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PRÓLOGO

Os días 25 e 26 de novembro de 1994 celebrouse no Consello da Cultura Galega o 1 Encontro sobre o Patrimonio Cultural Galega na Emigración, organizado
pala Ponencia de Cultura Galega no Exterior e o Arquivo da Emigración.
Na Ponencia de Cultura Galega no Exterior considerárase que a celebración
dun encontro sobre o patrimonio na emigración pode ría ser unha fórmula idónea
para avanzarmos na dinamización e desenvolvemento do Arquivo da Emigración,
entendido, nesta primeira fase, básicaniente como un espacio de trabal/o para a
creación dun banco de referencias documentais, bibliográficas e iconográficas
sobre a emigración galega.
Co título do encontro, "Patrimonio Cultural Galega na Emigración", tentouse amasa-lo interese por inventaria-los restos físicos da vida social, política e cultural realizada no exterior (documentos en ca/quera soporte, libros, manifestacións
artísticas, etc.).
Os organizadores pretendiamos:
1. Reunir ós investigadores que teñen traba/lado "in situ" sobre a cultura
galega no exterior.
2. Intercambiar coñecementos sobre a situación dos arquivos, bibliotecas,
fondos artísticos, etc. das colectividades galegas no mundo.
3. Coñece-las necesidades sentidas polos investigadores que traballan nestes
ámbitos.
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4. Suxerir pautas de actuación para a recuperación donoso patrimonio cultural
por parte das institucións con competencias nese ánibito.
5. Definir estratexias para a reinserción dos fondos culturais do exterior en
Galicia.
6. Analizar e debate-la necesidade de impusa-lo Arquivo da Emigración como
centro público de referencia documental para os investigadores interesados
no tema.
7. Estudia-la conveniencia de xuntar esforzas para promove-la creación dun
museo da emigración galega.
Do interese do tema é boa mostra a relación de especialistas que tomaron
parte neste primeiro encontro, o que permitiu elaborar un programa extenso e
diversificado como o que se acompaíia. E do seu desenvolvemento queda constancia nas contribucións recibidas para a súa publicación que integran este libro.
Como organizadores do encorltro consideramos que os obxectivos fixados se
conseguiron nun alto grao, quedando abertas liíias de trabal/o e debate para ser
abordadas nun segundo encontro de próxima celebración.
María Xosé Rodríguez Galdo
Afonso Vázquez-Monxardín
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PROXECTOS DESENVOLVIDOS POLO ARQUIVO
DA EMIGRACIÓN GALEGA

Mª Pilar Freire Esparís

Cómpre salientarmos fundamentalmente os traballos desenvolvidos en dúas
direccións:
I. Elaboración dunha base de datos de referencias bibliográficas sobre a emigración galega
II. Elaboración dunha base documental sobre a emigración galega.

Ós que habería que engadir un terceiro apartado que, pola di versidade que
en cerra, agrnpareino baixo a rúbrica "outros proxectos".

l. ELABORACIÓN DUNHA BASE DE DATOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SOBRE A EMIGRACIÓN GALEGA

Un primeiro proxecto que marchou da man da exposición Galicia e América:
Cinco séculas de historia, inaugurada en xullo de 1992, foi a realización de Galicia
e América: Unha contribución bibliográfica.
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Prime ira fase

- Este primeiro proxecto foi concibido como unha base de datos de referencia
bibliográfica orientada á recompilación-sistematización de referencias sobre traballos que, desde unha óptica multitemática, trataron aspectos relacionados coa "presencia de Galicia en América"; así mesmo incluíronse obras de referencia que, sen
facer desfa presencia o seu tema central, a traten de forma parcial e significativa. A
publicación Galicia e América: Unha contribución bibliográfica planeouse como
un repertorio bibliográfico extraído da mencionada base de datos.
As fontes consultadas nunha primeira etapa <leste traballo de investigación
bibliográfica, foron as seguintes:
- Os arquivos do Depósito Legal de Galicia.
- As bibliotecas de Galicia:
* Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela.
* Bibliotecas da Universidade de Santiago:
Ciencias Económicas e Empresariais.
Xeografía e Historia.
Filosofía e Ciencias da Educación.
Dereito.
* Biblioteca MuIJ.icipaLde Santiago de.Compostela.
* Biblioteca do Museo de Pontevedra.
* Biblioteca da Fundación Penzol.
- Revisión parcial do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.
- Revisión do Catálogo de Publicacións da Universidade de Santiago.
- Revisión de bibliografías citadas en obras máis significativas que se ían
atopando.
- Revisión de repertorios bibliográficos:
*España fuera de España.
* Revisión dunha década. 1978-1988. O mundo editorial galega.
* Bibliografía de Galicia 1942-1987. Seminario de Estudos Galegos e
Museo de Pontevedra.
* Bibliografía Económica de Galicia (F. J. Río Barja)
* Catálogo de libros en gallego do Instituto Nacional do Libro.
- Revisión de índices de coleccións de revistas que previsiblemente poderían conter referencias de interese.
- Revisión das principais bases de datos de referencia bibliográfica española:
* Ministerio de Cultura, bases de datos do programa PIC, Puntos de
Información Cultural.
* Base de datos de libros publicados en España. ISBN.
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* Base de datos do Consello Superior de Investigacións Científicas:
Instituto de Información en Ciencias Sociais.
Bibliotecas dos centros de investigación do CSIC.
Revisión dos contidos de bases de datos de referencias bibliográficas
elaboradas no seu día no marco de proxectos de investigación do Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia, da Universidade de
Santiago.
Revisión de bases de datos non españolas.
Da análise das devanditas fontes obtivéronse cincocentas trinta referencias
que conformaron inicialmente a base de datos e que conservamos, pero que non
referenciamos na publicación por diversas causas, entre as que cabe cita-las
seguintes:
-

-

-

-

-

Referencias localizadas nas que non foi posible acceder ó documento en si
mesmo, e por esta razón disponse de información incompleta sobre elas e
non é posible elaborar un resumo do seu contido.
Literatura gris, non publicada, e á que o intervalo temporal establecido
para o desenvolvemento do proxecto obrigou a postergar para a segunda
fase de desenvolvemento.
Bibliotecas que no período temporal referido estaban pechadas ó público
por reformas ou traslado, como foi o caso da Biblioteca do Instituto Padre
Sarmiento.
Rexistros de bases de datos con información parcial, pendentes de localización física.
Obras de referencia xenérica que, aínda non estando específicamente orientadas ó tema suxeito do traballo, supoñen unha contribución significativa
como marcos de referencia.
Referencias localizadas en fondos que, dada a dispoñibilidade económica,
era obrigado postergar para unha continuación futura do proxecto.

A publicación <leste primeiro repertorio bibliográfico fíxose co patrocinio da
Xunta de Galicia e ofreceuse como acaído complemento ó catálogo da exposición
Galicia e América: Cinco séculas de Historia, realizada pola Xunta de Galicia e o
Consello da Cultura Galega.
O proceso de recollida de datos foi realizado por un equipo de seis bolseiros
(Pilar Candocia Pita, María Xosé Costa Alcalde, Magaly Costas Costas, Manuel Fernández Méndez, Xurxo Pantaleón Cadilla e Manuel Souto López) baixo a dirección
de María Xosé Rodríguez Galdo, Abel Losada Álvarez e Pilar Freire Esparís, sendo
responsable informático Luís Gago e asesor documentalista Ramón Pazos.
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Esta primeira recollida de datos realizouse en fichas deseñadas por ordenador,
de maneira que a súa forma fose o máis parecida posible á pantalla do programa
informático realizado en DBase/ll. Aínda que cando deseñámo-la ficha nos parecía
que estaba bastante completa, ó longo da realización do traballo fomos detectando
fallos que emendamos na segunda fase do proxecto que se está a desenvolver na
actualidade.
O principal fallo que percibimos, e que deu lugar a unha gran confusión entre
os catalogadores, foi utilizar unha mesma ficha para monografías e publicacións
periódicas. Neste primeiro modelo de ficha, os datos que se recollían eran os
seguintes:
No caso de monografías:
Título
Mención/s (Autor/es)
Número, ano e lugar de edición
Resumo
Nas publicacións periódicas:
Título (do artigo)
Mención/s
Número, ano e lugar de edición
Título da publicación
Exemplar
Páxinas do artigo
Resumo
Como se pode ver, os campos utilizados son os mesmos, pero no caso das
monografías, os datos referidos ás periódicas quedaban en branco. ~
Unha vez que tivémo-la versión definitiva das referencias bibliográficas, despois de moitas revisións, suscitóuseno-lo problema da presentación do traballo e en
función de que termos faciámo-la clasificación. Optamos pola clasificación en orde
alfabética de autores e engadimos un índice toponímico, un índice de autores e
outro da publicación base.
Na ficha base tiñamos un campo de "Descritores" que finalmente non utilizamos, debido á gran diversidade de temas que as obras recollidas nos amosaban e
que ás veces non quedaban ben delimitadas dentro dos termos que sinalamos para
os desc ritores. Por iso nos pareceu máis acertado establecer un índice toponímico
onde o ámbito xeográfico da obra en cuestión podía quedar mellor delimitado.
A publicación , aparecida en 1992, contén un total de 331 referencias.
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Segunda fase

Na segunda fase deste proxecto preténdense conseguir dous obxectivos fundamentais:
1. Unha ampliación temática e cronolóxica do repertorio bibliográfico citado
na primeira fase.
2. A actualización da base.
Falamos de ampliación temática, xa que neste segundo período de traballo buscamos todo aquilo que trate de emigración galega ó exterior, e non só a América
como se fixo nun primeiro momento. Ademais ampliámo-lo apartado cronolóxico ó
recoller tódalas obras relacionadas coa emigración, con independencia da súa data
de publicación.
Por se tratar dunha base de referencias bibliográficas, tivemos que prestar
máis atención a aspectos tales como a signatura da obra e a biblioteca onde se
encontraba.
As fontes consultadas nesta segunda fase foron as seguintes:
-

Baleirado de revistas de toda a Universidade de Santiago
Baleirado da Biblioteca América
Revisión das bibliotecas universitarias de tódalas facultades
En Santiago, ademais das anteriores, baleiráronse as seguintes bibliotecas:
*Padre Sarmiento
* Museo do Pobo Galego
* Seminario Maior
- Na Cornña revisouse:
* Arquivo do Reino de Galicia
* Real Academia Galega
* Deputación Provincial
* Biblioteca Municipal
- En Vigo revisouse a documentación da Biblioteca Penzol
- En Pontevedra:
*Museo de Pontevedra
* Deputación Provincial
* Biblioteca Municipal
* Biblioteca do Mosteiro de Poio
- En Lugo e Ourense revisáronse as bibliotecas das Deputacións e, nesta
última cidade, os Arquivos Vilanova e Blanco Amor
- En Madrid, a Biblioteca do Instituto de Cooperación Iberoamericana
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En tódalas obras revisadas, tanto revistas coma monografías, ó mesmo tempo
que se~ cubrían as fichas, tomouse nota daquel material fotográfico que, no seu
momento, nos pode resultar de interese para a elaboración da Base de documentos
gráficos.

II. ELABORACIÓN DUNHA BASE DOCUMENTAL SOBRE A EMIGRACIÓN GALEGA

Este proxecto consiste substancialmente, nunha primeira fase, no baleirado de
todas aquelas referencias documentais manexadas polos autores das obras que
constitúen a base bibliográfica. Nun principio a recollida desta información non
presenta problemas, hai maior complicación na súa clasificación e sistematización,
debido á cantidade de datos cos que nos atopamos.
O primeiro labor realizado consistiu en baleira-las obras citadas na bibliografía
publicada seguindo o modelo de ficha que figura no anexo, de maneira que para
cada referencia bibliográfica dispoñiamos dun listado de fontes documentais sen
ningún tipo de clasificación inicial.
Unha primeira división foi feita por Arquivos, segundo fosen estes galegos,
españois non galegos ou estranxeiros. Nesta primeiraiase de clasificación non aparecen agrupadas tódalas referencias documentais correspondentes a un mesmo
arquivo, senón que cada arquivo aparece citado cantas veces o esixe a correspond nte referencia documental.
As fontes documentais agrupáronse en:
Propiamente arquivísticas
Lexislati vas
Asociacións
Literarias
Varios
Anótase, así mesmo, a fonte bibliográfica da que se tira a referencia documental.
Esta clasificación, por arquivos e por temática, fíxose directamente en ordenador mediante o programa Access para Windows, programa que permite manexar de
forma máis cómoda o volume de información que estamos a operar, seguindo o
modelo que figura no anexo.
Os campos que se utilizaron foron os seguintes:
Arquivo
Sección
Expediente
Referencia
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Os tres primeiros apartados refírense á fonte documental que se está a describir e, en moitos casos, son datos que resultaría imposible obter, xa que as referencias ou están incompletas ou non hai tódolos apartados dentro do sistern~ clasificatorio do arquivo.
O último apartado, como se pode comprobar no anexo, comprende o título da
obra de onde se recolle o documento, o autor e, no caso de que se trate dun artigo,
o nome da revista e o seu número.
Outros proxectos

Está en fase de elaboración unha base de datos estatísticos que comprenda tódalas
estatísticas oficiais publicadas e manexadas por investigadores, ou aqueloutras elaboradas así mesmo por investigadores a partir de datos non inicialmente estatísticos.
A revista Estudios migratorios, publicado xa o primeiro -número, canta cun
comité de redacción integrado por Xosé Ramón Barreiro Femández, Mª. Xosé
Rodríguez Galdo e Vicente Peña Saavedra, senda secretaria do mesmo Pilar Freire
Esparís.
A estructura da publicación responde ós seguintes criterios:
Estudios
Artigas e notas
Textos e documentos
Referencias bibliográficas
Incorpora as normas para a aceptación de artigas.
Outro proxecto consiste na microfilmación de revistas editadas na emigración,
cun dobre obxectivo: completa-los fondos hemerográficos existentes nas bibliotecas galegas e permiti-lo acceso a aquelas non localizadas en Galicia.
Novas proxectos que están en marcha son a recompilación das fontes literarias
e artísticas que fagan referencia ó tema migratorio.
A estreita relación co Arquivo Sonoro de Galicia facilítanos poder contar tamén
cun xa importante rexistro de "voces" de persoeiros galegas na emigración e de
actos desenvolvidos palas colectividades galegas.
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ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA
LISTADD DE FONTES EN ARQUIVOS
Nome do arquivo :
Localización:
Sección:
Cartafol:
Número de expediente:
Nome do expediente:
Data:
Ano:
Autor referencia:
Título referencia:
Referencia:
Tipo de fonte:
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ARQUIVO

Arquivo Municipal de Santiago
SECCIÓN

Calamidades públicas, 1853-93
EXPEDIENTE

Fol. 6-68v. Representación del Ayuntamiento a la Reina
REFERENCIA

"A crise agraria de 1853 e a emigración galega a Cuba", Rodríguez Galdo, María Xosé; Grial, nº 57
( 1977)

ARQUIVO

Arquivo Municipal de Santiago
SECCIÓN

Calanúdades públicas, 1853-93
EXPEDIENTE

Fol. 7-8v Carta 23-3-1853
REFERENCIA

"A crise agraria de 1853 e a emigración galega a Cuba", Rodríguez Galdo, María Xosé; Grial, nº 57
(1977)

ARQUIVO

Arquivo Municipal de Santiago
SECCIÓN

Estadística
EXPEDIENTE

Movemento de poboación , 1854-1881
REFERENCIA

"La emigración compostelana a América en la segunda mitad del siglo XIX, según las licencias de
embarque", López, Roberto, J., Revista Galega do Quinto Centenario

ARQUIVO

Arquivo Municipal de Santiago
SECCIÓN

Estadísticas Especiales, 1844-1900
EXPEDIENTE

Estadísticas Especiales 1844-1900, nº 355. Respuesta 1. Informe remitido ó gobernador da provincia
en novembro de 1879
REFERENCIA

"La emigración compostelana a América en la segunda mitad del siglo XIX, según las licencias de
embarque", López , Roberto, J., Revista Galega do Quinto Centenario
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ARQU IYO

Arqui vo Muni c ip al de Santiago
SECC IÓN

Estadísticas Especiales, 1844-1900
EXPEDI ENTE

Estadísti cas Espec iales, 1844-1900, nº 355. Respuesta 17
REFERENCIA

"La e mi g ración compostelana a América en la segunda mitad del siglo XIX, según las licencias de
e mbarque", López, Roberto , J. , Revista Galega do Quinto Centenario

ARQUIVO

Arqui vo Hi stó ri co Unive rs itario de Santi ago
SECC IÓN

Sección. Ensetianza Primaria, Leg. 25
EX PEDI ENTE

Antecedentes so bre a creac ión , dotación e traslación de escal as, 1898, 1919
REFE RENCIA

Éxo do, organización comunitaria e intervención escolar, Peña Saavedra, Y.

/\ RQU IYO

A rqui vo Hí tó ri co !-J nive rs ita rio de Santiago
SECC IÓN

Sección. Enseñanza Primaria, Leg. 26
EX PED IENTE

C o muni cac ió ns de Inspección , 1858-1917
REFERENCIA

Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar, Peñ a Saavedra, Y.

ARQUI VO

Arquivo Hi stó ri co Universitario de Santiago
SECC IÓN

Sección Enseiianza Primaria, Leg. l 65
EX PEDI ENTE

Esca las de Fundación da Coruña, 1860 e ss .
REFERENCIA

Éxodo, organización co1nunitaria e intervención escolar, Peña Saavedra, Y.
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ARQUIYO

Arquivo Histórico Universitario de Santiago
SECCIÓN

Sección Enseíianza Primaria, Leg 166
EXPEDIENTE

Escolas de Fundación de Lugo , Ourense e Pontevedra
REFERENCIA

Éxodo, organización. comunitaria e intervención escolar, Peña Saavedra, Y.

ARQU IVO

Arquivo Histórico Universitario de Santiago
SECCIÓN

Sección Histórica, Leg. 229
EXPED IENTE

Expediente de solicitude de autorización das escolas de La Aurora de Somozas e Alianza Aresana de
Instrucción
REFERENCIA

Éxodo, organización coniunitaria e intervención escolar, Peña Saavedra, Y.

ARQU IVO

Arquivo Histórico Universitario de Santiago
SECCIÓN

Sección Histórica, Leg. 231
EXPED IENTE

Expediente de solicitude de autorización de escolas da Unión Mugardesa de Instrucción
REFERENCIA

Éxodo, organización com.unitaria e intervención escolar, Peña Saavedra, Y.

