
plos sobranceiros a Editorial Nova (1942) ou a Editorial Botella al Mar (1947). 
Igualmente, a estes tres homes debeuse a publicación da revista Correo Litera-
rio, que sae á rúa entre 1943 e 1945 ao longo de corenta números. Na etapa 
americana, Cuadrado seguiu a ter unha intensa colaboración en todo tipo de 
publicacións periódicas, entre as que destaca tamén a súa etapa como direc-
tor da revista Galicia, órgano da Federación de Sociedades Gallegas. E, por 
suposto, a poesía. Na etapa do exilio, Cuadrado deulle ao prelo os seus máis 
importantes libros de poemas, entre os que podemos destacar: Soledad imposi-
ble (1952), Canción para mi caballo muerto (1963) e Ola indecisa (1970). Todo 
este traballo cultural fai de Cuadrado un dos principais publicistas do exilio 
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galego en Arxentina. No país austral finou en 1998, non sen antes ter realiza-
do varias visitas a Galicia.

Constitúe un acerto do autor o feito de intercalar ao longo do volume o 
que denomina «ensueños de Arturo Cuadrado». Baixo esta epígrafe, Chaves 
Cuiñas recrea un Arturo Cuadrado en primeira persoa, falándolle ao lector das 
súas principais actividades culturais. No haber do autor están tamén o gran 
número de ilustracións que contén o volume. Non obstante, constitúe unha 
eiva deste libro a ausencia de citas e referencias de moitos documentos que 
o autor intercala no texto, que deixan ao lector na dúbida sobre a proceden-
cia destes orixinais. Por outra parte, cremos que na primeira etapa do libro o 
autor abusa na reprodución das colaboracións de Cuadrado en El Pueblo Galle-
go, chegando nalgunhas ocasións até o anecdótico. Finalmente, consideramos 
un exceso o papel de vingador que o autor asume neste libro, cargando con-
tra aqueles que denigraron a Cuadrado. Neste senso, destaca especialmente 
a teima que o autor parece ter cos nacionalistas galegos, deostados en varias 
pasaxes do libro por presuntas ofensas a Cuadrado.

En suma, velaquí unha obra que contribúe ao pagamento da inmen-
sa débeda que temos cos nosos exiliados. Neste recuperar da memoria non 
podemos deixar de loar o traballo editorial de Ediciós do Castro, que dende 
hai ben tempo ofrece textos sobre a nosa emigración e exilio, xa sexa a tra-
vés de recompilacións de textos, epistolarios ou, como é o caso, por medio de 
biografías como a de Arturo Cuadrado, un dos moitos galegos que fixo Gali-
cia en América.

Prudencio Viveiro Mogo
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FERNANDO DEVOTO
Catedrático de Teoría e Historia da Historiografía no Departamento de 

Historia da Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Bos Aires. Inves-
tigador do Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani» 
(UBA). As súas publicacións inclúen, entre outras, L’Italia nella società argenti-
na, Roma, 1988, e Le migrazioni italiane in Argentina, Nápoles, 1994. Foi pro-
fesor convidado nas máis prestixiosas universidades europeas.

JOSÉ C. MOYA
Profesor de Historia na Universidade de Columbia, Nova York. O seu 

libro Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1830-1930 (Ber-
keley, 1998) recibiu cinco premios e a revista Historical Methods (vol. 34, n.º 1, 
2001) dedicou unha sección especial ás contribucións teóricas e metodolóxi-
cas deste libro aos estudos migratorios. A versión castelá, Primos y Extranjeros, 
foi publicada por Emecé, Bos Aires, en 2004.

PILAR GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS
Catedrática de Civilización Latinoamericana da Université Paris 7 - Denis 

Diderot. Traballou sobre a construción do Estado nacional en Arxentina (cf. 
Civilidad y política en la creación de la Nación Argentina, Bos Aires, FCE, 2001). 
Dirixiu con Fernando Devoto un programa de cooperación científica sobre 
historia comparada das migracións en Francia e Arxentina (cf. Emigration poli-
tique, une perspective comparative, París, L’Harmattan, 2001). As súas inves-
tigacións actuais tratan sobre a articulación entre políticas de atracción de 
inmigrantes e o proceso de nacionalización da sociedade en Arxentina.

Relación de autores deste volume
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FRANCO RAMELLA
Imparte aulas de Historia Contemporánea na Universidade de Turín. 