ARQUIVO

Arquivo Histórico Universitario de Santiago
SECCIÓN

Sección Histórica, Leg. 232
EXPEDIENTE

Documentación relativa al Colegio Blanco de Lema (Cee). Expediente de solicitude de autorización
de escolas das sociedades Redes y Caamouco e La Antorcha de Cristiñade
REFERENCIA

Éxodo, organización comunitaria e intervención. escolar, Peña Saavedra, Y.
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ARQU IVO

Arq ui vo Hi stórico Universitario de Santi ago
SECC IÓN

Sección Histórica, Leg. 233
EXPEDIENTE

Ex pedi ente de soli citude de autorización de escalas de Sada y sus contornos e San Cristóbal e San
Salvador de Couzadoiro. Catálogo de obras que existen no Colexio Fernando Blanco de Cee, material de ensino e réx ime do Colexio
REFERENCIA

Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar, Peña Saavedra, V.
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PATRIMONIO CULTURAL GALEGO NA PATAGONIA

Xavier Alcalá

Por diversas razóns, familiares, profesionais e culturais, desde mediados da
década do 70 a miña relación con Arxentina e países limítrofes foi constante, en presencia ou ausencia. Dos diferentes e continuados contactos con aquelas realidades
culturais produciuse unha realimentación positiva, que conduciu a que escribise
numerosos artigos para prensa e radio, varios relatos curtos, <lúas novelas e tres
libros de viaxe.
En tódolos productos da miña fabulación ambientados nesas terras hai presencia galega, mesmo nalgún como o libro de reportaxes Argentina da Editorial Anaya
Touring, escrito para un público alleo en principio ás claves da galeguidade.
A razón para iso é a presencia masiva dos galegos nun vastísimo espacio por
min percorrido que vai desde o Alto Perú ata a Tierra del Fuego. Desde o sospeitosísimo Marquesado de Tojo na actual fronteira arxentino-boliviana ata o clarísimo apelido Castiñeira de Dios (con dereito a castelanización parcial) na cidade
máis austral do Mundo -Uxuaia-, non deixei de ve-la pegada de Galicia, a marca
do romance ibérico occidental, a vaga conciencia de pertenza xenética a un mundo
lonxincuo e mitificado. Non podo esquece-lo home que me ensinou a mastigar
coca, de apelido Rocha, indio cobriza a primeira vista, jujeño castizo, que tiña un
"abuelito gallego de veras", nin a partida de gauchos dos Chaos de Amoeiro que
recolleran a tradición oral das grandezas dun patriano de Cotobade fundador de
nove pueblos nas terras que eles percorren cabaleiramente, alá no medio das pampas de Bos Aires ; nin o orgullo dun primo da miña muller, namorado das andinas
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fantasías que preside o Aconcagua refulxente, quen se estremecía ó lembra-la vila
galega e montañesa de onde provén o seu apelido (de descendente de pai da patria
arxentina), -nin ... Nin tantas e tantas anécdotas que se confunden na miña memoria
e me fan pensar que as neuronas non son perpetuamente exercitables ...
Non me farto de repetir que un suxeito coma min, formado na matemática e
fabulador descarado, un curioso "andarillo" como din os portugueses, non pode
facer contribución á cultura á que pertence fóra da de chama-la atención e, como
moito, tomar nota do visto (de aí os libros de viaxes) ou fantasiar con liberdade ata
que un editor se dispoña a publicarlle narracións de algo que, se cadra, podería ter
sido realidade pero non o foi porque é romance, novela ou conto.
En condición, logo, de chamador de atencións, veño hoxe a esta xuntanza que
acertadisimamente convoca o Consello da Cultura Galega e, para non me perder nas
ponlas dunha árbore de coñecementos que se me acumulan, amoreados, tentarei
centra-lo discur o propositor nunha ái~ea arxentina que Galicia ten o dereito de vindicar como súa tanto ou máis que de ninguén, se for que estes dereitos se poden
exercer entre pobos emigrantes.
Vou falar da Patagonia, parcialmente, quizais deixando moita lagoa · polo
medio. Pero non lles teño a culpa: xa avisei da miña condición de viaxeiro a penas.
Para i tematizar están os historiadores e os sociólogos, dos cales reclamo unha prenci a organizada naque] mundo sobre o que Darwin escribiu algo definitorio: as
ú pai axe marcáranlle tanto o espírito que chegaba a vello coa viva recordación
ant alá vira unha vez única durante a xuventude.
A Patagonia anúnciase no Río Colorado e proclámase xa, desértica, durísima,
no Río Negro, verdadeiro Leteo da cultura arxentina, impasable ata fins do século
XIX. Ninguén entre os cristiáns, españois primeiro e despois crioulos, se atrevía a
meterse na Terra Ignota. As relacións que había dela procedían de cativos dos
indios, mercadoría humana que pasaba de mans de mapuches araucanos a tehuelches e des tes ós araucanos para, finalmente, ser entregada ós huincas ·odiosos a
cambio de auga-lume e outros vicios: tabaco, azucre, herba mate ...
Ninguén se aventuraba no interior da terra do guanaco e o choique, bestas
veloces, capaces de despistaren ós xinetes e ós cabalos máis expertos. Ninguén
que non fose indio, repito , salvo algún inglés explorador supostameñte, espía
probablemente.
Ou algún galego, antes que ningún inglés.
Quede constancia que non me atrevo a ser xuíz de ninguén, pois que os meus
pecados son moitos -o maior, o da vaidade- e polo tanto que a miña crítica a
Bruce Chatwin non procede de que o considerase un dexenerado (como outros fixeron) pola condición que o levou a morrer da sida. Tamén quede que nada teño contra quen naceu falando inglés e nesa lingua fai literatura, salvo a envexa de non
pu uíla tan claramente como para autotraduci-las propias fantasías sen axuda de
diccionarios e consellos de amigos filólogos.
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Pero non deixa de indignarme a papanatería hispánica e peculiarmente galega
dos que dan como obra insuperable o In Patagonia do falecido escritor inglés.
Chatwin nunca puido apreciar da Patagonia o que aprecie un galego, e menos
aínda se o galego fala inglés. Porque A Patagonia, tan curta de historia, é moito máis
dos galegos que dos británicos (que alá hai, e ben deles), aínda sabendo o que foi a
epopea galesa: o louco e marabilloso intento de crear unha república de fillos do
Cyniru totalmente afastados de calquera contacto con culturas masivas, contaminantes, esmagantes.
A presencia galega na ;J?atagonia é vella, dos tempos en que un rei visionario
quería desde Aranxuez ver cun catalonxe as estructuras de pedra quieta e de madeira móbil, navegante, que os seus ministros facían erguer en Ferrol.
O sangue galego -que xa se perdera polas enxivas dos mariñeiros roídos do
escorbuto desde dous séculos atrás na ruta do Mar Austral- iría fecunda-los páramos irtos do Río Negro e as colonias da costa nunha historia de enganos e mentiras, de ilusións imposibles, de ambicións campesiñas a compensar con Ínsulas
Baratarias nas que o vento atroz nada deixa medrar.
El-Reí, desde Aranxuez, quería asegura-los pasos do Austro, e para iso tiña
tres accións a realizar: explorar, poboar puntos estratéxicos e enviar flotas, navíos
de liña que lle cortasen o paso a barcos mercantes e de guerra dos competidores
europeos.
Nunha novela coral, un escritor que me fai gloriosa competencia nestas teimas do
Sur Incabable, Víctor Freixanes, fálanos de asuntos-clave na historia galega, peculiar
da Galicia do século XVIII; introdúcenos na colonia de Carmen de Patagones e fai circular polas súas páxinas seres vivos, colonos, acompañados da primeira figura con
dereito a mito que os galegos teñen naquelas te1rns pardas, brutais: Basilio Vilariíio, o
adiantado noiés, que a crónica oficial, de España e Arxentina -apropiadoras do que
non lles é radicalmente seu- converteu no piloto Villarino.
En A cidade dos césares, Freixanes esboza seres vivos que serían como fosen
pero debíanse parecer ós que, documentos na man, a Galicia lle cumpría recuperar
como realidades, nacidas en tal lugar e alá mortas, se cadra despois de moito teimaren contra o implacable vento patagónico, contra as enchentes dun río que vén
arrastrando augas xélidas desde a cordilleira. Carmen de Patagones e os seus poboadores primeiros son merecentes dun estudio a fondo, feito con enfoque galego, que
non disolva personalidades peculiares na xeral personalidade dun mosaico de pobos
-os españois- que, visto desde lonxe, semella homoxeneizado. Velaí un patrimonio pendente de rescatar nas lonxuras do Sur.
Dálle vida, tamén, Freixanes ó señor piloto, que saíu de Ferrol formado en
Náutica i Mathemática, explorou costas, determinou formas caprichosas da península onde amosaba a súa importancia a divina balea Góos que os país dos nómadas tehuelches coñeceran en terra moitos mundos antes; e, aínda cobizoso de glorias, foi capaz de meterse polo río Negro arriba, ata onde xa non se podía navegar,
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na procura da cidade dos indios brancas, césares do mito, segundo a versión poética de Víctor Freixanes; ou na procura dun paso entre o Atlántico e os lagos da
cordilleira que, pola súa vez, verten no Pacífico: ou sexa, á práctica procura dunha
navegac ión entre océanos moi ó norte do Estreito de Magalhaes.
Vilariño debe ser estudiado en detalle, nos documentos que se conservan nos
arqu ivos da Mariña española, nos que alá en Arxentina quedaron, nos que poida
haber en mans dos británicos inimigos e rapineiros de canta información estratéxica puidesen tirar. A obra de Basilio Vilariño é galega, Galicia ten que o anunciar ó
Mundo como exemplo de emigrante peculiar, loitador incansable, negociador con
indios bravos, morto por eles cando xa o vicerrei lle concedera descanso de volta á
civilización.
As colonias montadas e destruidas para non poder ter aproveitamento polos
inimi gos -franceses, ingleses e holandeses- marcan ó longo das costas patagónicas fito s nos que remexer á procura de restos de galeguidade, de criaturas condenadas a agardaren a esperanza das velas no horizonte que anunciaban subministración s e rel evo. ¿Cantos galegas traballaron nas ideas dos ministros ilustrados?
¿Cantos por elas morreron na soidade do ermo patagónico? ¿Como se chamaban?
¿Que oficios tifian? ¿De onde eran? En resumo, ¿ata onde chegou Galicia naquel
esfo rzo sobrehumano de colonización?
Nos comezos do século XX, a la e o petróleo farán florecer dous oasis no
deserto frío, Río Gallegos e Comodoro Rivadavia; e poboacións menores , intermed ias no camiño da nada, baseadas sobre os restos das colonias abandonadas. A
Patago nia ten moita costa pero partos naturai s poucos e ruíns. A falta de rutas interiores no dese rto obr!gaba á navegación de cabotaxe para intercomunica-los centros de poboación; sumando a iso a necesidade de intercambio -de materias primas locais e manufacturados europeos-, ternos como resultante final a presencia
~
dos galegas no s pagos do vento.
Neces itábanse xentes de mar para "a praia '', como alí din, e apareceron
homes criados no desafío das ondas: uns gobernaban os toritos, remolcadores que
arras traban as chatas, lanchóns de fondo plano; outros esperaban metidos nas augas
frías do Mar Au stral. Os galegas cargaban e descargaban persoas e vultos entre as
lanchas e a prai a de pedregullo, e acercaban as lanchas ó barco, que izaba cargas
- de xente ou causas- nunha gaiola tirada por un guinche. Os galegas pasaron a
formar parte do folclore positivo da cultura pioneira. Un fillo de galega, Asencio
Abeijón, cronista do Chubut, debuxa nas súas narracións fascinantes unha benquerida galería de galegas a estudiar, personaxes integrados nunha realidade diferente,
anti estereotípica, dentro de Arxentina.
En Comodoro Rivadavia non tardaría en crearse un centro galega, alá polos
anos 20, que fai un ha chamada de atención á galeguidade xeral: porque estando tan
lonxe, tan abraiantemente afastado non só da patria orixinaria senón mesmo da
capital da república, onde ser galega era común condición, mantivo tradicións sin-
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xelas -música e gastronomía- e definiu unha liña de mutualidade como en tódolos outros lugares onde galegas houbese.
O Centro Galega de Comodoro Rivadavia, logo de décadas sen recibir inmigrantes, é unha fonte de datos de grande valor a incorporar ó común acervo.
Amais diso, a Universidade da Patagonia, que recolleu os descendentes dos
galegas, é centro de estudios sociolóxicos e históricos de necesaria consulta. Por
necesidades de xustiza, cómpre menciona-la falecida profesora Griselda Pérez,
empeñada nun estudio que vén demostrar algo notorio en terra de aluvión, sen
escrúpulos de sangue: os galegas en Comodoro Rivadavia practicaron a endogamia,
casaron con membros da mesma etnia, sen repararen en procedencias xeográficas,
coa simple condición da galeguidade: os galegas comodorenses comportáronse
durante varias xeracións como tribo única ...
Comodoro Rivadavia dá moito para estudiar, coa sorte -insisto- do nivel
cultural dos descendentes dos pioneiros, formados ó nivel necesario para estudiaren a historia común. Hai pobo e hai personaxes, hai historia do colectivo e historias persoais; as aventuras chegan ata hoxe. Pero se houbese que salienta-la de
alguén que Galicia debese incorporar ós seus mitos, se cadra repararíamos logo en
Rafael Beleiro, o fundador da Aldea Beleiro en terra de ninguén, señor dos outeiros alfombrados de verde entre laguiños manchados da rosácea plumaxe dos flamengos, alá onde a serra se anuncia coas súas cristas nevadas.
Beleiro acabou sendo cidadán de Arxentina cando se aclararon os límites do
deserto absoluto, nun paso a Chile, desde Comodoro a Aysén. Aquel vigués comodorense merece unha novela de fuste; pero se cadra, tamén, o estudio científico da
vida dun dos últimos conquistadores, señores absolutos entre indios e foraxidos,
capaz de lle impo-la súa leí e o seu nome ó que conquistou.
Deixando por menores os núcleos de San Julián ou Puerto Deseado, que tanta
evocación lles traen ós nasos pescadores, entrariamos logo en Río Gallegos, onde
se fraguou un drama sen precedentes na Historia do Mundo: unha revolución intergrenúal anarquista.
As estancias de ovino e os matadoiros, o porto e a hostelería, foran atraendo
moito varón galego en terra de escasísimas mulleres (alén das fillas dos "ingleses",
en realidade kelpers, malvineiros descendentes de escoceses, fartos de habitaren as
illas inhóspitas).
Acabada a Primeira Guerra Mundial, anarquistas alemáns foxen da desfeita e
vanse refuxiar na fin de mundo patagónica. Con eles vén a seiva nova que esperaban os galegas catequizados. E, finalmente, aparece a figura obnubiladora dun
ferrolán demasiado novo e, á vez, maduro de máis. Antonio Soto, con só vintetrés
anos, aglutina no seu ámbito ós homes máis dispostos a levantaren unha poboación
obreira sometida a vexames que hoxe no s parecen imposibles (por dar exemplos,
os pastores das estancias esixían cama en vez de tarima e variación á comida diaria, de carne de ovella feita na súa graxa para almorzo, xantar e cea ... ).
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Soto levanta ós asalariados dos territorios de Santa Cruz e Chubut, desde a
costa ata as es tancias da cordilleira, e pasa á historia que non fan os galegas, que os
arxentino s quei-en esquecer e que só historiadores estranxeiros tratan polo miúdo
cunh a distorsión óptica propia de quen non coñece caracteres e características dos
di stintos pobos da Penín sula Ibérica.
Galici a ten a abriga inexcusable de recuperar para si a figura do revolucionario
Soto , que, logo de escapar ó pelotón de fusilamento, se instalou en Punta Arenas,
c id ade chilena do M agalhaes, onde fundou o centro galega máis austral do Mundo
ata a recentísima creación do de Uxuaia.
Por razóns diversas, a documentación orixinal e os testemuños da revolución
reco llidos ata que durou a memoria dos protagonistas encóntranse repartidas entre
Río Gall egos e Comodoro Rivadavia. Tampouco deben faltar documentos de estudio nos lu gares intermedios onde se produciron enfrotamentos entre o exército e os
revo lu cionarios. E n Río Gallegos aínda vivían non hai moito o derradeiro supervivinte das "fo lgas revo lucionarias" -muradán nonaxenario capaz de lembrar como
co rtou a subministración eléctrica da usina- e algún membro do Centro Galega
qu e reco rdaba a volta de Soto, desde Chile, pasada unha década logo da guerra.
E n Punta Arenas vive a filla de Soto, dona Isabel, dona de importantisímos
deta ll es de canto seu pai fixo e deixou de facer.
No cas o el e Río Gallego s, a importancia da revolución e os seus personaxes
- lun bando e doutro- é tal que eclipsa o resto dos feitos e das personalidades.
r i · no n qu e re di cir qu e non vaian aparecer galegas coetáneos dos revoluciorn ri s cunha s ignifi cac ión que os fai me recentes de seren, á vez, galegas únicos
e arxe ntin os g lorifi cabl_es. Ese é o caso do doutor Benigno Carro, figura con luces
e som bras, co mo tódalas grandes, neces itada dunha especial dedicación por parte
d bi ógrafos desapaixon ados.
A revoluc ión patagónica e o seu ámbito suman unha longa nómina de ap~lidos
ga legas que ll e reclaman recuperación ó patrimonio do pobo que seguiu a face-l as
Améri cas cando nin guén as facía baixo o pendón da Castela.
Se Soto era o xefe da revolución anarquista, enfronte del había un tenente corone l fusil ador chamado Varela. E amais <lestes, entre os principais , non podemos
esquecer, por exemplo , a Noia e a Alvarellos.
Conc luíndo, se patrimonio común dos galegas é a vida e obra daqueles que existiron na lonxura - tantos, acompafiando ós seus afáns a nostalxia da patria abandonada-, A Patagonia garda unha masa patrimonial épica que debe ser recuperada e
utilizada para ilustrar ós arxentinos, propensos ó chiste imbécil sobre suxeitos de
indefi nida condic ión chamados por eles gallegos; e para inxectar orgullo de nación
ós galegas que nunca emigraron, e que, a forza de literatura, estenden patente de
"almace ne iro" con lápis á orella a conquistadores de terras pistola en man ou a
demandadores de dereitos con berros e pancartas (e mesmo, como en Río Gallegos,
con rifl es roubados ó patróns).
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Espero que a miña intervención valese para que nomes de lugares, persoas e
institucións se fixasen na memoria dos asistentes á esta xuntanza, da que desexaría
que saíse un compromiso de actuación.
En caso de habelo, anuncio que me poño ó dispor de quen teña a valentía
recuperadora que lle cómpre á inmensidade, á soidade infinda do que fica "ó sur
do Sur".
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O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO
NA EMIGRACIÓN: ARXENTINA

Marcelino Xulio Fernández Santiago

Nesta comunicación trataremos de esbozar unhas liñas xerais sobre os fondos
documentais da colectividade galega en Arxentina, limitándonos á súa localización
e o estado de conservación dos mesmos. Pero antes de entrar na materia, é preciso
facer unha breve referencia ás fontes conservadas sobre este tema nos arquivos
galegos e españois; breve, pois, a documentación contida nos mesmos abarca, en
xeral, ó conxunto da emigración galega, e outros participantes nestas xornadas
supoño que farán unha referencia máis explícita ós mesmos.
Podemos citar entre os centros bibliográficos máis destacados pola importancia das súas coleccións hemerográficas e publicísticas os seguintes:
- Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela (na que se localizan os importantes fondos da Biblioteca América, imprescindibles para a historia da emigración galega anterior a 1936).
- Biblioteca do Instituto de Estudios Galegas Padre Sarmiento
- Biblioteca da Fundación Penzal
- Bibilioteca do Museo de Pontevedra
- Biblioteca da Real Academia Galega
- Hemeroteca Municipal de Madrid, etc.

Esta relación poderíase ampliar se incluímos arquivos documentais como a
Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense (que contén os fondos dos arquivos

31

de Eduardo Blanco Amor e Alberto Vilanova) ou o Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores e a Sección de Asuntos Exteriores do Archivo General de la Adniinstración de Alcalá de Henares, onde se localizan os fondos das legacións diplomáticas españolas nos países americanos.
No que respecta ós fondos situados na RepúblicaArxentina, cómpre puntualizar
que a panorámica aquí exposta xorde como resultado das investigacións realizadas
no decurso da elaboración da miña tese de doutoramento sobre o asociacionismo
galega en Arxentina durante o século XX; motivo polo que realizei dúas estadías de
tres meses en Bos Aires nos anos 1992 e 1993 . Aparece, pois, este traballo condicionado polo obxectivo das mesmas, xa que en ningún momento nos propuxemos
realizar un traballo sistemático de recompilación de fontes, por iso ímonos limitar,
practicamente, a expo-la situación dos arquivos das asociacións galegas .
Historicamente un dos elementos básicos da colectividade galega en Arxentina,
especialmente na cidade de Bos Aires, é a multiplicidade das asociacións galegas de
carácter étnico. Este elevado número de entidades vanse diferenciar pola súa base
de representación territorial; así, atopamos ó lado das grandes sociedades panhispánicas (nas que participa un número importante de emigrantes galegas), asociacións
rexionais e unha infinidade de sociedades locais, comarc~is ou panoquiais que
rep resentan á totalidade dos municipios e comarcas galegas. Esta diversificación das
soc i dades reprodúcese igualmente segundo a funcionalidade das mesmas: sociedade a i. tenciais-mutuais, recreativas, instructivas, agraristas, políticas, etc.
ta ituación de minifundismo societario, sinalado tantas veces polos autores
á hora d defini-lo marco do asociacionismo étnico galega, vai perdurar ata a actualidade, e reflectirase na existencia de numerosos e dispersos arquivos das diferentes
a oc iac ións, non ex istindo , coma no caso doutras colectividades, institucións encargadas da centralización deses fondos.
Esta situ ac ión de dispersión dos arquivos verase agravada polo propia dinámica interna das asociacións galegas ó longo da súa historia, moitas delas caracterizadas pola súa efémera vida ou o seu carácter intermitente, os continuos procesos
de unidade e división dentro das mesmas, a situación da colectividade despois da
desaparición da corrente migratoria cara a Arxentina tralos anos 50, a grave situación de crise económica <leste país nos anos 70-80, ou a elevada idade dos emigrantes, provocaron a desaparición física de moitas destas asociacións. O que
implicará a imposibilidade, polo momento, de recuperar documentación dun gran
número de sociedades galegas, entre as que podemos citar, entre outras, algunhas
moi sali entables na colectividade, caso do primeiro Centro Gallego de Buenos
Aires creado en 1879 ou a vella Casa de Galicia iniciada en 1918.
A isto debemos uni-la falta de interese dos dirixentes das asociacións por preservar este legado cultural, sempre máis interesados noutro tipo de actividades; o
que permite explica-la práctica inexistencia en ningunha asociación galega dun
arquivo histórico constituído como tal e cos seus fondos catalogados. Máis ben ,
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polo contrario, como teremos ocasion de observar, os fondos históricos xerados
internamente pola institución non son obxecto de ningunha preocupación especial,
polo que se depositan nas sedes en lugares de difícil acceso, sen ningún tipo de
seguridade e carentes das mínimas condicións para a súa preservación, localizándose frecuentemente en lugares como sotos ou faiados dentro da súa sede, cando
non son enviados ós "recreos" localizados fóra da cidade.
Todos estes factores, así como o constante cambio de sede dalgunhas asociacións, inciden loxicamente na desaparición física de volumes importantes da súa
documentación. Por este motivo a maior parte das sociedades non posúen exemplares das publicacións que editaban, fichas de rexistro de socios, estatutos,
correspondencia, libros de actas das diferentes comisións internas. E, no mellor
dos casos, podemos encontra-los libros de actas das asembleas, mais escasamente
relacións completas dos mesmos.
O único intento salientable de creación dun arquivo propio foi promocionado
polo Instituto de Investigaciones sobre la Inmigración Gallega dentro da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina (FSG), experiencia hoxe
fracasada despois da desaparición <leste Instituto, tras graves acusación entre a
Xunta Directiva da FSG e o devandito Instituto pola desaparición de documentación do arquivo.
Neste arquivo localízanse as coleccións hemerográficas das publicacións editadas pola FSG (El Despertar Gallego, Acción Gallega ou Galicia), así como un importante volume de documentación interna da mesma: Estatutos, Libros de Actas das
asembleas e das diferentes comisións internas (Junta Ejecutiva, Comisión de Campo,
Comisión de Salón, Comisión de Juventud, etc.), correspondencia recibida e emitida,
copiadores de cartas, libros de contabilidade, etc. Así mesmo comprende documentación dalgunhas sociedades comarcais vinculadas historicamente á Federación como
Hijos de Buján, La Antorcha de Cristiíiade, Hijos de Nogueira, Campo Lameiro,
Renovación de Ponteareas, Dodro, Covelo, Hijos de Moreira ... ou doutras entidades
como a Central Gallega de Ayuda al Frente Popular Espaífol, Coordinación de Organismos Espaíioles Republicanos, Aniigos de la Federación, etc.
Fóra <leste arquivo, dependendo das propias sociedades locais, existen arquivos
propios da maior parte das sociedades actualmente federadas como Salvaterra de
Miíio, Vedra, Riveira, Orensanas Unidas ... onde localizámo-lo mesmo tipo de información (libros de actas, libros de rexistros de socios, relacións con delegacións en
Galicia, Estatutos ... ).
Con respecto a este arquivo producíronse nos últimos anos varios intentos de
cataloga-los fondos conservados no mesmo (traballo realizado por Rosa Puente), así
como a idea de trasladalo a Galicia, sen que saibamos polo momento o resultado
destas xestións. Pero este proxecto de traslado veu a demostra-la descoordinación no
labor de recuperación <leste patrimonio, xa que se na actualidade non está en Galicia débese en boa medida á competencia entre as diversas institucións galegas.
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O res to das sociedades, no mellor dos casos, contan coa existencia de bibliotecas, pero na rr:iaior parte caracterizadas pola súa difícil accesibilidade para os
in ves ti gadores, xa que están pechadas ou con horarios moi reducidos; ficando,
xeralmente, como meros depósitos de libros, onde se amorea o material sen catalogar, fi gurando , así mesmo, á fronte das mesmas persoal ben intencionado, pero
sen preparación específica para este fin, sobre todo nas pequenas sociedades onde
o seu respon sable adoita ser un membro da Comisión Directiva.
Para intentar deseñar unha panorámica máis completa irnos continuar coa
análi se do estado de conservación dos "centros de documentación" dalgunha das
principais asociacións .

- Centro Gallego de Buenos Aires: principal entidade da colectividade galega, creado en 1907 como unha institución recreativa, adquirindo desde 1911 un
carác te r mutual médico. Dentro do Centro Gallego funciona o Instituto Argentino
de Cultura Gallega, do que dependen as actividades culturais desenvoltas polo
c ntro , entre as que figura a biblioteca. Nesta podemos localizar unha parte importante da producción editorial da colectividade galega (Edicións Galicia, Editorial
Alborada, Editorial Nós, Emecé, Edicións Nova, etc.), xunto _á prensa da colectivid acl e e cl algunhas asociacións, entre as que destacan: A Fouce (1926-1936), Aires
da Miiia Terra (1908-09) , revista Galicia do Centro Gallego (1926-actualidade) e
s seus pr c dente o Boletín Oficial del Centro Gallego e Región Galaica; Alborn l L, órgano do ABC do Partido Xudicial de Corcubión (1926-actualidade) ou
ri ?n/-a ·ión Gallega (1962-1965). Amais de números soltos doutras revistas galegas e outras publicación españolas e arxentinas como: Noticiero Español, Espaíia
Republicana, Gaceta de Ambos Mundos, La Ilustración Española y Aniericana, La
Raza, Cqras y Caretas, etc .
No Centro Gallego existe, amais, un Arquivo administrativo dependente da
Presidencia desta institución, onde cabe sinala-la existencia dos libros de rexistros
de socio desde a fundación do Centro, localizados na Sección de Servicios Sociales . Pero quizais os principais fondos documentais do Centro Gallego están constituídos por dous arquivos doados a esta institución por dous particulares.
O Arquivo de RodoJfo Prada e o Arquivo de X. B. Abraira, persoas que tivero n un papel moi destacado na vida interna da colectividade. Por exemp lo, Rodolfo Prad a foi secretario da Casa de Galicia en 1920, secretario do Centro Gallego
du ra nte a pres idencia de José Neira Vidal en 1938, director de diversas publicación como El Orensano e Opinión Gallega, e membro destacado doutras organizacións galeguistas como a Organización Nazanalista Repubricana Galega ou
lrm andade Galega, chegando a ser nomeado testamenteiro de Castelao. Aínda que
parte do s seus fondos documentais foron enviados anteriormente a Galicia por R.
P rada, principalmente os relacionados con Castelao, este arquivo contén unha
valiosa información sobre a colectividade galega en Arxentina desde os anos 20, así
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como doutros lugares da colectividade galega en América, ó ser Prada un dos elementos claves nos contactos dos galeguistas arxentinos.
Mais as condicións de conservación <lestes dous arquivos, así como as doazóns
menores doutros particulares, son pésimas; sen catalogar, encóntranse depositados
nun lugar que non cumpre as mínimas condicións para a súa conservación, polo que
están condenados á súa desaparición nun curto prazo de tempo.
- Centro Galicia: institución creada en 1978, froito da fusión dos antigos centros provinciais. Neste centro funciona unha biblioteca formada case na súa totalidade polos fondos da antiga biblioteca do C. Lucense; estando aínda sen catalogar,
a pesar do tempo transcorrido desde a súa creación, os fondos bibliográficos procedentes doutras sociedades fusionadas como o C. Pontevedrés ou o C. Orensano.
Nesta biblioteca localízase a colección completa dos xomais editados polos diferentres centros provinciais, o xomal Lugo (C. Lucense), El Orensano (C. Orensano)
e Opinión Gallega (C. Orensano e C. Pontevedrés), así como Mundo Gallego
(actual publicación do C. Galicia). Entre as outras colección hemerográficas destaca o xornal El Gallego dirixido por C. Cisneros Luces e a revista Céltiga.
Fóra da Biblioteca existe un arquivo administrativo integrado na súa maior
parte pola documentación do actual Centro, así como do C. Lucense (libros de actas
das diferentes comisións e asembleas, contabilidade, correspondencia). Nunha nova
dependencia, o local ocupado pola redacción do xornal, consérvase parte do arquivo do seu precedecesor Lugo (que conta cun importante arquivo fotográfico), ademais, neste mesmo lugar están depositados os libros de actas das sociedades locais
luguesas que se fusionaron en 1943 para crea-lo Centro Lucense como Brisas del
Eume, Centro Vivariense, Asoc. de Monterroso y Antas de Ulla, C. Neira de lusa,
Unión Cultural de la Provincia de Lugo, C. Unión Quiroguesa , etc .
Xa, por último, dentro da sede do C. Galicia , amontóanse no soto do edificio,
ó igual que noutras asociacións, os fondos documentais procedentes dos outros centros provinciais (C. Coruíiés, C. Orensano, C. Pontevedrés) e de sociedades locais
(Unión Democrática Orensana, Unión Provincial Orensana, Sociedad Nogueira de
Ramuín, Rdtes. de Portas, Sociedad de Cuntis, etc .) , así como doutras entidades
vinculadas a estes centros como o Consello de Caliza, Comisión lntersocietaria
para a conmenwración das datas patrióticas galegas, ou a Comisión Pro Unión de
la Colectividad Gallega ... A documentación destas entidades abarca, coma nos
outros casos, algúns libros de actas, correspondencia, tesourería, arquivos fotográficos, estatutos, relacións de socios, etc .
Remataremos esta análise dos arquivos das asociacións rexionais coa Asociación Casa de Galicia (creada en 1933), que non se vai diferenciar moito das anteriores; conta cunha biblioteca sen ningún tipo de persoal adscrito á mesma, un
arquivo administrativo onde figuran os libros de actas recentes e, de novo, no soto
do edificio, compartindo espacio co almacén do "buffet", localizamos parte dos
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seus fondos históricos, que comprenden os primeiros libros de actas da asociación,
así como de entidades fusionadas na mesma como a Organización Nazanalista
Repubricana Galega e Lenibranzas de Ultreya.
Estas mesmas pautas observadas nas asociacións rexionais, caracterizadas
pola mala conservación e descoido, son compartidas igualmente polas sociedades
de carácter comarcal e local, así, nos arquivos destas asociacións ós que tivemos
acceso como ABC de Corcubión, Casa Tuy -Salceda, Puerto del Son, etc. , pode
observarse unha falta de atención dos dirixentes das sociedades polo seu patrimonio histórico, limitándose na maior parte dos casos a conservar algúns libros de
actas ou revistas editadas polas mesmas, atopándose a maior parte da documentación en lugares sen ningún tipo de garantía para a conservación do material e
carentes de calquera tipo de catalogación ou ordenación mínima.
Se o caso de Bos Aires nos ofrece un panorama ben desalentador, a situación
non parece mellorar nas calas feítas noutras localidades arxentinas, onde hai importantes problemas para localiza-la documentación producida polas sociedades de raizame galega, moitas delas desapareceron fisicamente (Centro Gallego de Córdoba)
ou tiveron crises momentáneas, que determinaron o cesamento das súas actividades
durante períodos máis ou menos longos de tempo, como no caso da cidade de Rosario onde o Centro Gallego sufriu unha importante división durante a Gue1rn Civil
qu e motivaría a súa desaparición temporal; estes factores están a determinar que nas
actu ais sociedades galegas falte unha abondosa documentación das súas etapas
anteriores e un gran descoñecemento da súa historia.
Por esta situación dos arquivos das sociedades galegas cabe sospeitar que unha
porcentaxe da documentación das sociedades, así como da colectividade, pode conservarse en arquivos persoais, polo que moitos particulares ligados anteriormente a
estas sociedades poden conservar fontes procedentes das institucións. Pero este
fenómeno só logra aumentar en grande medida a dispersión da documentación, dificultando enormemente o seu labor de localización, contando cunha serie de perigos
engadidos, xa que moitos deles á morte dos seus sostedores desaparecen. E así
podemos preguntarnos ónde se poden localizar actualmente arquivos de moitos prohomes da colectividade, como exemplo podemos sinala-la dócumentación conservada por Valentín Fernández, parte dela foi recuperada trala súa morte por Pepe Calzado, figurando entre a mesma o libro de Actas da 2ª. etapa do Consello de Gal iza.
Mais o caso de recuperación parcial deste arquivo agacha outros moitos que están
a desaparecer.
Dentro des te tipo de arquivos queremos sinala-lo labor de Rosa Puente coa
creación da Fundac ión Man uel Puente, xa que no seu arquivo se conserva a documentación relacionada con este importante personaxe dentro da colectividade
galega, que comprende desde a súa primeira actuación na Sociedade de Salvaterra de Miíio, a súa participación en institucións como a Agrupación A Terra, Centro Gallego, Cámara de Comercio , as súas actividades nos círculos galeguistas
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(participación no Consello de Caliza, organización do Congreso da Emigración
Galega, coffespondencia con Castelao, publicación da Historia de Galicia de
Ramón Otero Pedrayo ), etc.
Ante o estado de conservación dos arquivos da colectividade galega xorde a
necesidade de intentar cubrí-los ocos da súa documentación coa consulta de arquivos e bibliotecas arxentinas. Mais este labor vese dificultado pola propia situación
dos centros de documentación arxentinos; como exemplo podemos cita-la Biblio-·
teca Nacional arxentina, que despois de 30 anos de traslado por problemas financeiros, hoxe aínda non rematou coa catalogación e ordenación definitiva dos seus
fondos, algúns deles desaparecidos durante o traslado. A pesar disto, puidemos
localizar, gracias á axuda do subdirector da Biblioteca e o responsable da Hemeroteca (ambos de orixe galega), diversas publicacións da colectividade galega: Eco
de Galicia (1892-1926), El Gallego (1879-1883), El Heraldo Gallego (1920,
1923, 1929, 1931-1934), A Terra (1944), Fe Gallega (1936-1942), Opinión Galeguista (1934-1935), Pueblo Gallego (1941), Unúa y Lérez (1933-1934 ), Correo de
Galicia (1919-1945) e os seus continuadores Nuevo Correo (1946-1957) e Faro de
Espaíia, Voz de Galicia (1935-1937), etc., xunto con publicacións da colectividade española (Acción Espaíiola, El Diario espaíiol, Crónica Espaíiola, El Eco de
Espaíia, Juan Espaíiol, Crónica Espaíiola, El Correo de Espaíia, Espaíia Republicana, etc.).
Amais cómpre sinalar que o proceso de creación de sociedades galegas limitouse ás principais localidades arxentinas como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, ou a localidades moi determinadas como Laboulaye, Mercedes, Tres Arroyos,
etc. Mentres, no resto da xeografía arxentina o proceso máis xeral foi a constitución
de sociedades panhispánicas, nas que polas características da emigración española,
cunha alta porcentaxe de emigración galega, cabe sospeitar que houbo unha forte
presencia de galegas; como mostra, nas sociedades españolas de Bos Aires, a pesar
da presencia de sociedades propiamente galegas, os emigrantes desta orixe ocuparon un lugar destacado en asociacións como a Sociedad Espaíiola de BeneficenciaHospital Espaíiol ou a Asociación Espaíiola d.; Socorros Mutuos, por citar só as
máis importantes; polo que xorde a necesidade de investigar nestas asociacións,
sobre todo cando queremos estudia-la inserción dos emigrantes galegas nas localidades do interior arxentino ou nas áreas rurai s.
Mais, ata agora só estivemos a falar dun tema moi concreto dentro do proceso emigratorio galega, fenómeno que pola súa amplitude e complexidade vai abarcar outros moitos aspectos. Xa se ten sinalado moitas veces que a emigración vai
marcar por completo o desenvolvemento da sociedade arxentina; parece, pois,
imprescindible estudiar novas temáticas, como a participación dos galegas na vida
económica arxentina, o seu papel nos movementos sociais e obreiros , a súa contribución na vida cultural, a visión dos emigrantes galegas pola sociedade arxentina.
Estes novos temas diversifican as fontes a consultar, agora non tan relacionadas
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cos arquivos das asociacións galegas, e que fan preciso unha pescuda por outros
centros de documentación e arquivos. Así, consulta de prensa arxentina ou específica de determinadas institucións, fontes literarias, arquivos de sindicatos obreiros
ou de asociacións, arquivos policiais, arquivos locais, etc. Entre estes centros cabe
destacar para o estudio da emigración:

- Archivo General de la Nación de Bos Aires, onde amais de documentación
oficial arxentina se conservan as cédulas do Censo de 1895 realizado en todo o territorio arxentino, onde figuran datos como o nome, idade, profesión, estado civil,
enderezo e lugar de orixe da poboación. Pero neste último apartado só figura o estado de procedencia, sendo moi escasos os rexistros censuais onde atopemos outras
referencias ó seu lugar de orixe, polo que resulta imposible distinguir ós inmigrates
polas súas orixes rexionais. Actualmente este arquivo está nun pésimo estado de
conservación, existindo o proxecto de trasladalo a outras dependencias, o que pode
ocasiona-lo seu peche durante un período de tempo rnáis ou menos longo, así corno
no caso da Biblioteca Nacional unha posible perda de rnateriais e a demora na súa
posibilidade de utilización pola necesidade de ca_talogación de fondos.
- Arquivo e Biblioteca da Dirección General de Migraciones, onde se conrv an as Memorias oficiais anuais arxentinas sobre emigración, propaganda
pro-inmigratoria; pero destacan os libros de desembarco dos barcos dedicados ó
transporte de e migrantes. Nestes rexistros, de carácter obrigatorio, debían figura-los datos persoais de tódolos emigrantes (nome, idade, sexo, profesión , procedencia) , pero, coma no caso precedente das cédulas censuais, son escasas as
referencias ó lugar de orixe concreta dos emigrantes fóra do dato da súa nacionalidade (cando menos ata os anos 20 <leste século) . Estes libros de desembarco
foron obxecto, co gallo do quinto centenario, de atención por investigadores pertencentes ó Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, que crearon unha
importante base documental informatizada baseándose no baleirado destas fontes, e que nun futuro facilitarán o labor dos investigadores.

Á vista desta panorámica parece urxente que as institucións públicas galegas
como garantes do noso patrimonio cultural desempeñen un papel activo na preservación do mesmo, non só en canto ás fontes docurnentais das asociacións, senón
noutras facetas dentro do patrimonio cultural das asociacións (fondos artísticos,
fondos sonoros, publicísticos, bibliográficos, etc.). Este labor eremos que ten que
satisfacer dous obxectivos básicos:
-

A catalogación dos fondos existentes nos arquivos das asociacións galegas
existentes, proceso que debe ser complementado coa localización de arquivos
persoais que conteñan documentación sobre a vida da colectividade.
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-

Garanti-la conservación dese material, que consideramos debe pasar pola centralización das fontes documentais, xa que as multiples e diferentes asociacións,
hoxe existentes, parecen incapaces de garantir este obxectivo.