Centrou o seus estudos en historia económica e social e historia da familia do 
século XX (a súa obra máis salientable verbo destes temas é Terra e telai, Einaudi, 
Turín 1984) e na historia das emigracións italianas entre os séculos XIX e XX, 
levando a cabo investigacións en Francia, os Estados Unidos e Arxentina. Entre 
as súas publicacións verbo da emigración en Arxentina destacan: One Family, 
Two Worlds, Rutgers University Press, New Brunswick 1988, con S. L. Baily, e 
Por un uso fuerte del concepto de  red en los estudios migratorios en M. Bjerg e H. 
Otero (eds.), Immigracion y redes sociales en la Argentina moderna, Cemla-Iehs, 
Tandil 1995. Recentemente, en colaboración con A. Arru, encargouse da 
edición de L’Italia delle migrazioni interne, Donzelli, Roma 2003.

ALEXANDRE VÁZQUEZ GONZÁLEZ
Doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Com-

postela (2000) coa tese titulada: La emigración gallega a América (1830-1930). 
Publicou numerosos artigos en libros e revistas, entre os que podemos salien-
tar: «Factores de empuje y condiciones de transporte de Galicia hacia el Río 
de la Plata, 1850-1930», en Núñez Seixas, X. M. (ed.), La Galicia Austral. La 
inmigración gallega en la Argentina, Ed. Biblos, Bos Aires, 2001 e «Os novos 
señores do entramado comercial da emigración a América por portos galegos: 
Os consignatarios das grandes navieiras transatlánticas, 1870-1939», Estudios 
Migratorios, n.º 13-14, 2002. É membro do consello editorial da revista Estu-
dios Migratorios e da comisión técnica do Arquivo da Emigración Galega do 
Consello da Cultura Galega.

EMILIO FRANZINA
Profesor ordinario de Historia Contemporánea na Università degli Stu-

di de Verona. O seu principal eido de investigación dende hai trinta anos son 
os movementos migratorios de masas, nomeadamente os relativos á histo-
ria do Brasil e de América Latina, por unha banda, e os da rexión véneta e da 
Italia continental, pola outra. Entre os seus numerosos libros destacan: Meri-
ca! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friula-
ni in America latina, 1876-1902 (Feltrinelli, 1979, nova ed. Cierre Editori 1994 
e 2001), L’immaginario degli emigranti. Miti e raffigurazioni dell’esperienza italia-
na all’estero fra due secoli (Pagus, 1992), Storia dell’emigrazione italiana (dir.), 2 
vols. (Donzelli 2001-2002) e, con ed. a cargo de M. Sanfilippo, Il fascismo e gli 
emigrati. La parabola dei Fasci italiani all’estero, 1920-1943 (Laterza, 2003).  
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ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Doutor en Historia pola Universidade de Barcelona. Profesor na Univer-

sidade Nacional de Luján, Arxentina. Autor do libro Un ‘mercado étnico’ en el 
Plata. Emigración y exportaciones españolas a la Argentina, 1880-1935, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, e da compilación La 
inmigración española en la Argentina (en colaboración con José C. Moya), Bos 
Aires, Biblos, 1999. Codirector da revista Estudios Migratorios Latinoamerica-
nos de Bos Aires.

NADIA ANDREA DE CRISTÓFORIS
Doutora en Historia Contemporánea pola Universidade de Bos Aires 

e «Magister en Investigación Histórica» pola Universidade de San Andrés 
(Arxentina) e Paris 7 - Denis Diderot (Francia). É membro do Comité de 
Redacción da revista Estudios Migratorios Latinoamericanos e investigadora do 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Arxentina). Os 
seus traballos sobre as migracións de españois ao Río da Prata foron publica-
dos en diversas revistas e volumes colectivos en Arxentina e noutros países. 

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ VICENTE
Profesora titular de Civilización Española e Latinoamericana na Universi-

dade Marne la Vallée (rexión parisiense). A súa tese titúlase Émigrer sous Fran-
co. Politiques publiques et stratégies individuelles dans l’émigration espagnole vers 
l’Argentine et vers la France, 1945-1965, defendida en decembro do 2004 na 
Universidade de París 7. Participou en numerosos coloquios, cursos e proxec-
tos de investigación relacionados coa historia da emigración española. Ade-
mais, conta con artigos publicados en revistas de alta calidade científica: Ayer, 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, etc. As súas principais liñas de investi-
gación son: a última vaga migratoria española (1945-1970), onde privilexiou 
dous destinos: Arxentina e Francia; políticas migratorias (española, arxentina 
e francesa); estratexias migratorias e traxectorias individuais.