Por último, quixeramos sinala-la necesidade de iniciar programas específicos
de fontes orais que permitan mediante a realización de entrevistas ós emigrantes
reconstruí-las historias das súas experiencias persoais na emigración. Proceso que
debe iniciarse urxentemente, xa que está condicionado polo propio marco cronolóxico das emigracións; así, os galegos que marcharon a América durante a etapa de
emigración masiva, teñen hoxe unh a idade moi elevada, próxima, no mellor dos
casos, ós 80 anos, polo que están expostos a desaparecer nun curto período de
tempo, o que significaría a imposibilidade de reconstruír, a través dos seus testemuños persoais, a historia da emigración anterior a 1930.
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FONTES PARA O ESTUDIO DA EMIGRACIÓN
GALEGA Á REPÚBLICA ARXENTINA

José Antonio López Taboada

FONDOS

I. A emigración galega que vai ó Río da Prata iníciase de forma ininterrompida
no 1837 saíndo polos portos de Ribadeo, Ferrol, A Comña, Carril, Vilagarcía e
Vigo. Faise en buques propiedade de armadores galegos ata a década de 1850. A
viaxe formalízase previo contrato ante o escribán correspondente; polo que os protocolos notariais dos portos sinalados xunto cos de Padrón e Santiago conteñen
información a este respecto .
Na segunda metade do século XIX están as listas dos pasaxeiros que saían para
Arxentina a bordo do buque ... ó mando do capitán ... embarcados nos portos de: A
Coruña, Marín, Vilagarcía, Carril, Vigo e nalgúns casos Santander con destino a
Bos Aires.
Estas listas aparecen nunhas planas nas que se anotan: o número de orde da
lista de embarque, os nomes dos pasaxeiros, o lugar de orixe (parroquia ou concello ), o número de cédula de veciñanza, a data de extinción da reserva, a entidade
expedidora (alcalde do concello); o permiso ou licencia de embarque expedida polo
Gobernador da provincia.
As Comandancias de Mariña, e na súa ausencia as Axudantías, pasaban as
revistas de guerra e certificaban que se verificara o embarque dos pasaxeiros
comprendidos na relación, advertindo se embarcaban tódolos relacionados ou se
faltaba algún. No caso de que os datos de calquera individuo non estivesen de
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acordo coas súas cédulas, esta autoridade entregáballo ó comandante do posto da
Garda:- Civil.
Esta documentación enviábase á subsecretaría do Ministerio de Estado
(Asuntos Exteriores) que, pola súa vez, lle enviaba copia ó encargado de Negocios de España en Arxentina (Bos Aires). Posteriormente esta legación acusaba
recepción desta demostración. Así pois, dende a legalización da emigración no
ano 1853 ata que se lle encargan ó servicio de reconto as entradas e saídas por
parte das oficinas de Sanidade Marítima R.O. 13/8/1883, expedida polo Ministerio da Gobernación, as in stitucións que interviñan de oficio nos actos administrativos relacionados coa emigración eran: os concellos, os Gobernos Civís e as
Capitanías de porto en Comandancias de Mariña, Aduanas e Consulados de España nos puntos de chegada do barco. Polo que tamén debe haber libros de Rexistro
de pasaxeiros inmigrantes nas Aduanas de Bos Aires.
Non obstante, cando o Instituto Xeográfico e Estatístico publicou o seu primeiro traballo sobre emigración: Estadística de la Emigración e Inmigración en
Espaíia en los mios 1882 -1 890, Madrid, 1891, advirte que despois dunha laboriosa
e detida discusión sobre os datos subministrados polos organismos anteriormente
citados, só podían utilizarse os da Sanidade Marítim-a dende 1883.
II. A li stas de licencias de embarque concedidas polo Ministerio da Guerra a
trav" da Cap itanías Xerais, teñen sempre o encabezamento seguinte:
Relac ión de los Individuos, a quienes por el Ministerio de la Guerra y Real Orden, se
co nfirm a el traslado de res idenci a que a su petición les ha sido anticipado por los Capitanes
Genera les de los Distritos que se citan , autorizados por R.O. 23/10/1883 y cuyos pu erto s
donde se fij a aquell a, se ex presa en la orill a correspo ndi ente.

Estas listas conteñen: o distrito militar de orixe, os nomes dos solicitantes emigrantes, o recrutamento ó que pertencen, os cupos (concellos) e provincias de orixe,
a situación militar na que se atopa o solicitante, o batallón ó que pertence e o punto
onde vai residir. Nestes casos, como se sabe a data do permiso e o ano_do seu prazo,
podemos sabe-la idade que teñen cando se van. Estas listas teñen a desvantaxe de
que só informan dunha parte selecta do sexo masculino , e só dende a data indicada,
e dos varóns comprendidos en idade militar.
III. Os libros do rexistro consular no país de inmigración, que proporcionan o
lugar de orixe, idade, estado civil, anos de residencia, profesión e domicilio do
inmigrante. Este traballo inclúe fichas preparadas para a inscrición neste rexistro ,
que eran enviadas á embaixada para a obtención da "cédula persoal" pola que
había que pagarlle unha cota ó Tesouro Español. Os mesmos cónsules, vicecónsules e axencias consulares ou axentes oficiais explican que o número destes demandante é mínimo. A escasa ou nula disposición a ser inscritos neste "libro rexistro"
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ten a súa causa ou explicación no feito de que a inscrición no rexistro consular
levaba consigo o pagamento periódico de dereitos para ter condicións de validez a
chamada "cédula persoal", implicaba responsabilidades de cumprimento do servicio militar (en tempos de guerras 1868-78 e 1896-98 abundaban os prófugos) e
implicaba ademais someterse ós tribunais españois.
Neste apartado hai que indicar que en 1891 o Instituto Xeográfico e Estatístico, a través do Ministerio de Estado, envioulles ós cónsules, vicecónsules e axencias consulares, un cuestionario para recadar información sobre a emigración española en Arxentina.
IV. Outros fondos para o coñecemento da emigración galega á Arxentina son
os listados de socios das diversas asociacións, tanto de carácter español coma de
carácter rexional. Estas listas identifican a orixe por rexións, e, ás veces, especifican a profesión e o lugar de residencia.
Como unha das Sociedades de maior aceptación e como dato ilustrativo da dispersión dos españois por todo o territorio arxentino, acompaño a nómina de sociedades adheridas á Federación Regional de Sociedades Espaíiolas de Socorros
Mutuos en Bahía Blanca, que en 1925 solicitaron que se declarase a devandita
sociedade de utilidade pública. Estas sociedades son as seguintes:
-

Provincia de Bos Aires: Bahía Blanca: Casa de Galicia, Coronel Pringles:
Asociación Española de Socorros Mutuos; Saldungaray: Asociación Española de Socorros Mutuos ; Tres Arroyos: Asociación Española de Socorros
Mutuos; Jacinto Aráuz: Asociación Española de Socorros Mutuos; Cuatretos:
Centro Recreativo Español; Cabildo: Asociación Española de Socoros
Mutuos; Punta Alta: Asociación Española de Socorros Mutuos, Orfeón Español, Centro Recreativo Español; Lobería: Asociación Española de Socorros
Mutuos; Maza: Asociación Española de Socorros Mutuos; Ingeniero White:
Orfeón Español; Saavedra: Asociación Española de Socorros Mutuos; Oriente: Asociación Española de Socorros Mutuos; Bordenave: Asociación Española de Socorros Mutuos; Darragueira: Asociación Española de Socorros
Mutuos; La Colina: Asociación Española de Socorros Mutuos; Médanos: Asociación Española de Socorros Mutuos; Guamini: Asociación Española de
Socorros Mutuos; Tornquist: Asociación Española de Socorros Mutuos; Puan:
Asociación Española de Socorros Mutuos; Algarrobo : Asociación Española de
Socorros Mutuos; Juárez: Asociación Española de Socorros Mutuos; Olavarria: Asociación Española de Socorros Mutuos; Adolfo Alsina: Asociación
Española de Socorros Mutuos; Coronel Suárez: Asociación Española de Socorros Mutuos; Coronel Dorrego: Asociación Española de Socorros Mutuos;
Pellegrini: Asociación Española de Socorros Mutuos; Daireáuz: Asociación
Española de Socorros Mutuos; Bonifacio: Asociación Española de Socorros
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Mutuos; González Chaves: Asociación Española de Socorros Mutuos; Huanguelen: Asociación Española de Socorros Mutuos; San Cayetano: Asociación
Española de Socorros Mutuos; Salliquelo: Asociación Española de Socorros
Mutuos; Santa Rosa: Asociación Española de Socorros Mutuos; Catrilo: Asociación Española de Socorros Mutuos; Realicó: Asociación Española de Socorros Mutuos; Caleufu: Asociación Española de Socorros Mutuos; Gastex: Asociación Española de Socorros Mutuos.
-

Territorio Nacional de la Pampa: Macachin: Asociación Española de Socorros
Mutuos; General Pico: Asociación Española de Socorros Mutuos ; Alpachiri:
Asociación Española de Socorros Mutuos; Guatraché: Asociación Española
de Socorros Mutuos.

-

Territorio Nacional de Río Negro: Choele Choel: Asociación Española de
Socorros Mutuos; Río Colorado: Asociación Española de Socorros Mutuos;
Colonia Choele Choel: Asociación Española de Socorros Mutuos; Allen: Asociación Española de Socorros Mutuos; San AntC?nio Oeste: Asociación Española de Socorros Mutuos.

V. Asociación EspaFwla de Socorros Mutuos. Son sesenta e dúas sociedades
con d zaoito mil socios, cuns capitais que chegan ó millón setecentos trinta e dous
mil pesos, moeda nacional. Entre os asociados están tódolos homes máis representativos da colectividade hispana.

Outras soci edades son:
-

-

Asilo de Beneficencia Española; desde 1867
Sociedad E spañola de Beneficencia; fundada en 1869
Hospital General para hombres de la ciudad de Buenos Aires; 1870
Hospital Español; inaugurado o 30/VI/1872
Casino Español, Perú nº. 83; fundado en 1872
Centro Gallego de Avellaneda; sociedade benéfica, de instrncción, recreativa,
civil, coral e musical fundada o 22/X/1899. Local social: 780 Avenida General Mitre 782 Avellaneda. Bos Aires. E en Ribadavia 366; Bos Aires
Centro Gallego de Bos Aires; fundado o 2/V/1907. Casa social: 689-Perú;
Bos Aires
Círculo Gallego de Bos Aires; Suipachá, 2 (que na primeira década do
século XX celebraba a festa do Apóstolo Santiago, padrón de España, cun
serán mu sical).
Orfeón Gallego. Sociedad Laureada Coral e Instrnmental; fundada en
11 /III/1 890 . Local social: Moreno 637 . Bos Aires
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-

Orfeón Gallego Primitivo (Centro de Instrucción y recreo) 589; Bolívar; fundado o 21112/1890
Casino Gallego de Bos Aires; fundado o 18/III/1894
Unión Gallega; Tucán, 122; Bos Aires

Sociedades para accións particularizadas con fins específicos, ás veces a tempo fixo
e curto:
Sociedade proescolas de Paradela e os seus contornos, Meis e Pontevedra.
(fundada en 1991)
- Sociedade proescolas de Bandeira
- Sociedade Agrícola de Residentes de Yedra, etc.
- Periódicos e follas voantes, e órganos de expresión das devanditas sociedades
-

Outros:
- El Correo de Galicia
- El Eco de Galicia
- Asociación Popular de Galicia, etc .
Hai, ademais, unha infinidade de sociedades de carácter diverso e de ámbito
parroquial, comarcal, etc. pola orixe territorial dos inmigrantes.
Periódicos españois en Bos Aires:
-

El Correo Español
El Diario Espaíiol

Periódicos arxentinos como:
-

La Nación (propiedade de Bartolomé Mitre, anos 1872 e ss.)
Tribuna Nacional

VI. Así mesmo, deben considerarse as publicacións da Oficina Estatística do
Departamento General de Inmigración (Arxentina). Entre estas publicacións teñen
interese as circulares de la década de 1890 e os diversos folletos publicados pola
Dirección General de lrunigración del Ministerio de Agricultura de la República
Argentina (anos 1907 a 1911).
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Bancos con sucursais en diversas Provincias da República:
Banco da Nación Arxentina
- Casa Central: Bos Aires, Rivadavia Nº. 363 ó 399, Reconquista Nº. 15 ó 25.
- Sucursais e Axencias da Capital: Belgrano (Cabildo 1900) esq. Sucre Boca del
Riachuelo (A. Brown 110). FLORES (Rivadavia 7000) esq. Pedernera (con
axencia nos Nuevos Mataderos).
- Nº. 1 Montes de Oca 1699 esq. California 1101; Nº. 2 Entre Ríos 1201 esq.
San Juan 1802; Nº. 3 Corrientes 3399, esq. Callao 401; Nº. 4 Bernardo de Irigoyen 920; Nº. 5 Rivadavia 2828; Nº. 6 Santa Fe 2118; Nº. 7 Atacama 5590
ó 92 esq. Canning; Nº. 8 Caseros 2933; Nº. 9 Santa Fe 4254; Nº. 10 Rivadavia (Caballito); Nº. 11 Villa Urquiza.

-

-

-

-

Sucursais nas Provincias:
Provincia de Bos Aires, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bolívar,
Bragado, Brandzen, Cap. Sarmiento, Chacabuco, Chascomus, Chivilcoy,
Colón, Cnel. Pringles, Coronel Suárez, Dolores, E_nsenada, General Villegas,
Juárez, Junín , La Plata, Luprida, Las Flores, Lincoln, Lobos, Luján, Mar del
Plata, Mercedes, Morón, Navarro, Nocochea, Nueve de Julio, Olavarria, Patagone , Pebuajó, Pergamino, Puán , Punta Alta, Ramallo, Rojas, Saladillo, San
F mando , San Nicolás, San Pedro, Tandil, Tomquist, Trenque, Lauquen, Tres
Arroyo , 25 de Mayo, Sárate.
Catamarca, (:atamarca Tinogasta.
Córdoba, Bell-Ville, Córdoba, Dean Punes, Laboulaye, La Carlota, Río Cuarto, San Francisco, Villa Dolores, Villa Huidobro (Est. Cañada Verde, F.C.P.),
Villa María.
Corrientes, Bella Vista, Corrientes, Curuzú-Cuatiá, Esquina, Goya, Mercedes,
Monte Caseros , Paso de los Libres, Santo Tomé.
Entre Ríos, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychn, La Paz, Nogoyá, Paraná, Rosario Tala, Vict~ria, Villaguay.
Jujuy, Jujuy.
Mendoza, Mendoza, San Rafael.
Rioj a, Chilecito, Rioja.
Salta, Cafayate, Salta.
San Juan, San Juan.
San Luis, Mercedes, San Luis.
Santa Fe, Cañada de Goméz, Casilda, Esperanza, Gálvez, Las Rosas, Rafaela
Reconquista, Rosario, Rufino, San Carlos, San Cristóbal, San Justo, Santa Fé,
Venado Tuerto , Villa Constitución .
Santiago del Estero , Santiago del Estero Añatuya.
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-

-

Tucumán, Monteros, Tucumán.
Territorios Nacionales, Comodoro Rivadavia, Formosa, General Acha, Gral.
Pico (P. Central), Neaquen, Posadas, Realicó (P. Central), Residencia Río
Gallegos, Santa Rosa de Toay, Trelew, U shuaia, Victorica, Viedma.
Banco Español del Río de La Plata
Casa Central en Bos Aires, Reconquista 200.
Sucursais e Axencias:

-

Barcelona, Praza Cataluña 9; Madrid, Alcala 23; Vigo, Colon 37; A Coruña,
·
Real 22; Valencia, Juan de Austria 19, (España).
Xénova, Via XX Settembre 42, (Italia).
Hamburgo, Ferdinandstrasse 66, (Alemaña).
Londres, Fenchurch Str. 7, (Inglaterra).
Montevideo, 25 de Mayo 214, (Uruguai).
París, Avenue De L' opera 3, (Francia).
Río de Xaneiro, Alfandega 21; Sao Paulo; Santos (Brasil).
Axencias na capital arxentina:

-

Nº. 1 Pueyrredon 185; Nº. 2 Alm. Brown 1422; Nº. 3 Vieytes 1926; Nº. 4
Cabildo 2091; Nº. 5 Santa Fe 1999; Nº. 6 Corrientes 3200; Nº. 7 Entre Ríos
785; Nº. 8 Rivadavia 6902; Nº. 9 Triunvirato 802; Nº. 10 B. de Irigoyen 1399;
Nº. 11 Caseros 2965; Nº. 12 Charcas 1357; Nº. 13 Bolívar 399; Nº. 14 Belgrano 2964; Nº. 15 B. de Irigoyen 179.
Provincias:

- Bos Aires: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce, Bartolomé Mitre, Bragado,
Carlos Casares, Coronel Suárez, Dolores, Guaminí, La Plata, Lincoln, Lomas
de Zamora, Luján, Mar del Plata, Mercedes, Nueve de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rivadavia, Sallinqueló, San Nicolás, Tres Arroyos, San Pedro; Santa
Fe: Santa Fe, Rosario, Rafaela; Entre Ríos: Concordia, Gualeguaychú, Villaguay; Mendoza: Mendoza, San Rafael; San Luis San Luis: Mercedes; Capitais doutras provincias: Córdoba, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán; Territorio de Misións: Posadas.
Bancos da Capital Federal que conceden pasaxes de Chamada co 10% trimestral de xuros, son:
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-

Nación Arxentina, Rivadavia 363 ó 399; Español do Río da Prata, Cangallo
402; Francés do Río da Prata, Reconquista 157; Galicia e Bos Aires, CangaJlo 445; Alemán Transatlántico, Bartolomé Mitre 401; Provincia de Bos Aires,
San Martín 137; Madrid e Bos Aires, Avenida de Mayo 852; Castilla e Río da
Prata, Chacabuco 82; Mercantil do Río da Prata; Londres e Brasil, Bmé. Mitre
402; O Banco CARABASA; The London and River Plate Bank Limited; O
Banco Pastor.

A Organización Consular tal como se organizou en 1882 e anos seguintes na Confederación Argentina quedou:
Consulado General

Bos Aires

Consulado

Rosario de Santa Fe
Catamarca
Mendoza
Córdoba
Corrientes
Concepción del Uruguay
Santa Fe

Viceconsulados

Axencias consulares
Rioja
Salta
San Juan
San Luis
Bahía Blanca
Dolores
Tandil
Gualeguay
Paz de Entre Ríos
Mercedes (Gervasio Quintana)
Chascomus

Santiago del Estero
Tucumán
Paraná
San Nicolás de los Arroyos
Goya
Chivilcoy
25 de Mayo
Azul
Pergamino
Concordia
Gualeguaychu
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ó Consulado de La Plata pertencían (ano

1889) os partidos de:

Almirante Brown
Barracas al Sur
Brandsen
Cañuelas
Florencio Varela
General Sarmiento
General Paz
San Fernando
San Isidro
San Martín
San Vicente
Exaltación de la ruz
•

General Rodríguez
Las Conchas
Lomas de Zamora
Luján
Magdalena
Marcos Paz Moreno
Monte Morón
Las Flores
Matamozas
Dolores
Quilmes
Las Heras

VII. As compañías de navegación
Compañía Trasatlántica
Liña de Bos Aires, servicio mensual, saíndo accidentalmente de Xénova o 1, de
Barcelona o 3, de Málaga o 5 e de Cádiz o 7, directamente para Santa Cruz e
Tenerife, Montevideo e Bos Aires, emprendendo a viaxe de regreso dende Bos
Aires o día 1 e de Montevideo o 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona e accidentalmente Xénova. Combinación por transbordo en Cádiz cos portos de Galicia e do norte de España.
Pacific Steam Navigation
A liña toca na Coruña e Santander cada 14 días á ida e de volta no porto de
Vigo, coma tódolos vapores que dende Bos Aires volven a Europa do norte sen
tocaren en portos de Brasil.
Compañía CUNARD
Liña de Bos Aires.
Compañía Inman
Compañía de Paquetes para Brasil e Río da Prata
Dende 1869 fai unha viaxe por mes ó Río da Prata.
Royal Mail Steani Pocket Company
Establecida dende 1840, cunha liña en Southamptom que fai a ruta Chergurgo, Vigo, Lisboa, As Palmas , Pernambuco, Baía, Río de Xaneiro, Monte-
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video e Bos Aires. Esta Compañía toca na Coruña e en Vigo á ida e só en
Vigo á volta.

Haniburgo -Anierican Line
Saíndo de Southamptom toca na Coruña e en Vigo á ida e de volta de Bos Aires
toca en Vigo .
Hamburgo Southamerican-Line
O mesmo esquema que a anterior.
Compañía de Paquetes para o Brasil e Río da Prata
Vindo de Liverpool toca nos portas da Coruña unha vez cada mes.
Saíndo de Rótterdan

Compañía La Plata Conference Lyn
Que dende Rótterdan, pasando pola Coruña e por Vigo, segue o camiño a Montevideo, Bos Aires e Rosario, cada 14 días a principios do século XX.
Compañía Rolland Line
Qu dende Rótterdan vía Río da Prata chega ata Chile e Perú con liña regular
cada catro semanas.
Dende B re men-

Kosmos line
Ten unha liña a Chile e a Perú; Punta Arenas, Corral, Coronel, Valparaíso,
Antofagasta, Iguique.
Compañía Norddeustcher Lloyd e a Hansa
Teñen liña directa a Bos Aires e Montevideo cada 14 días.
Outras Compañías son:

Messageries Maritimes
Pinillos, Izquierdo y Compañía
Maumus y Dodero.

50

Nos arquivos do Ministerio de Relacións Exteriores e Culto, e nos diversos xulgados das respectivas provincias Federais da República (Federal) Arxentina figuran
as listas de españois; entre eles multitude de gal egos que a principios do século XX
solicitaron e obtiveron a "carta de cidadanía arxentina".
Así mesmo, nos arquivos da policía figuran listas de españois anarquistas e
socialistas (entre os que hai moitos galegas).
En España ofrecen información os Boletines del Consejo Superior de Emigración e os Boletines de la Asociación Espaíiola San Rafael, adema.is das sabidas
publicacións do Instituto Xeográfico e Estatístico .
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O PATRIMONIO GALEGO NO EXTERIOR:
ARXENTINA

Ricardo Palmás

l. PARA UNHA DEFINICIÓN DO PATRIMONIO GALEGO NO EXTERIOR

Pódese entender por patrimonio galego no exterior aquel constituído por toda
a documentación e obras, alén de edificios de valor artístico, en poder de entidades
galegas e tamén de particulares fóra do ámbito territorial de Galicia ligadas á emigración, incluídos os exilios históricos ata chegar ó republicano no século actual, e
ó seu desenvolvemento institucional nas terras de asentamento.
Esta definición, sen dúbida correcta desde a perspectiva dese fenómeno secular na vida galega, resulta polo demais restrinxida se se adopta un ha perspectiva
máis ampla, ligada a outro feito semellante: a saída fóra do País de parte do patrimonio cultural, sexa por causa da desamortización, das vendas privadas legais ou
da actividade ilícita coas antigüidades de todo tipo legalmente protexidas.
O proceso de saída ó exterior de parte do patrimonio cultural galego está historicamente ben representado polo caso das táboas da Adoración dos Reis Magos
de Van der Goes , que estaban no colexio da Compañía en Monforte de Lemos e
que foron vendidas no 191 O, a pesar das protestas en toda España, por 1.180.000
de pesetas da época para completa-lo resto do tríptico no entón Museo Imperial
de Berlín.
Ese proceso de depredación do patrimonio cultural galego produciuse <liante da
indiferenci a dunha administración provincial representante dun poder central desinteresado na plural realidade dos pobos de España e os seus particulares intereses,
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aínda que tamén é verdade que o Estado español careceu de políticas continuadas
de adquisición artística ata datas ben recentes.
Por outra banda, a burguesía galega non foi dada á práctica do coleccionismo, o que non quere dicir que non existiran ou ~xistan coleccionistas en Galicia,
como demostran os nomes de Xosé Villaamil e Castro no século pasado e os de
Ricardo Blanco Cicerón, Fermín Penzol, Álvaro Gil, ou Carlos Martínez Barbeito ó longo do actual e ós que se lles debe homenaxe de gratitude. Mais, en todo
caso, eles son exemplos illados, pois non representan unha actividade xeneralizada de grande emprendemento, quizais pola propia fraqueza da burguesía galega
como clase, acompañada no nivel ideolóxico dun mimetismo negador da realidade do País.
É obvio tamén, vistos eses antecedentes, que non houbo en Galicia ningunha
iniciativa para recupera-lo patrimonio perdido ou para enriquecelo cando cumpría.
O exemplo máis claro é o feito de que a pesar de ter sido berce dunha vizosa floración poética na Idade Media, carece de calquera texto manuscrito desa requintada escola. Portugal, que de sempre posuíu o Cancioneiro de Ajuda, acabou por
comprar no 1924 o Cancioneiro de Colocci-Brancutti, que hoxe está na Biblioteca Nacional lisboeta. Galicia, pola súa banda, perdeu de adquirí-lo máis humilde
Pergamiño Vindel, que se conserva agora na Pierpoint Morgan Lybrary de Nova
York, e en data moito máis próxima o Cancioneiro dun Grande d'Hespanha.
Esta copia serodia do cancioneiro que se garda na Biblioteca Vaticana foi
co mprado no 1983 pola Universidade de Berkeley xunto con outros manuscritos
de espolio dos condes e duques de Fernán Núñez e que hoxe se garda na Bancroft
Library. Nesas datas existía xa en Galicia administración autónoma, feito que
agrava aínda máis a perda da ocasión que había de encher esa lagoa no patrimonio cultural do País.
Se ó fenómeno da emigración e a formación de colonias de emigrantes galegos, cos respectivos desenvolvementos históricos e culturais, se lle engade o
devandito da saída de bens culturais fóra do País, semella conveniente procurar
unha definición menos restrinxida do que se considera patrimonio galego no exterior que aquela formulada en principio.
Como primeiro intento de definí-lo concepto de patrimonio galego exterior da
maneira rnáis completa posible poderíase dicir, polo tanto, que está constituído por
calquera peza, independenternente do soporte físico, que se encontra fóra de Galicia, ligada ó seu desenvolvernento histórico e ó das súas xentes no decurso dos
tempos, tanto no territorio metropolitano corno alén del.
Esta definición sernella se-lo suficientemente ampla corno para incluír desde
os arquivos de sociedades galegas da emigración ás coleccións de acibeche na Hispanic Society de Nova York ou no Museo Valencia de Don Juan en Madrid, ata as
teas de Jenaro Pérez Villaarnil no Museo de Belas Artes de Bos Aires, que quizais
é o conxunto máis significativo que dese pintor romántico existe nunha entidade
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dese tipo, o cartelismo arredor da figura da Bela Otero ou pezas illadas, como pode
se-lo grande retrato do conde de Gondomar en Hampton Court...
Por último, nesa definición, pola súa máxima amplitude, poden ficar incluídas as obras de tema galego de escritores, gravadores, pintores, mú sicos e fotógrafos estranxeiros, que poden ir desde o escudo do Reino gravado por Durero
para o Arco Triunfal do emperador Maximiliano ata a literatura de viaxeiros por
Galicia, a panxoliña galega ou o ballet da norteamericana Ana Ricarda, Dona Inés
de Castro, aínda que este teña que ser compartido, como moitas outras cousas, cos
portugueses.
II. O PERIGO QUE CORRE O PATRIMONIO EXTERIOR GALEGO

Nos últimos anos iniciouse en Galicia a tarefa para recupera-lo patrimonio
exterior galego, aínda que dun xeito descoordinado. Por esta causa, continúanse a
perder parte deses bens culturais, en especial os que se encontran no continente
americano, onde se asentaron os maiores núcleos de emigrantes galegos. Comunidades sen as que -en particular as da Habana, Bos Aires e Montevideo- non se
pode entende-la historia da Galicia moderna.
Conflúen moitas razóns para que ese patrimonio se encontre en grave perigo. A
primeira delas estrictamente particularista, o tradicional desleixo das sociedades de
emigrados cos seus rexistros históricos, en tanto que a segunda provén das circunstancias económicas e financeiras polas que pasan moitos dos países americanos.
Esa actuación errática co patrimonio galego no exterior permitiu que nun dos
centros máis ricos --Bos Aires- se perderan nos últimos cinco anos, amais da
biblioteca de Emilio Pita, varias obras artísticas de significado relevo.
A biblioteca de Emilio Pita, importantísima non só polos fondos galegos, vendeuse xunto con manuscritos seus e, de momento, ignórase o que aconteceu cun dos
debuxos que lle fixo Castelao para o libro Jacobusland -o que enfeita o poema
"Canción de berce pra menina orfa"- e que lle dera como agasallo.
Por esa mesma época, finais da década do 1980, foi parcialmente destruído o
mural abstracto que Luís Seoane fixera no espacio central da Galería Larreta, con
entrada principal pola rúa Florida.
Posteriormente, nos comezos da actual década, foi removida ou destruída a
lúnula pintada por Manuel Colmeiro sobre a porta da avenida Córdoba das Galerías Pacífico cando se renovou o interior.
Por último, este mesmo ano, caeu baixo os golpes dos picos o mural que
Luís Seoane pintara na parede esquerda da entrada do predio na rúa Montevideo,
onde viviu nas derradeiras décadas da súa vida cando non estaba a residir en
Galicia.
Ese traballo de Luís Seoane podería ter sido rescatado, mesmo como o de Manuel
Colmeiro, pois é por todos coñecido que existen as técnicas para remover ese tipo de
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obras pictóricas. Ámbalas dúas poderían, salvados os problemas coas autoridades
arxentinas, estar hoxe en Galicia, onde non sobran os exemplos de muralismo.
Poderíanse dar outros exemplos para xustifica-la necesidade dun plan de recuperación do patrimonio galega no exterior, con especial atención ás intervencións
de urxencia, mais os mencionados ata agora deben ser suficientes.
III. A RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO GALEGO NO EXTERIOR

Ese labor de recuperación do patrimonio galega no exterior nos últimos anos
ten o seu antecedente na compra por parte do Centro Lucense de Bos Aires da
pequena colección de pintura galega axuntada por Fernando García, composta por
oito teas de Dionisia Gamallo Fierros, Lourido, Xermán Taibo, Ramón Navarro e
Manuel Buxados. Os cadros foron levados para o Museo de Lugo por Ramón Otero
Pedrayo na súa derradeira visita á capital arxentina no 1959.
Esa iniciativa senlleira, e tal vez por iso máis exemplar, tivo como promotor a
Luís Seoane, para quen a conservación e enriquecemento do patrimonio_cultural de
Galicia non era máis que outro xeito de defende-lo País, a súa historia, a tradición
e o futuro do seu pobo.
Ese actual traballo de recuperación semella carecer, en conxunto, de prioridade , como con ecuencia de non existiren obxectivos claramente definitivos. E todo
i to débese á ause nc ia dun plan xeral coherente, que unicamente se pode formular
a partir de inventarios previos por grandes áreas temáticas con localización xeográfica dos bens culturais específicos, distinguíndose dentro <lestes se poden ou
non ser recuperados para, en consecuencia, deseña-la estratexia máis adecuada
para repatrialos ou emprende-la acción máis <loada para conservalos ou, se isto non
fose preciso, para difundi-la súa existencia e valor.
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O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO EN URUGUAI

Pilar Cagiao Vila

INTRODUCIÓN

Resulta evidente a importancia que para Galicia ten o feíto de intentar recupera-lo legado daqueles que contribuíron a escribir unha parte da súa historia aínda
hoxe pouco coñecida, a das colectividades do exterior. A necesidade de obter información e datos para a reconstrncción desa historia, así como de inventaria-lo patrimonio da presencia galega na emigración, obriga a aproximarse necesariamente ás
fontes creadas en tomo ós propios protagonistas <leste proceso. Pero non debemos
esquecer tampouco que o feíto migratorio galego xogou tamén un determinado
papel nas transformacións das sociedades americanas contemporáneas e, polo tanto,
o que representa un importante patrimonio histórico para Galicia, éo tamén para
todas e cada un ha das sociedades receptoras.
Ofrecemos aquí unha variedade de repousitorios onde poden encontrarse distintos tipos de fontes relativas á presencia galega en Urnguai durante o período contemporáneo útiles para a investigación do movemento migratorio Galicia-Urnguai,
así como para a avaliación parcial do patrimonio cultural galego naquel país . E dicimos parcial porque, obviamente, non figuran aquí a totalidade dos repousitorios
documentais, senón soamente aqueles que por razóns da nosa propia investigación,
levada a cabo durante diversas estadías en Uruguai, coñecemos mellor.
Por outro lado, aínda que nesta ocasión se pretende facer fincapé nas fontes
que fisicamente se encontran na sociedade receptora, queremos chama-la atención
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sobre a necesidade de aludir noutra oportunidade ós repousitorios que se encontran no noso propio territorio nacional por considerar que un Arquivo da Emigración Galega debe contar polo menos coas referencias dos mesmos, útiles para calquera investigador que se achegue a el co fin de coñece-la realidade do éxodo
galego, a súa análise completa iníciase precisamente deste lado do Atlántico. Por
outro lado, parece case innecesario repetir que a complementariedade das fontes
da sociedade emisora e receptora resulta a estas alturas fóra de toda discusión.
Ademais, a existencia de modernas tecnoloxías, da súa utilización fixéronse eco
algúns dos centros de documentación nos que se encontran os ditos repousitorios,
facilitarían dende o propio Arquivo orientacións moi útiles para os investigadores
interesados na consulta de fontes documentais, coleccións hemerográficas e repertorio s bibliográficos.
A. FONTES DOCUMENTATS IMPRESAS

1. Fontes arquivísticas:
l. l. Arquivos públicos

1. 1.a. Archivo General de la Nación: Os fondos que existen neste Arquivo relativos ó fenómeno inmigratorio galego en Uruguai foron amplamente descritos polo Profesor Zubillaga Barrera con ocasión do Encontro sobre o
Patrimonio Cultural na Emigración, orixe da presente publicación.
1.1.b. Dirección General de Migraciones: Contén datos da Capitanía del Puerto
de Montevideo que rexistraba, de xeito bastante informal, desde 1867 as
entradas de pasaxeiros procedentes de Ultramar. Dez ands máis tarde
empezaron a rexistrarse tamén as saídas, figurando nacionalidade e profesión , así como as entradas e saídas por vía fluvial, aínda que neste último
caso non se precisan datos sobre os pasaxeiros. Esta carencia resulta
importante se ternos en conta que gran cantidade de inmigrantes arribaban
ó porto de Bos Aires, escala final de moitas compañías de navegación, e
cruzando o Río da Prata chegaban a Montevideo. Desde 1893 controláronse as entradas e saídas por tódolos portos da República, pero os datos
son incompletos ata 1904 en que aparecen clasificacións por sexo, idade,
nacionalidade e profesión. A partir desta data, e segundo períodos, comezan a varia-los métodos de clasificación de entradas a Montevideo, desaparecendo mesmo a separación entre a vía marítima e a fluvial. Permiten
unha cuantificación moi xeral e un tanto nesgada. Tamén existen na Dirección General de Migraciones unhas listas elaboradas para os efectos da
Inspección Sanitaria del Puerto dende 1893. Os datos para épocas ante-
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riores que se atopaban na Prefectura del Puerto, lamentablemente, perdéronse nun incendio . As devanditas listas recollen desde 1901 os seguintes
datos: nome e nacionalidade do barco con destino ó porto de Montevideo,
ademais do porto de procedencia. Polo que respecta á pasaxe, recollen
datos do pasaxeiro, limitándose ó nome e apelido, nacionalidade (pero sen
que figure nin a localidade, nin sequera a rexión de orixe, aínda que si o
porto de embarque), sexo, idade, estado civil e profesión . A partir de 1949,
nas listas de pasaxeiros amplíase o tipo de datos que inclúen, con respecto
ós barcos, a súa nacionalidade, nome do capitán e porto de procedencia; e
con respecto ós pasaxeiros, o seu nome e apelidos, data de nacemento, profesión, a súa ultima residencia (ás veces figura a vila, cidade ou provincia,
pero sempre como último lugar de residencia, o que tampouco acredita a
orixe con demasiada certeza), así como o enderezo que terá no país e as
súas condicións de ingreso no mesmo, xa sexa como transeúnte ou permanente. Por último, existe ademais nesta Dirección General un arquivo
microfilmado para o período 1947-1984, que presenta, aínda que diferentes, non menos problemas que os listados manuscritos ou impresos anteriormente citados, no que figuran datos referentes á procedencia exacta e
data de chegada ó país. Para o caso da inmigración galega resulta especialmente interesante xa que aquí faise referencia ás últimas ondas migratorias que, en boa medida, compofien a maioría da actual colectividade en
Uruguai. Por último, cabe sinalar que este arquivo conta con outro importante nesgo de información, e é que aqueles inmigrantes de calquera procedencia que obtiveran a nacionalidade uruguaia non aparecen xa no rexistro como tales inmigrantes.
1.1.c. Archivo del Consulado General de Espaíia en Montevideo: Contén Libros
de Registro de Nacionalidad desde 1904 a 1940, que recollen minuciosos
listados manuscritos nos que figuran: o nome e apelidos do inmigrante; o
lugar de orixe (ás veces isto complica a cuantificación por procedencia, xa
que non figura o concello, senón o lugar, aldea ou parroquia); a provincia;
a data de nacemento; a profesión e o estado civil; así como o mes e ano de
chegada a Uruguai, concretando a data de inscrición consular.
Desde 1940 en diante, o sistema de libros de rexistro substitúese polo de fichas,
tanto de rexistro como de repatriación. A comparación dunhas e outras permite unha
cuantificación parcial da colectividade.
Segundo a información obtida en 1988 do Consulado de Espafia en Montevideo, os rexistros consulares efectuados desde 1940 en diante encóntranse informatizados. Sen embargo, a pesar de que estas fontes consulares son, ou mellor dito,
poderían ser, de inestimable axuda na cuantificación de distintos tipos de datos,
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teñe n o in conveniente de non ser todo o representativas que se podería desexar. Por
unh a banda, como os rexistros foron creados en 1904, ós inmigrantes chegados con
ante rioridade a esta data non lles quedou máis remedio que inscribirse, se quixeron
face lo , a partir de entón . Os casos deste tipo, que indubidablemente foron moitos,
non son fáciles de detectar, a non ser que se trate de persoas ás que, por destacar
dalgunh a maneira, se lles poida seguí -l a pista a través doutro tipo de fontes. Por
out ra parte, ben sabido é que, coma noutros países, non tódolos inmigrantes chegados a Uruguai se inscribiron no Consulado por distintos motivos, como o de pasar
desape rcibido para o servicio militar, xa que o Consulado enviaba información á
co rrespondente Caixa de Recrutas de cada concello, ou ben por consideralo innecesari o ou por pura indiferencia. De feíto, dos que se inscribiron algúns só o fixeron,
e en data moi posterior á súa chegada, ante a necesidade de obter algún tipo de
doc umento indi spensable polo motivo que fose e outros nin sequera diante dese
imperativo. Ade mais , ós que non se inscribiron por todos estes motivos expostos,
habería que e ngadi-los que entraron no país clandestinamente ou como turistas e
que tampouco acudiron ó Consulado . Para a avaliación de categorías socioprofesion a is, esta fonte tamén pode resultar nesgada.
1.2 . Arquivos privados
Non aparecen aquí os pertencentes a persoas que, indubidablemente son moi
ri c s e n dete rmin ados tipos de documentación, sobre todo correspondencia, senón
s ame nte a in stitucións.
1.2.a. De institucións da colectividade: das numerosas modalidades existentes
e n U ruguai (provinciais, comarcais, locais, parroquiais, mutualistas,
recreativas ... ) non de todas existe documentación testemuñal. 1\.quí aparece n seguindo unha orde cronolóxica.