MARÍA LILIANA DA ORDEN
Licenciada en Historia pola Universidade Nacional de Mar del Plata 

(Arxentina) e doutora en Xeografía e Historia pola Universidad de Oviedo. 
Actualmente é profesora do Departamento de Historia da Universidade Nacio-
nal de Mar del Plata. En 2005 editou en Bos Aires o seu libro Inmigración espa-
ñola, familia y movilidad social en la Argentina Moderna. Una mirada desde Mar 
del Plata. En 2007 apareceu en coautoría a súa compilación Prensa y peronismo. 
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Discursos, prácticas, empresas. Os seus traballos sobre a inmigración e historia 
política foron publicados en diversas compilacións e revistas especializadas en 
Arxentina, Galicia, España, Francia e Italia.

ANDRÉS BIBILONI AMENGUAL
Licenciado en Filosofía e Letras (1987) pola Universidade das Illas Balea-

res e doutor en Historia (1995). Profesor de Historia e Institucións Económicas 
da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (1991-1992) e da Universida-
de de Sevilla (1992-en activo). Investigación centrada en dous ámbitos. Indivi-
dualmente destacan varios libros sobre o comercio exterior –legal e ilegal– de 
Mallorca: Mercaders i navegants a Mallorca durant el segle XVII. L’oli com indicador 
del comerç mallorquí (1992); El comerç exterior de Mallorca. Homes, mercats i pro-
ductes d’intercanvi, 1650-1720 (1995) e Contrabandistes i agents de rendes. Super-
vivents i acumuladors entorn al negoci del tabac a Mallorca durant els segles XVII i 
XVIII (2000). En colaboración coa profesora Jerònia Pons Pons analiza o merca-
do de traballo e os desprazamentos de poboación na España do século XX. Capí-
tulos de libros publicados en El derecho y el mar en la España moderna (1995), 
Historia moderna. Historia en construcción (1999), Trabajo y relaciones laborales en 
la España contemporánea (2001), Los extranjeros en la España moderna (2003) e 
artigos en revistas como Hispania o Revista de Historia Industrial.

ANTONIO LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ
Doutor en Xeografía e Historia e profesor titular de Historia e Institu-

cións Económicas da Universidade de Sevilla. Entre as súas liñas de investiga-
ción están o estudo do mercado de traballo rural en Andalucía e a análise das 
migracións estacionais, así como a emigración de Portugal a Andalucía. Sobre 
estes temas publicou diferentes artigos nas revistas Historia Agraria, Boletín de 
la Asociación de Demografía Histórica e Revista de História de Portugal.
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PROCESO DE ESCOLMA E AVALIACIÓN DE ORIXINAIS

Estudos Migratorios é unha revista destinada a ampliar e difundir o coñecemento 
científico no eido do estudo das migracións en perspectiva histórica, económica, sociolóxica, 
antropolóxica ou politolóxica, cunha especial atención ao ámbito galego. Tematicamente, 
abrangue todos os eidos das ciencias sociais e das humanidades, e vai dirixida a investigado-
res, historiadores profesionais, estudantes e todas aquelas persoas interesadas no coñecemento 
científico do fenómeno migratorio.

Os traballos presentados a Estudos Migratorios haberán ser orixinais e serán someti-
dos á avaliación confidencial de dous expertos alleos ao equipo editorial, seguindo criterios 
internacionais. Caso de os avaliadores propoñeren modificacións na redacción do orixinal, 
será de responsabilidade do equipo editorial —unha vez informado o autor— o seguimento do 
proceso de reelaboración do traballo. Caso de non ser aceptado para a súa edición, o orixinal 
será devolto ao seu autor, xunto cos ditames emitidos polos avaliadores.

Estudos Migratorios comprométese a dar conta aos autores da decisión de publicar ou 
non o seu traballo nun prazo máximo de catro meses.

En calquera caso, os orixinais que non se suxeiten ás seguintes normas técnicas serán 
devoltos aos seus autores para a súa corrección, antes do seu envío aos avaliadores.

NORMAS TÉCNICAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABALLOS

1. De cada traballo presentarase un documento informático en formato Word, RTF ou semellante. 
Este último recoméndase envialo por correo electrónico aos enderezos:

 aemigracion@consellodacultura.org, coa mención expresa «artigo para EE. MM.». Tamén se 
pode enviar en CD, rotulando o nome do autor ou autores e o título completo do traballo. 