-

Centro Gallego: É a institución galega máis antiga de Uruguai (l 879) e
unha das máis antigas de América. No momento en que accedemos ós seus
fondos encontrábanse en desorde. Por fortuna, recentemente e con motivo
do programa España en América a través de sus Emigrantes, desenvolvido pol a Fundación CEDEAL (España) e o Instituto de Ciencias Históricas
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Uruguai), procedeuse a unha primera ordenación dos mesmos, levada a cabo polos investigadores uruguaios que partic iparon no mesmo. A propia institución proxecta continuar co labor de
catalo gación e organización do arquivo , un dos máis ricos, por certo, para
o estudio da colectividade galega de Uruguai. Posúe Libros de Actas ;
L ibros de Asembleas; Re xistros de Socios; Memorias-B alance; Corres-
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pondencia ... Con ta tamén con fondos hemerográficos das publicacións
periódicas xeradas pola propia institución (El Gallego; Revista del Centro
Gallego; Galicia ... ), aínda que se trata de coleccións incompletas. Posúe
ademais documentación relativa a outras institucións galegas como o Centro Coruñés. A súa biblioteca supera os 2.000 exemplares.
-

Casa de Galicia: Cando a colectividade galega de Montevideo medrou en
número aumentaron tamén as súas necesidades asistenciais e sanitarias, e
por este motivo, entre outros, xurdiu en 1917 a Casa de Galicia (Sociedad de Instrucción, Recreo, Beneficencia, Sanidad y Protección al Trabajo). Precisamente a amplitude de funcións da institución, as circunstancias
en que nace, moi reveladoras da situación da colectividade galega, así
como a súa posterior evolución, converten o seu arquivo nun dos fondos
máis ricos para o estudio da inmigración durante o século XX, non só no
sentido de sociedade de inmigrantes, senón tamén de verdadeira empresa
económica. Sen embargo, e lamentablemente, os fondos de maior interese histórico (salvo os Libros de Actas da Comisión Directiva, da Junta
General e doutras comisións segundo anos) non se encontran suficientemente catalogados nin conservados. Posúe ademais unha biblioteca, a súa
mayor riqueza, ademais dos fondos hemerográficos xerados pola propia
institución (Tierra Gallega, Alma Gallega, Causas Nasas, Ecos da
Terra .. .), concrétase nunha abundante e variada documentación (programas, propaganda electoral, actos conmemorativos, actividades culturais,
concursos de anteproxectos ... ), en absoluto estado de desorde .. Especial mente urxente parece a recuperación do arqui vo fotográfico, a súa catalogación e identificación representaría un logro importantísmo para a recuperación da memoria gráfica da colectividade.

-

Unión de Hijos de Morgadanes: Poi unha sociedade pequena, pero realmente activa, a súa importancia radicou fundamentalmente na súa contribución á obra cultural e educativa que se viña realizando desde Bos Aires,
plasmada na Unión Hispanoamericana Pro Valle Miñor. Posúe fondos
documentais que se retrotraen a 1918, aínda que a data da súa fundación é
anterior.

-

Centro Orensano: A súa fundación data de 1946, e a causa dos traslados da
súa sede perdeu boa parte dos seus fondos documentais. Conserva Libros
de Actas, Rexistros de Socios e diverso material hemerográfico e fotográfico a penas clasificado. Publica un boletín denominado O Ajiador.
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-

Alma Gallega: Posúe Libros de Actas; Rexistros de Socios e arquivo fotográfico sen clasificar, cunha antigüidade que se retrotrae a 1954, data de
fundación da institución.

-

Centro Pontevedrés: Conserva documentación desde a data da súa fundación (1959), que se concreta en Libros de Actas, Rexistros de Socios, folletos e documentación gráfica diversa e desordenada. Do primeiro Centro
Pontevedrés, que saibamos, non se conserva documentación.

-

Patronato da Cultura Galega: Creado en 1964, nace como asociación cultural sen fins políticos, relixiosos, filosóficos e lucrativos, o seu obxecto é
a defensa dos valores culturais galegos e o incremento dos vínculos entre
os pobos galego e uruguaio. Conta cun selo editorial propio, gracias ó cal
viron a luz algunhas edicións de obras galegas, sobre Galicia ou de autores galegos. Publica un boletín trimestral denominado Guieiro. Conta cun
arquivo con fondos que conteñen Libros de Actas, Fichas de Socios,
correspondencia, folletos diversos, documentación gráfica, Libro de ouro,
así como un interesante Álbum de Gallegos Ilustres en la nomencatura de
calles de Montevideo, onde se recolle a acción levada a cabo polo Patronato neste sentido. O Patronato é tamén depositario de parte das gravación da audición radiofónica Sempre en Galicia que se emite en Montevideo desde 1950 a través de Radio Carve. Sen embargo, a maioría destas
gravacións encóntrase no arquivo privado de D. Fernando Couceiro, fillo
do qu e fora un dos fundadores da audición. Outra das riquezas da institución é a biblioteca José Cancea Freixo, de temática galega, que conta con
máis de 2.000 exemplares. Por último, parécenos importante sinalar que
segundo o artigo trece dos estatutos do Patronato establécese qúe no caso
de que a asemblea de socios decidise disolve-la institución, o seu patrimonio será repartido entre unha institución galega e outra uruguaia, e se non
houbese acordo, os bens pasarían á Universidade da República.

-

Centro Social y Cultural Bergantiños: A documentación que posúe arranca de 1969, data da súa fundación. Posúe Libros de Actas; Rexistros de
Socios e diverso material fotográfico. Publica a revista Bergantiños.

Por outra parte, ademais das institucións netamente galegas, podería resultar de
grande interese avaha-la presencia galega noutras de carácter máis xeral:
-

Asociación Española Primera de Socorros Mutuos (1853): Como o seu
nome indica non é unha institución exclusiva da colectividade galega. Foi
fundada en 1853. A finais do século XIX e principios do XX, co aumento
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considerable da inmigración galega, o rexistro de socios da institución vai
medrando en número con respecto a esta colectividade. Conserva arquivo
histórico e administrativo. A documentación máis interesante constitúena
os Libros de Matrículas de Socios; Libros de Actas e Memorias Balance.
Tamén pode resultar de interese o fondo dedicado á Sección de Personal
pola cantidade de galegos que formaron parte del.

-

Club Español de Montevideo (1878): Aínda que naceu co fin de estreitar
lazos entre a colectividade española en xeral, foron moitos os galegos que
estiveron desde o principio vinculados a esta institución, non só a través
dos socios, senón tamén do persoal laboral do mesmo. Ademais foi sede de
certas iniciativas claramente relacionadas coa colectividade galega en particular. O seu arquivo corre serio perigo tendo en conta que, a pesar do
valor testemuñal que lle confire o feito de ser unha das máis antigas institucións á que se vinculou gran parte da colectividade galega, numerosa
documentación desapareceu. Entre os seus fondos encóntranse tamén os
relativos á Institución Cultural Española, creada en Montevideo en 1919
seguindo o modelo da creada en Bos Aires baixo o mesmo nome catro anos
antes. Aínda que non se trate dunha entidade netamente galega, como de
costume, dado o enorme volume de inmigrantes desta procedencia, a presencia da colectividade foi realmente manifesta. De feito, desde o momento da súa creación ata 1950, tódolos seus presidentes foron galegos.

-

Hospital Asilo Espaífol (1886): Tampouco é unha institución netamente
galega, senón do conxunto da colectividade española pero coma no caso
da Asociación Espaífola, o volume de galegos atendido pola institución
chegou a ser moi destacado. Nas súas memorias anuais figuran datos dos
que recibiron prestacións médicas e repatriación por conta do Hospital,
especificándose a procedencia dos mesmos. Varios personaxes destacados
da colectividade galega foron socios protectores da institución. Pola súa
parte algunhas institucións galegas formaban parte da nómina xeral de
socios. Tamén houbo médicos galegos prestando os seus servicios nesta
institución.

-

Hogar Espaíiol de Ancianos: A súa creación data de 1961. Tampouco se
trata dunha institución exclusivamente galega pero, indubidablemente,
tanto pola maioría de internos desta procedencia, como polas entidades e
persoas particulares que o impulsaron e na actualidade o sustentan, a vinculación coa colectividade galega é moi estreita. Naceu coa idea de recolle-los españois internados en moi precarias condicións no Asilo Piñeiro
del Campo e a outros que practicamente mendigaban por Montevideo.
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Gracias á mobilización da colectividade galega, e española en xeral, sumada ,á axuda do Instituto Español de Emigración e da Embaixada de España
en Uruguai, foi adquirida unha propiedade na Avenida de las Instrucciones, que acolleu a 120 anciáns, na súa maioría galegas. Posúe un arquivo
administrativo do cal se destaca o ficheiro de residentes no que figuran
datos tales como: nome, idade, lugar de nacemento, ano de ingreso na institución e profesión.
1.2.b. De empresas
Mencionamos aquí só algunhas das empresas en que a participación da inmigración galega foi significativa. Queremos ademais sinalar que, aínda que no noso
caso non tivemos dificultade, salvo excepcións, no acceso parcial ós fondos dos
arquivos destas empresas, afnda respectando o seu carácter privado, quizá algún tipo
de inciativa desde instancias institucionais axilizaría a súa consulta no futuro.
-

Diario Español: Aínda que non é un órgano exclusivo da colectividade
galega, senón española en xeral, foi un galego, Manuel Magariños Castaños, quen tomou esta iniciativa. Diario Español saíu á rúa por vez primeira o 15 de maio de 1906 e desde entón ata agora fíxoo ininterrompidamente. A información sobre a colectividade galega é moi abundante, á vez que
cobr un extenso período cronolóxico.

-

CUTCSA: Os primeros servicios de ómnibus da cidade de Montevideo
foron realizados en 1926 por inmigrantes galegos. Algúns destes pioneiros serán os que finalmente constitúan a empresa CUTCSA. Os propietarios de ómnibus empezaron a organizarse de forma colectiv·a e o 27
de setembro de 1926 tivo lugar unha asemblea na que se decidiu a fundación do Centro de Propietarios de Ómnibus, presidido polo outro
inmigrante galego, José Añón, a súa revista El ómnibus permite o seguimento de boa parte da historia do transporte de Montevideo. O 13 de
maio de 1937, baixo a iniciativa de José Añón, naceu a CUTCSA, cun
réxime mixto de sociedade anónima e cooperativa de administración e
propiedade, que un ano máis tarde, polo Decreto 1. 7 50 ( 14 de marzo de
1938), obtén a concesión para explota-lo transporte de Montevideo
durante 16 anos. Consérvanse Libros de Actas e diversa documentación
histórica e administrativa que testemuñan a masiva presencia galega na
empresa desde a súa creación ata a actualidade, así como as modificacións en canto ó seu desnvolvemento e organización interna. Editou
varios boletíns (CUTCSA, SECUTSA), así como outras publicacións
monográficas.

64

-

IPUSA: Esta industria foi iniciativa de Jesús Canabal Fontes. A primera
sociedade créase baixo o nome Jesús Canabal y Hnos; Fábrica de Sobres.
Pouco a pouco, o negocio vaise ampliando adquirindo sucesivos negocios vinculados ó ramo da industria papeleira co fin de ampliar locais e
capital, á vez que a nómina de traballadores ascendía, integrada en boa
medida por outros inmigrantes galegas. Ante o incremento da empresa, e
aínda que as distintas adquisicións seguisen funcionando un tanto independentemente, nace a necesidade dun planeamento industrial novo que
se concreta na instalación dunha fábrica de papel común a todas elas con
capacidade suficiente para subministralas. A través dos datos obtidos da
memoria-balance do exercicio 84/85, ano en que morre Canabal, a
empresa factura un millón de dólares ó mes en concepto de fabricación
propia e exportacións a Arxentina e Paraguai fundamentalmente, ademais
das vendas nacionais.

-

Manzanares: A sociedade anónima Manzanares, sen lugar a dúbidas a
cadea de almacéns máis coñecida en Montevideo, que conta na actualidade con 88 sucursais das que 73 están na capital e o resto repartidas no interior do país, foi fundada como tal en 1940 por inmigrantes galegos, aínda
que os seus antecedentes se remontan ós anos oitenta do pasado século .
Segundo as propias estimacións de Manuel Manzanares (sobriño) nunha
entrevista realizada por nós, en 1985 a empresa Manzanares contaba cuns
mil empregados, mantendo aproximadamente dun 70% a un 80% de galegos entre eles.

-

Banco de Galicia: Poi fundado o 25 de xullo de 1956 por iniciativa de
varios galegos e descendentes de galegos radicados en Montevideo, alentados sobre todo polos empresarios máis fortes (Jesús Canabal Fontes,
fundador e presidente de IPUSA (Industria Papelera Uruguaya S.A.; José
Añón, presidente de CUTCSA (Compañía Uruguaya de Transportes
Colectivos S.A.; Marce lino Pérez Alonso, presidente de Queserías acionales S.A., entre outros. Permaneceu en funcionamento ata 1966, data en
que se fusionou co Banco del Trabajo !talo-Americano. A posibilidade de
rescatar algunha da documentación desta entidade, a que non estivese
suxeita a moratoria, abriría grandes posibilidades para o estudio do desenvol vemento económico da colectividade en Uruguai e algunhas da súas
repercusións en Galicia. No nos o caso, a escasa documentación á que puidemos acceder foinos proporcionada por persoas directamente vinculadas
ó Banco.
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1.2.c. De entidades gremiais

-

Centro de Industriales Panaderos : Ten os seus antecedentes na Sociedad
Liga de Panaderos, que foi creada en 1887. Segundo a acta inaugural da
mesma, parece que a participación de inmigrantes galegos foi menor que
a de cataláns e mallorquinos, ademais de italianos. Sen embargo, con posterioridade a propia documentación que obra nos arquivos desta asociación
grem ial demostra unha notable presencia de galegos, sobre todo de determinadas comarcas, neste ramo de producción alimentaria, permitíndose
mesmo a profundización en certos mecanismos (traspaso, composición en
sociedade, redes ... ) que a caracterizaron .

-

Cániara Oficial Espaíiola de Comercio, Industria y Navegación: Posúe
documentación desde 1888. Na actualidade soamente están rexistrados
aqueles negocios de españois, e polo tanto de. galegos, que manteñen
negocios co exterior.

-

Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines del Uruguay (CAMBADU) : Por tratarse o almacén/bar dunha das actividades laborais tradicion almente maioritarias dos galegos en Uruguai merece a pena o achegam nto á a ociación profesional que agrupa á patronal <lestes dous gremios
qu e nac co mo tal en l 892. O 31 de xaneiro do ano seguinte constitúese a
primeira Junta Directiva integrada por 15 membros, dos cales 8, presumible mente, eran -galegos, entre eles o presidente, Francisco Porto, quen contribuíu persoalmente á adquisición do primeiro local, na rúa Cerrito, da
institución. O órgano de expresión do Centro empezou a publicarse en
1894 como Revista Quincenal del Centro de Almaceneros Minoristas. Inicia a súa segunda época co nome de El Mercurio, e a partir de 1918 publicarase de forma irregular. En 1940 inaugúrase unha hora radiofónica para
difundi-los problemas do gremio a través da emisora CX.44 de Radio
Montecarlo de Montevideo. Na actualidade a emisión realízase a través de
CX. 1O Radio Continente no programa Radiopanorama CAMBAD U.
Segundo estimacións da directiva do Centro realizadas en 1986, a in stitución ro ldaba entón os catro mil asociados, dos cales un 70 % era de orixe
española e dentro deste entre un 80%-90% de procedencia galega. Actualmente publica un boletín, Enfoques, que se difunde por toda América entre
as asociac ións similares, e está considerada como a segunda institución de
Latinoamérica <leste tipo despois do Centro de Almaceneros Minoristas de
Bos Aires. Ten a súa sede soc ial e administrativa na rúa M agall anes, en
pleno centro de Montevideo, nun edificio construído para a propi a in stitución hai máis de 50 anos.
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-

Asociación de Baristas de Uruguay: A patronal que acolle ós propietarios
de bares, pizzerías e cervexerías, con sede na rúa Tacuarembó 1432, integrada maioritariamente por galegas (95%), é de data reativamente recente,
concretamente de 1973 . A súa orixe está noutra gremial que xa citamos con
anterioridade, a CAMBADU, da que os baristas se separaron. Publica La
Voz Greniial.

1.2.d. De institucións políticas
-

Centro Republicano Español de Montevideo: Afortunadamente, trala súa
disolución en 1991, os fondos do seu arquivo foron <loados á Facultad de
Humanidades da Universidad de la República que na actualidade se
encontra a punto de concluí-la súa catalogación e clasificación. O límite
cronolóxico do arquivo correspóndese co período 1941-1991. Os seus fondos resultan de indiscutible valor para o estudio do exilio republicano en
Uruguai.

2. Fontes henierográficas

A prensa galega de inmigracion foi obxecto dunha exhaustiva investigación por
parte do Profesor Zubillaga Barrera a pedimento recente do Consello da Cultura
Galega. Limitámonos entón aquí a sinalar como principais repousitorios hemerográficos , que posúen fondos directa ou indirectamente relacionados coa presencia
galega en Uruguai (prensa nacional; independente da colectividade; das institucións
galegas; das entidades gremiais; prensa obreira; publicística ...) a Sección de Hemeroteca da Biblioteca Nacional de Montevideo, así como os fondos hemerográficos
de diversas institucións privadas descritas máis arriba.
3. Fontes bibliográficas

Os fondos bibliográficos máis importantes, dos que obviamos unha mención
expresa, encóntranse na Biblioteca da Facultade de Humanidades de la Universidad de la República, así como na Biblioteca Nacional de Montevideo.
B. FONTES ORAIS

Indiscutiblemente amostra viva do patrimonio galega na emigración constitúena
as propias colectividades que aínda existen nos países receptores. O corte dos fluxos
de saída cara a eses destinos, así como o retorno de moitos dos integrantes das mesmas, recomendan vivamente a recollida dos testemuños, non só daqueles que foron
membros destacados <lesas colectividades, senón tamén, e sobre todo, das xentes que
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compoñen as súas bases, e debería levarse a cabo tanto entre residentes coma entre
retomados. A recompilación <leste tipo de fon tes representa unha boa base para a constitución de arquivos sonoros con testemuños que doutro xeito acabarían perdéndose
por causas puramente biolóxicas. No caso uruguaio, o Centro de Estudios lnterdisciplinarios sobre Inmigración, nacido recen temen te na Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, canta entre os seus proxectos coa creación dun arquivo da memoria inmigrante no que sen dúbida, pola
importancia da colectividade galega, esta ocupará un lugar preeminente. Polo que
respecta a Galicia, este tipo de iniciativa xa foi posta en marcha a través do fondo
Uruguay da sección Emigración do Arquivo HISTORGA (Historia Oral de Galicia),
integrado recentemente no Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela, onde se conservan gravacións e trascricións literais que responden a entrevistas abertas nas que se destacan os seguintes aspectos : situación do emigrante en
Galicia anterior a súa partida a Uruguai; proceso emigratorio e problemas formulados verbo diso; chegada a Montevideo; incorporación laboral e social; vida cotiá;
percepción dos cambios históricos en Urnguai; participación e opinión política; relación mantida con Galicia; regreso (no caso dos retomados), e valoración da experiencia migratoria persoal e da colectividade galega en Urnguai.
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PATRIMONIO CULTURAL GALEGO EN URUGUAI

Carlos Zubillaga

CONSIDERACIÓNS XERAIS

É preciso sinalar como primeiro obstáculo presente para a conservación e posta
en servicio do patrimonio cultural galega en Uruguai, a ausencia de interese manifesto polo tema nas institucións representativas da colectividade. A regra xeral é a
dunha falta de comprensión do valor testemuñal das accións realizadas polos inmigrantes galegas no país por máis dun século e medio, en canto parte integrante dunha
historia que se teceu a un lado e outro do Atlántico. A actividade cotiá de institucións,
que nalgún caso superan o século de existencia, ocupa a atención dos núcleos dirixentes con exclusión de toda proxección diacrónica. Padécese un "presentismo" que
bloquea a percepción do pasado como elemento de identidade étnica en situación de
inmigración e, conseguintemente, impide dotar ó colectivo inmigrante dun perfil de
maoir incidencia tanto na historia uruguaia como na galega.
A esta situación negativa, cunha responsabilidade que debe atribuírse ás propias organizacións asociativas dos inmigrantes, cabe engadi-la carencia de políticas
arquivísticas por parte do Estado uruguaio. Nin o Archivo General de la Nación nin
os arquivos doutras institucións públicas presentan un estado de organización e un
deseñó de accións que permitan preve-la cobertura sistemática do tema inmigratorio, a pesar da significación que no proceso de poboación do Uruguai moderno
adquiriu o fluxo inmigratorio masivo da segunda metade do século XIX e pimeira
do XX. Cabe sinalar, por outra parte, que neste proceso demográfico a contribución
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galega foi -se se consideran as diversas vertentes étnicas de maneira desagregada
e non pola súa inclusión na estructura estatal de orixe- o cuantitativamente máis
importante dos que o país recibiu.
Ás dúas situacións apuntadas deben engadirse, para completar un panorama
inquietante, as consecuencias do cesamento, hai xa case catro décadas, do fluxo
inmigratorio galego en Uruguai e, máis aínda, a inversión de sentido da corrente
étnica galega, que permite rexistrar unha porcentaxe importante de retorno a Galicia (mesmo de compoñentes da segunda e terceira xeración). Isto comporta, indudablemente, unha acelerada perda da memoria étnica colectiva coas conseguintes
dificultades de conservación e sistematización dos rexistros, sexa cal fose o
soporte destes.
AS FONTES DOCUMENTAIS

A situación resulta diferente segundo a natureza pública, semi-pública ou privada dos repositorios que a conteñen.
Repositorios públicos

No Archivo General de la Nación (Montevideo) debe priorizarse o traballo de
xhurnac ión documental no Fondo Archivos Particulares, tanto naqueles casos que
r fir n directamente a documentación proveniente de connotadas figuras galegas de
actuac ión política e social en Uruguai (v. g. Joaquín de la Sagra y Periz, Antonio
Díaz, Mateo_Magariños Ballinas) como a documentación de personalidades galegas
que obra en arquivos particulares doutras figuras uruguaias de relevancia na historia nacional. Este labor heurístico debería completarse cunha exhumación similar a
realizar nos fondos documentais do Museo Histórico Nacional (M,mtevideo), tanto
os compoñentes da Biblioteca y Archivo Pablo Blanco Acevedo coma os da Colección de Manuscritos.
Hai neste campo unha importante tarefa a cumprir que permitiría avanzar sobre
todo no tema de como e en que medida se involucraron os inmigra,ntes galegos na
vida política uruguaia, sobre todo no período fundacional do Estado.
No mesmo Archivo General de la Nación resultan de interese os Fondos do
Ministerio de Relaciones Exteriores e Ministerio de Gobierno. O primeiro por
conte-la documentación que rexistra as relacións entre as representacións diplomática e consular española en Montevideo e o goberno uruguaio (cfr.: Sección Legación de Espaíia, 1846-1912) e a documentación que rexistra os informes dos axentes diplomáticos e consulares uruguaios acreditados en España (cfr.: Sección Legación del Uruguai en Espaíi,a y Consulados en Espaíia, 1846-1912). Entre esta última adquire relevancia a serie de informes dos Cónsules e Vicecónsules de Uruguai
na Coruña, Vigo, Ribadeo, Vilagarcía e Fe1rnl. Como é fácil comprender, esta docu-

70

mentación contén abundantes referencias ós inmigrantes galegas (algunhas inseridas en informes reservados), ás súas formas asociativas e ás súas prácticas laborais
e políticas, amén das correspondentes ás listas consulares de pasaxeiros embarcados
en partos de Galicia con destino a Uruguai, e complementan ou contrapóñense á
visión diplomática e consular dos axentes españoles en Uruguai (esta documentación, que foi obxecto de exhumación bastante regular, atópase, como é sabido, no
arquivo do Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid).
Este tipo de fontes, con posterioridade a 1912, debe consultarse no Archivo del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Montevideo), resultando de interese particularmente a documentación ulterior ó restablecemento das relacións diplomáticas
entre Uruguai e España, logo dos sucesos que motivaron durante a Guerra Civil a
interrupción das mesmas, e que se corresponden cos anos do último fluxo inmigratorio galega no Río da Prata.
En canto ó aludido Fondo Ministerio de Gobierno (1825-1907) contén a documentación das Xefaturas Políticas e de Policía de tódolos Departamentos en que se
dividiu o país, polo que achega valiosas fontes referidas á actividade laboral e sindical dos inmigrantes galegas. Por exemplo : os libros de rexistro de pasaportes
presentados polos estranxeiros radicados no Departamento de Montevideo; os
rexistros de serventes, vendedores ambulantes e "changadores" no departamento
de Montevideo; ou os informes reservados da Policía de Investigacións sobre activistas ácratas, dan pistas valiosísimas para reconstruír historias de vida ou redes
laborais de base étnica.
O Archivo de la Dirección General del Registro de Estado Civil, dependente do
Ministerio de Educación y Cultura, conserva dende 1879 (data da creación do
Rexistro ), as copias dos rexistros de nacemento, matrimonio, defunción e recoñecemento de fillos naturais, de todo o país, converténdose nun reservorio de inigualable valor para reconstruír - sobre a base dun proxecto que involucre a historiadores, demógrafos e técnicos en informática- a presencia galega no país a partir
do proceso de modernización.'
Converxente coas posibilidades deste perfil de traballo resulta a documentación que obra no Archivo de la Dirección Nacional de Migración (Montevideo),
dependente do Ministerio del Interior, sobre todo os rexistros de desembarco de
pasaxeiros de ultramar polo Porto de Montevideo.
1 En

razón de que a Dirección General de Estadística , que elaborou dende 1884 os Anuarios Estadísticos, rexistrou no caso dos estranxeiros que arribaban ou residían no país a súa condición nacionalestatal , desdeñando as referencias a súa orixe, a documentación producida por esa entidade resulta de
moi relativo interese para fixa-lo volume da presencia galega en Uruguai, debendo recorrerse para
estudios dese tipo a fontes como as que ofrecen a Dirección General del Registro de Estado Civil, a
Curia Eclesiástica de Montevideo ou as asociacións de inmigrantes. Aínda que cómpre advertir que a
desagragación cronolóxica dos rexistros destas institucións esixe un arduo traballo para elabora-las
series demográficas
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No Archivo General de la Nación é posible consultar, así mesmo, con posibilidades pgtra a identificación dun sector da inmigración galega, o Archivo del Hospital de Caridad de Montevideo, que contén os rexistros de enfermos atendidos no
<lito nosocomio dende a súa fundación no período colonial, con indicación da súa
orixe, idade, estado civil, condición de pobreza, patoloxía que presentaron e terapéutica aplicada.
Para o estudio dunha contribución galega singular ó desenvolvemento da educación pública en Uruguai, o realizado polos inmigrantes (emigración política/exilio posterior á caída da Primeira República Española) que colaboraron con José
Pedro Varela na reforma do ensino primario (sobre a base do tríptico ideolóxico de
universidade, gratuidade e laicidade), debe terse en conta o fondo documental existente no Museo Pedagógico (Montevideo).

Repositorios semipúblicos
Aínda que privado pola natureza da institución á que pertence (a Igrexa Católi ca), a facilidade de acceso, a rigorosa ordenación dos seus fondos, así como a antigüidade dos documentos que contén, e a variedade temática á que estes refiren, fan
do Archivo de la Curia Eclesiástica de Montevideo un repositorio asimilable ós
públicos. Nel interesan para o estudio da inmigración galega:
a) os expedi entes matrimoniais (trámites de proclamas conciliares, deposición
de testemuñas sobre Iiberdade dos contraentes, etc.) ata 1885, data da entrada en vixencia da lei de matrimonio civi l obrigatorio. A compulsa deses
exped ientes posibilita a análise do grao de endogamia étnica, a situación
socio-económica do inmigrante ó contraer matrimonio, a taxa de nupcialidade do inmigrante ó casar, a taxa de nupcialidade do inmigrante varón e da
inmigrante muller, etc.
b) os expedientes de fundación de capelanías e de oratorios privados, sobre todo
no interior do país, algúns deles vinculados con inmigrantes galegos asentados durante o século XIX no medio rural.
c) as carpetas persoais dos sacerdotes do clero secular, que conteñen para os procedentes de dióceses do exterior, os antecedentes eclesiásticos no lugar de
orixe, e que para o caso galego permiten trazar un cadro da presencia de relixiosos desa orixe na constitución do clero uruguaio.
d) os trámites realizados a partir de 1965 para logra-la autorización do Arcebispado de Montevideo, para a celebración de misa en idioma galego nalgunhas
parroquias da súa xurisdicción .
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Repositorios privados
Neste ámbito hai que recoñecer tres tipos de institucións xeradoras de documentación:
a) as entidades corporativas dos grupos de intereses correspondentes a sectores
productivos, comerciais ou de servicios, dos que participaron inmigrantes
galegos que lograron certo nivel de éxito económico.
b) as entidades fundamentais do asociacionismo inmigrante (a Asociación
Española Primera de Socorros Mútuos, fundada en 1853; o Centro Gallego
de Montevideo, fundada en 1917; e o Patronato da Cultura Galega, fundado
en 1964).
c) outras institucións públicas ou privadas, das cales a súa actividade estivo en
algún momento vinculada coa colectividade galega en Uruguai (Centro
Republicano Español, Facultad de Humanidades y Ciencias).
No primeiro caso, interesa indaga-lo grao de participación e de responsabilidade institucional da inmigración galega "exitosa", así como o entrecruzamento de
actividades económicas do que participaron as figuras máis relevantes da elite dirixente da colectividade. Trátase aquí dos Arquivos da Cámara Oficial Española de
Coniercio, Industria y Navegación; da Cámara de Comercio; da Unión Industrial
Uruguaia; do Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines del Uruguai,· do
Centro de Industriales Panaderos; da Cámara de la Industria Hotelera.
No segundo caso, resultan fundamentais os datos que emerxen dos rexistros de
socios, que coordenados cos do Archivo de la Dirección General del Registro de
Estado Civil e os dos expedientes matrimoniais da Curia Eclesiástica de Montevideo, permitirían unha cobertura excepcional da presencia inmigrante no país por
case un século e medio. Estes repositorios dan luz, así mesmo, sobre aspectos sociais
e culturais do asociacionismo de inmigración, involucrados nos tipos de actividade
que marcan os Estatutos das respectivas entidades (asistencia da saúde en réxime de
mutualidade, ensino, deporte, sociabilidade, beneficencia, etc.).
No terceiro caso, a documentación do Archivo del Centro Republicano Español (Montevideo) habilitaría a análise dos vínculos do grupo galeguista de Montevideo na posguerra civil, as súas conexións con certos sectores do republicanismo
no exilio, e o contexto de oposición ó franquismo que facilitou en 1944 a constitución do Consello de Galiza en Montevideo. Pola súa parte, o Archivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Montevideo) achegará documentación sobre o primeiro curso universitario de lingua galega dictado na emigración,
que tivo lugar en 1965 no Departamento de Lingüística da devandita casa de estudios, así como a participación de Eduardo Blanco Amor en cursos e actividades académicas da Licenciatura en Letras nas décadas dos 40 e dos 50.
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As fontes henierográficas e a docwnentación editada
A Sección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional (Montevideo) custodia a
maior parte das coleccións da prensa galega de inmigración (diarios, periódicos,
revistas, boletíns, follas informativas, publicacións aniversarias) desde 1880 ata a
actualidade. O rexistro es ixe completar estes fondos cos provenientes das Bibliotecas do Poder Legislativo , do Centro Gallego de Montevideo, e da Casa de Galicia
de Montevideo. Por encargo do Con sello da Cultura Galega, o autor deste informe
realizou unha exhaustiva investigación sobre este tipo de fontes, compulsando a
totalidade do material, presentándoo sistematizado e interpretando o papel cumprido pola prensa de inmigrac ión na asunción de identidade por parte da colectividade
galega no país.
Para aborda- lo tema da participación dos inmigrantes galegos no movemento
sindi cal uruguaio é ineludible a compul sa da prensa obreira e obreirista desde 1878
á ac tu alid ade, pero sobre todo no lapso fundacional (1878-1905), durante o cal a
presencia dos inmi grantes nos cadros dirixentes, nos sectores militantes e nos ámbitos de difusión das propostas de cambio social foi relevante. Para o efecto constitúe
un auxi li ar valioso o noso traballo Historia del movimiento sindical Uruguaio.
Tomo 11. Prensa obrera y obrerista ( 1878-1905), Montevideo, Ediciones de la
Banda Oriental, 1986.
Un rex i tro da prensa uruguai a en xeral focalizado en torno a circunstancias
r levantes da co lect ividade galega (v.g. exposicións dos Álbumes de combate de
Ca te lao, creac ión do Consello de Caliza, inauguración de sedes sociais, necrolóxicas de figuras -representat ivas da elite inmigratori a) proporcionaría interesantes
documentos para identific a- la percepción de o galega desde a óptica de observadores situados na sociedade receptora.
Na Sala Uruguay da Biblioteca Nacional (Montevideo) poden compulsarse
numerosos folletos editados por in stitucións ou sectores da colectividade galega en
Uruguai, así como os Estatutos, as Memorias e os Balances da extensa serie de centros en que se traduciu o asociac ionismo étnico desde 1879 á actualidade.
Un capítulo á parte nes te apartado constitúeno as follas soltas. Trátase dun
material carente de sistematización e disperso en coleccións particulares e
arquivos institucionais da colectividade. Orixinadas por unha proteica gama de
actividades, co nfiguran a esta al tura unha masa da que se descoñecen a dimensió n e característic as prec is as, pero que poden suporse extremadamente ric as,
non só para a análi se do discurso migratorio, senón tamén para a valoración
estimativa da iconografía inmigratoria. Integran esta categoría de fonte s, a
modo de exemplo, programas de actos musicais e teatrais, afiches (carteis) , invitacións para conferencias e actos públicos de carácter cultural , catálogos de
expos icións , menús de xantares, reproduccións facsimilares, mapas, partitu ras

74

musicais, poemas impresos en tarxetas ou plaquetas, salutacións de nadal e de
ano novo, etc.
As fontes gráficas

Dous grandes apartados poden identificarse neste campo:
a) o das fotografías
b) o das expresións de arte galega
O primeiro esixe un rexistro de coleccións de fotos pertencentes a institucións
da colectividade e a particulares, que debería completarse cun -a estas alturas xa
arduo- proceso de identificación de lugares, circunstancias e persoas.
O segundo supón o rexistro de pezas existentes en institucións e coleccións privadas (óleos, acuarelas, gravados, esculturas, tallas, etc.) e conseguinte rexistro técnico con indicación da canle polo cal a obra de arte chegou a Uruguai (adquisición
posterior ás exposicións de arte galega realizadas en Montevideo en 1929 e 1966,
adquisición directa en Galicia, doazón do artista, elaboración por encargo, adquisición no mercado de arte local, etc.).
As fontes orais

Caben con respecto a isto dúas accións:
a) rexistro, clasificación e eventual duplicación depurada dos rexistros fonográficos existentes (discos, cintas magnetofónicas) de recitais corais, actuacións
teatrais, audicións radiofónicas, actuacións musicais individuais ou de grupos, polo menos desde a década dos 50.
b) realización de entrevistas a depoñentes seleccionados segundo a seguinte
orde de prioridade: (I) inmigrantes de máis de 50 anos de idade, prescindindo do momento da súa chegada a Uruguai; (II) integrantes da segunda
e terceira xeración inmigrante. Neste último caso a memoria colectiva
podería remontarse nalgúns casos ata a década dos 1O, recuperando tes temu ñas de excepcional valor sobre o clima socio-cultural da inmigración
galega no período de maior gravitación cuantitativa e de máis intensa conflictividade intraétnica. Do mesmo modo este labor permitiría recupera-las
razóns da onomástica imperante nas familias inmigrantes, atendendo a
unha análise máis sutil das modalidades de integración do inmigrante á
sociedade receptora.
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As fontes literarias
O volume de referencias, percepcións e xuízos contido na producción literaria
que de maneira directa ou lateral alude ó tema migratorio, configura un labor cuns
logros que non deixarán de resultar auspiciosos. Cabe incluír na selección desas
produccións tanto a procedente de inmigrantes galegas que se abocaron ó cultivo
das letras (José Alonso y Trelles, Daniel Granada, José Pereira Rodríguez, Ángel
Aller, Cristóbal Otero, José María del Rey), como a xerada por descendentes de
inmigrantes galegos sensibilizados polo tema migratorio ou convencidos da virtualidade estética dalgúns elementos da etnicidade (Juana de Ibarbourou, Ángel Rama,
Eduardo Dieste, Manuel de Castro, Julio J. Casal), sen desprezar, por certo, subxéneros como os sainetes, as produccións carnavalescas ou as letras de tango.
Un capítulo á parte constitúeo a literatura de viaxeiros. Elaborada por aqueles
que nas súas pasaxes -frecuentemente fugaces- por Uruguai, observaron a realidade e valorárona, estampando as súas percepcións (sagaces ou superficiais) en
libros publicados nos seus países de orixe, constitúe outra canle posible de identificación de "o galego" en situación de inmigración, realizado desde unha perspectiva al lea, verbo disto, ofrécese un ha boa guía des ta producción en: Carlos Real de
Azua, Viajeros y observadores extranjeros del Urugauy. Juicios e impresiones
(1 9-1964), Montevideo, Universidad de la República-Facultad de Humanidades
y Cienci a , 1965.
O labor editorial referente a Galicia en Uruguai

Desde o século pasado, en que viu a luz en Montevideo unha edición da Historia
de Galicia de Benito Vicetto, o labor editorial acerca de temas galegas en Uruguai traduciuse en numerosos esforzos de desigual entidade e duración, que nalgúns casos operaron como canles alternativas á censura que sobre certos temas rexía en Galicia.
Abonda citar con respecto a isto os selos editoriais: Ediciones del Banco de Galicia,
Ediciós do Patronato da Cultura Galega, Ediciones Ronsel (da Casa de Galicia de
Montevideo), e Ediciones Nós (da Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos). Non
existe rexistro sistemático e exhaustivo -eventualmente comprensivo de estimacións
sobre as tiraxes e de indicacións sobre os criterios de selección dos materiais a editardese labor, que esixirá nalgúns casos urxentes investigacións bibliográficas.
ALGUNHAS PROPOSTAS URXENTES E ALGUNHAS VANTAXES OPERATIVAS