2. Os traballos levarán o encabezamento como segue:

— título do artigo: aliñación esquerda, maiúscula, negra.

— nome e apelidos do/a autor/a: debaixo do título, aliñación esquerda, minúscula, cursiva.

3. Os traballos poderanse redixir e enviar en galego, portugués, español ou, de xeito excepcional, 
calquera outra lingua académica de uso internacional. 

4. As citas textuais —citas dentro do texto principal— que non sobarden as tres liñas deberán ir 
entre comiñas dobres, co mesmo tipo de letra e sen cursiva. Incluirán o apelido do autor, o ano 
e o número da páxina; a referencia completa reservarase para a bibliografía.

 Exemplos: a) (Ferreira 1989: 47); b) (Ferreira, 1989, p. 47).
 Canto ás citas máis longas, poñeranse en parágrafo á parte con sangría pola esquerda e letra 

de corpo 10. Unha cita dentro doutra cita marcarase con comiñas simples.

5. As notas do texto principal estarán numeradas de xeito correlativo. Non se incluirán aquí as 
notas ou aclaracións de táboas, cadros ou ilustracións.

 De seguir signo de puntuación ao número de chamada a nota, o signo de puntuación irá antes do 
número da chamada e nunca despois. Ex.: Compostela.1 e non Compostela1.
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6. As referencias bibliográ�cas faranse seguindo un destes modelos (segundo se trate de libros, 
capítulos de libro ou artigos de revista). Exemplos:
DEVOTO, F .:  Historia de la inmigración en la Argentina, Bos Aires, Sudamericana, 1948.
WALASZEK, A.: «Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications», Przeglad Po-

lonijny, XXXI:1 (2005), pp. 7-16.
MOYA, J. C.: «Los gallegos en Buenos Aires durante el siglo XIX: Inmigración, adaptación ocupacional 

e imaginario sexual», en X. M. NÚÑEZ SEIXAS (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en 
la Argentina, Bos Aires, Biblos, 2001, pp. 69-85.

7. Táboas / cadros

 De ser posible, realizaranse utilizando o comando especí�co de «edición de táboas». Tamén se 
poderán realizar inserindo unha soa tabulación entre as columnas (tecla tab), recoméndase non 
separar as columnas coa barra espazadora.

 As táboas ou cadros deben cumprir as seguintes normas: 1) irán numeradas correlativamente 
(Táboa 1, Táboa 2, etc.); 2) levarán un encabezamento conciso, e 3) ao pé poderán ir notas 
aclaratorias, que nunca se combinarán coas notas do texto principal; tamén se poden incluír as 
fontes de elaboración.

 Farase referencia das táboas ou cadros no texto principal. Exemplo: (Vid. táboa 1).

8. Grá�cos

 Presentaranse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Tamén se poden presentar nun arquivo 
informático de calquera folla de cálculo (preferentemente Excel). Neste caso recoméndase 
presentar na mesma páxina o grá�co e mais a táboa de datos. Sempre irán numerados de xeito 
correlativo (Grá�co 1, Grá�co 2, etc.).

9. Fotografías, ilustracións, mapas, planos:

 Poderán presentarse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Se o autor pre�re presentar 
arquivos informáticos recoméndase cumprir os seguintes parámetros:

— O formato da revista ten as seguintes medidas: 170x240 mm. Calquera arquivo informático 
de material grá�co terá en conta estas dimensións, é dicir, o tamaño do arquivo terá unha altura 
mínima de 240 mm ou ancho de 150 mm. A resolución, que se mide en puntos por polgada 
(ppp) –en inglés ppi–, variará en función do tipo de material:

• Mapas, debuxos, planos, gravados: a dixitalización farase en «modo liña» ou «mapa de bits» 
(non se recomenda o modo «escala de grises»); a resolución será de 1200 ppp.

• Fotografías: dixitalizaranse cunha resolución de 300 ppp. Resolucións inferiores a 225 ppp 
non son recomendables.

— Formato de arquivo. Recoméndanse os seguintes, por orde: formato .TIFF, .EPS, .JPG.

— Irán numeradas de xeito correlativo (Fig. 1, Fig. 2, etc.) con números arábigos.

10. Os autores corrixirán as primeiras probas. Admitiranse só correccións tipográ�cas e ortográ�cas 
e, sempre a xuízo dos editores, aqueles engadidos ou eliminacións de texto que non afecten a 
maqueta da publicación.