No camiño de sinalar prioridades que atendan ós maiores riscos de perda de fontes e debilitamento da memoria étnica, suxírense as seguintes accións, que resultan
polo demais facilitadas en razón da concentración en Montevideo -non debida só
á forte tendencia de inserción metropolitana da inmigración galega, senón tamén á
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histórica configuración centralizadora da administración uruguaia- da maior parte
dos repositorios pertinentes ou dos depoñentes cualificados.
a) rexistro, descrición e clasificación de follas soltas: con eventual edición dun
catálogo e reproducción en microfilm (ou microficha), coa dobre finalidade de
asegura-la súa conservación e facilita-la súa incorporación a repositorios galegas.
b) rexistro, sistematización e identificación (de situacións, momentos e persoas) _das_c_Qleccións de fotografías referidas á vida da inmigración galega en
Uruguai. Pode pensarse con respecto a isto na edición dun Album gráfico
da emigración galega a Uruguai, coa reproducción dunha selección dos
materiais exhumados.
c) rexistro das obras de arte galega en Uruguai, con eventual elaboración dun
catálogo descritivo e reproducción das pezas máis significativas.
d) constitución dun Arquivo da memoria inmigrante con testemuños orais debidos a depoñentes de primeira, segunda e terceira xeración, sobre a base de
certos criterios de recuperación, referidos a aspectos lingüísticos, laborais,
políticos, lúdicos e gastronómicos en situación de inmigración. Esta acción
permitiría, pola súa vez, complementada por elementos provenientes dos
rexistros fonográficos preexistentes, a montaxe e edición de casetes de audio
baixo o selo Voces da emigración.
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O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO EN BRASIL

Carlos Sixirei Paredes

A celebración dun Encontro sobre o Patrimonio Cultural da Emigración é unha
iniciativa ben de agradecer do Consello da Cultura Galega que xa se comezaba a
botar de falta nun momento en que, por sorte, estanse a facer grandes esforzos para
recupera-la memoria histórica desa emigración. O proceso, sen embargo, é aínda
moi fluínte, moi magmático, e, polo tanto, non está, nalgunha das súas etapas,
dabondo madurecido, como para empezar estudios definitivos sobre o mesmo.
Pero no caso da Emigración a América podemos consideralo historicamente pechado, e, polo tanto, estamos xa en condicións de achegarnos a el cun mínimo de
obxectividade histórica.
Ó falar de patrimonio cultural aparece o difícil problema da limitación do concepto. Por patrimonio cultural podemos considerar desde patrimonio arquitectónico
ata patrimonio documental, pasando por patrimonio artístico, ademais de gravacións
radiofónicas, películas, fotografías, fondos bibliográficos, revistas e publicacións de
todo tipo, programas de festas, carteis, discos, etc . Noutras palabras, o eido é enorme e a recuperación, senón de todo, dunha parte substancial do mesmo, representa
un labor de proporcións extraordinarias, supoñendo que souberamos onde están
todos aqueles materiais que pretendemos recuperar. Máis extraordinarias se consideramos que, ademais, parte <leste material, debe aínda ser localizado.
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Pero hai outros aspectos a considerar:
Acontece que o patrimonio cultural do que estamos a falar non forma parte da
nosa historia en exclusiva, senón tamén da historia dos países receptores, polo
tanto, calquera operación de rescate pode ser interpretada, desde a outra banda,
como unha operación de saqueo. Ademais, a creación dun Arquivo Central da Emigración, entidade de investigación que hoxe é xa dunha necesidade perentoria e que
acred ito que ninguén pon en dúbida, non debe facernos esquecer unha realidade:
por moito material que sexamos capaces de arrepañar, en América vai fica-la parte
máis destacada deste patrimonio: o patrimonio arquitectónico . Iso significa que
debemos ir pensando en crear centros de estudio sobre a emigración galega in situ,
é dicir, alí onde esta emigración foi importante e da que hai destacadas mostras.
Resultaría fóra de lugar pretender traer a Galicia as Bibliotecas dos Centros Galega s, por exemp lo , en parte porque os libros que alí teñen tamén os hai aquí, e en
parte porque ex isten leis nacionais que protexen os patrimonios bibliográficos. En
troques , sería moito máis útil que estas bibliotecas se conserven no mesmo sitio
onde se crearon e a partir delas crear centros de estudios total ou parcialmente
financiados desde Galicia. É certo que isto non se pode fac_er con todos e cada un
dos centros e locai s sociais das múltiples entidades nacidas na emigración, pero
non é menos certo que eran poucas as que contaban cunha importante Biblioteca ou
c n r ndos artísticos e documentais de importancia.
n Galicia, pola súa vez, é preciso chegar a algún tipo de acordo para articular
unha in stitución dedicada ó estudio da emigración, que actúe, ó mesmo tempo como
arquivo, centro de investigación e organizador de cursos especializados e de encontros so bre este tema. Tamén se debería pensar nunha colección que poña nas man s
do lec tor galego interesado, as principais publicacións periódicas editadas na emigrac ión en ed icións facscimilares.
Probab lemente a maior dificultade que ternos hoxe para levar adiante estes proxectos é, ademais da económica, que nos atopamos nunha situación de desigu al
coñecemento con respecto ós diversos países receptores de emigración galega. Brasi1 é, con respecto a isto, un caso singular.
Unha das cuestións máis paradoxais da Historia da Emigración Galega é a
escasa transcendencia que para a nosa cultura representou a presencia galega en
Brasil, malia darse dúas circunstancias para que acontecese o contrario: a afinidade
lingüística e a masa emigrante española alí presente que representaba a segunda en
importancia de América do Sur. En efecto, entre 1884 e 1949 chegaron a Brasil
581.7 18 emigrantes orixinarios de España, o que viña a representa-la terceira colectividade foránea despois da italiana e da portuguesa. No conxunto da emigración
españo la, a galega representaba amáis alta porcentaxe (65%). A emigración galega
a Brasil tivo unhas caracteristicas bastante distintas da que se dirixiu a outras partes de América. A diferencia fundamental estriba en que o Goberno Federal e o do
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Estado de Sao Paulo fomentaban, coa entrega de pasaxes gratuítas, o transplante de
familias enteiras coa finalidade de conseguir traballadores rurais para o cultivo do
café. Esta medida, pola súa vez, condicionaba en gran parte o lugar de destino dos
emigrantes . A área de instalación predominante era a terra paulista. Débese, sen
embargo, considerar que o emigrante galega que facía a viaxe pola súa conta establecíase con moita frecuencia en Río de Xaneiro e Baía, en moito menor grao noutros Estados da República.
A emigración galega a Brasil énos aínda bastante descoñecida, pero o pouco
que sabemos dela permítenos cualificala como a máis sórdida e terrible de tódalas que protagonizaron os nosos patrianos. Terrible polo alto índice de fracasados
e máis terrible aínda polo elevado número dos que alí morreron víctimas de inicua explotación. Ternos noticias en 191 O de como eran as circunstancias nas que
se tiñan que desenvolve-los traballadores por un informe do Consejo Nacional de
Emigración:
A la llegada a Santos, atracan los vapores en un muelle, sobre el cual espera el tren que
ha de transportar a los emigrantes a la Hospedería de San Pablo . Éstos pasan del barco al tren
por una plancha, uno de cuyos lados está cubi erto por un cordón de emp leados al servicio de la
Inspectoría de Emigrantes que, con la disculpa de proteger a los que desembarcan , cu idan de que
no se escape ninguno y de que no comunique con nadie.
Todo el viaje de Santos a San Pablo lo hacen los emigrantes cerrados con llave en los
vagones y con las ventanill as abiertas nada más que lo estrictamente necesario para que haya
alguna ventilación. En las mismas condiciones son conducidos a las haciendas.
Los contratos los hacen en la Hospedería, directamente con los emigrantes los representantes de las Haciendas , y son ratificados ante los encargados de la Oficina de Colonización y
Trabajo. Esta garantía oficial es puramente ilusoria y, además, después de llegar a las Haciendas,
estos contratos pueden ser cambiados a capricho.
Las casas que les dan a los emigrantes tienen una sola habitación y en su mayoría construidas con estacas clavadas en tierra y entrelazando con ellas ramas y juncos cubriendo luego
con barro esta especie de tejido. Tienen que dormir en el suelo, sobre la tierra, hasta que se les
proporciona lecho que suele ser un montón de hojas de maíz secas.
Aunque los contratos dicen que se pagará por cada cinco litros de café cogidos una
determinada cantidad, se les exige doble recolección para acreditarles en la libreta lo estipulado en el contrato. En algunas haciendas se les permite a los trabajadores sembrar maíz pero
luego les ob ligan a venderlo a la hacienda misma por el precio que el administrador determine. Si algún trabajador lo vende por su cuenta a otra persona es fuertemente multado. El ad ministrador no hace nunca el pago en dinero sino simplemente acreditándolo en la libreta del co lono vendedor.
E n resumen, puede asegurarse que el 98 % de los españoles emigrados a Brasil permanecen al lí por falta de medios para vo lver e indudablemente se repatri aría n todos si se les ofrecieran medios de hacerlo.

Nun informe do ano seguinte enviado polo Consulado de España en Sao Paulo
ó Ministerio de Estado reitéranse as mesmas condicións de traballo e situacións de
miseria en que viven os emigrados.
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Non favorecía á imaxe internacional de Brasil este tipo de noticias. A prensa
europea facíase eco do que estaba a acontecer e a cuestión tomou estado parlamentario. Aínda así, as mellaras que se introduciron para garantí-los cumprimentos dos
contratos e a supresión de "letras pequenas" que privaban ós colonos de dereitos, só
se aplicaron na área cafeicultora. Noutras partes do país os emigrantes seguían en
situación de sobreexplotación traballando en condicións infamantes que causaban
numerosas víctimas. Así aconteceu coa construcción do ferrocanil Madeira Mamoré na que traballaron milleiros de galegos, moitos dos cales morreron pola dureza
do traballo. O Cónsul en Sao Paulo, escribía en 1916 o seguinte a propósito dese
tema:
El número de españoles que han muerto en esas obras es desconocido, pero se sabe que
fue muy gra nde. Si se conocieran las cifras exactas producirían espanto e indignación , pero debe
ad ve rtirse que gran parte de la culpa y responsabilidad de esa hecatombe de paisanos que allí se
inmol ó e n be neficio ajeno, es de ellos mismos, pues allí fueron contra toda clase de advertencias, consejos y hasta prohibiciones de las autoridades españolas .

Outro exemplo de desastre emigratorio foi a aventura dos galegos en Pará. A
este Estado, a fins do século XIX, afluían cantidades importantes de emigrantes,
tanto estranxeiros coma nacionais, atraídos pola riqueza do caucho. As primeiras
referencias que dan contada presencia de españois naquel territorio datan de 1900.
Ne e ano, o encargado do Viceconsulado de España en Belem, Fernando González,
informaba que, ata 1894, a colonia española estaba formada por arredor de seiscentos individuos dos que a maioria proviñan de Galicia. Desde esas datas produciuse
un aumento cuantitativo considerable do número de españois residentes alí debido
á política inmigratoria practicada polo Goberno do Estado que tendía a favorece-la
chegada de colonos para desenvolve-la agricultura, carente de man de obra polo
"boo m" do caucho.
Entre 1895 e 1900 chegaron a Pará uns 15.000 españois, en gran parte galegos,
e os demais de Zamora e Salamanca, gracias ós bos oficios dun experto "gancho"
chamado Francisco Cepeda, quen fixo unha gran campaña de promoción das vantaxes daquel territorio. Como desgraciadamente moi axiña se vería, as vantaxes non
eran tantas. De feito eran tan poucas que os recén chegados acudiron masivamente
ás autoridades consulares a reclamar polo engano do que foran víctimas: nin a pasaxe fora gratis, nin se lles procurara traballo, nin a mantenza era a axeitada, nin se
lles entregaban terras. A isto había que engadirlle o illamento a que estaban sometidos os colonos, agrupados en pequenas aldeas en pleno "sertao" paraense ou ,
aínda peor, na bacía a_m azónica. Consecuencia deste fiasco foi o abandono do territorio e o regreso a España ou ben a emigración cara ás terras máis urbanizadas do
Sur do país. En dez anos, o 70% dos que emigraran trasladáronse a Río de Xaneiro e a Sao Paulo. Outros foron a Belem, a capital do Estado, cidade na que en 1912
había unha colonia de 3.000 españois, a rnetade dos cales eran de Ourense. Segun-
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do un informe do Viceconsulado, as mulleres galegas traballaban no lavado e pasado de roupa ou como criadas . Un gran número de homes eran zapateiros e outros
estaban empregados en fondas, bares, hoteis e casas de comidas ou como serventes
nas casas particulares . Habíaos tamén que vivían sen traballo, en condicións miserables. Informaba con respecto a isto o diplomático:
Da vergüenza, Excmo. Sr., ver Jos pobres compatriotas nuestros como andan por estas
calles, todos honrados, buscar trabajo y no lo encuentran. Tienen hambre y nadie les da ... Este
Vice-Consulado se ha convertido en Agencia de colocaciones, en casa hospital, en casa-dormitorio, etc.

A presencia galega no nordeste levou á organización de entidades coma o Centro Galaico de Belem (1907) e a Casa de Galicia de Baía.
Malia a importancia da presencia galega en Brasil non hai nada semellante ó
que acontecera en Bos Aires ou A Habana en canto á acción cultural. Non quere
dicir isto que carezamos de nomes, pero as individualidades a destacar son moi poucas. Mesmo a prensa ten un carácter español e non exclusivamente galego . O primeiro xornal destas características editado en Brasil foi La Iberia, que aparece en
1895. Editábase en Sao Paulo. O mesmo acontece con El Diario Espaíiol, que nace
en 1899. En Santos, con anterioridade a 1930, xurdiron outras dúas publicación s:
Brisas de España (1922) e La Península Ibérica (1923) . A primeira era unha revista artística con noticias sobre as actividades dos centros españois e a segunda era un
semanario de información xeral que tiña como finalidade a defensa dos intereses da
colectividade española. Editouse ata 1928 .
Se ben os galegos non tiveron prensa propia estaban detrás destas iniciativas:
El Diario, tiña como director a José Eiras García, importante comerciante de Sao
Paulo e propietario dun hotel. Brisas de España era realizado por outro galego, Juan
Estévez Martíns.
Igualmente serán emigrantes galegos os que tomen a iniciativa de fundar asociacións españolas e algún deles, como José Caballero, ata desempeñará importantes funcións directivas en entidades totalmente brasileiras. Destas asociacións foron
as rnáis antigas a Sociedad Española de Beneficencia de Río de Xaneiro (1859), o
Casino Español de Santos (1895) e a Sociedad Hispano-Brasileira de Socorros
Mutuos de Sao Paulo (1898).
Os principais fondos documentais para o estudio da emigración galega a Brasil son:
- Arquivo do Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid . Serie de Correspondencia en Embaixadas e Legacións, e Serie de Correspondencias Consulares.
- Arquivo Xeral da Administración Pública de Álcala de Henares. Seccións:
Emigración e Centros e Asociacións españolas.
- Arquivo Estatal de Sao Paulo. Seccións: Inmigración, Consulados, Capitanía
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do Porto de Santos, Requirimentos da Secretaría de Agricultura e Colonización.
Arquivo Estatal de Pará. Serie Inmigración, Informes da Secretaría de Agricultura.
Arquivo Estatal da Baía. Serie Sanidade, Secretaría de Agricultura, Colonización e Policía.
Arquivo da Hospedería de lrunigración de Sao Paulo. Libros-Rexistro de
Inmigrantes.
Prensa española en Brasil, da que se atopan coleccións bastante completas na
Biblioteca Pública de Sao Paulo, no Arquivo Municipal de Sao Paulo e na
Biblioteca Nacional de Río de Xaneiro.
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O PATRIMONIO CULTURAL EN CUBA:
O MOI ILUSTRE CENTRO GALEGO DA HABANA

Luís González Tosar

No folleto titulado Apuntes para la Historia del Centro Gallego de La Habana
publicado no ano 1909, onde se recollen os primeiros trinta anos da vida da institución, circularon versións variadas sobre os seus iniciadores, sen embargo, todo
apunta cara a un artigo asinado por Waldo Álvarez Insúa en El Eco de Galicia, xornal do que era director, e que o 12 de outubro de 1879, propoñía a tódolos galegos
da Habana a fundación dun Ateneo Gallego, que servise de "arma defensora para
los intereses de toda clase de nuestros coterráneos radicados en Cuba".
Tras diversas reunións de significadas persoas da colectividade galega, que
xa contaba naquela cidade coa Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia
fundada no ano 1871, e coa Sociedad Coral Ecos de Galicia, creada en 1872,
faise unha ampla convocatoria a unha xuntanza o día 23 de novembro de 1879 no
Teatro Tacón. Foi alí onde se levantou unha acta na que se fala de socios inscritos co obxecto de constituír un Centro Gallego de instrucción y de recreo. A mesa
constitutiva estaba presidida por Secundino González Valdés, Juan Manuel Espada, Francisco Lamigueiro e Serafin Sabucedo entre outros, actuando como secretario Juan Cabanas. Nesta acta faise referencia ós seíiores socios e recóllense
diversas intervencións dalgúns deles facendo observacións a varios puntos do
regulamento. Xa ó final, tódolos presentes elixiron unha Directiva Provisional,
presidida por Nicolás Villageliú, e integrada por Secundino González Valdés
como vicepresidente, Ramón Allones como tesoureiro, e como secretario Juan
Cabanas .
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A sociedade botase a andar coa suma de tres mil pesos en billetes del Banco, e
moi1as actas posteriores recollen doazóns e empréstitos feítos ó Centro por significados comerciantes galegos na capital cubana.
O Centro Galego pon a funcionar axiña unha Sección de Instrucción e unha
Sección de Declaniación, ás que viría logo a se engadi-la Sección de Recreo y Adorno. Mais o principal interese foi desde o primeiro momento a instrucción. A mediados de 1881, e xa alugado polo Centro o inmoble de Prado esquina Dragones,
impártense no local social clases de: Escritura, Lectura, Gramática Castelá, Aritmética, Teneduría de Libros, Francés e Inglés, un total de cento nove alumnos aquel
pnme1ro ano.
DESDE A HABANA COLONIAL ATA A PRIMEIRA NACIONALIDADE CUBANA

A primeira parte da historia do Centro abranguería os vintecinco ou trinta
ano iniciais; desde 1880 ata o afianzamento do Goberno da República de Cuba
en 1902.
No curso escolar 1882-83 a Xunta Directiva nomea os primeiros profesores
retribuídos, quedando outros como gratuítos, e aumentando case ó dobre a matrícula de alumnos. Mais é de destaca-la preocupación social da segunda Directiva
pre idida por José Ruibal y Nieto, que facéndose eco outravolta don artigo de
Álvarez Insua, onde denunciaba que "desde Galicia salían para La Habana expedicione de emigrantes menores de edad y de ambos sexos que al llegar eran
empleados con fines nada honrosos", o Centro nomea unha Comisión investigadora que se presenta no porto da Habana cada vez que arriba un buque, e que controla un por un o desembarco dos mozos pasaxeiros. Moitos dos abusos foron
corrixidos. A Sociedade colle con estas medidas un prestixio tal, que na primeira
década do XX moitos dos nosos emigrantes que chegan a Cuba p~ara probar fortuna e que son na maioria dos casos menores de dezaoito anos, xa traen consigo o
carné de socio do Centro Galego, o que lles evita ter que pasar polo confinamento
e pola humillación de varios días ou de semanas enteiras en Triscornia, á espera de
eren reclamados por alguén.
Hai un feíto acontecido en 1884 e que quedou ben de manifesto na Memoria
daquel ano " ... El 'Eco de Galicia', nos ha comunicado que la dulce cantora y gloria de nuestra tierra natal, Rosalía de Castro de Murguía, se halla postrada en el
lecho del dolor totalmente falta de recursos. A causa de esto se reunió la Junta Directiva en sesión extraordinaria y acordó, en medio del más férvido entusiasmo, dar un a
función pública a beneficio de Rosalía ... " Debido á solidariedade non fixo falta
organiza-la proxectada función e, a pedimento de Enrique Pascual, iniciouse unha
suscrición pública entre os galegos de toda a illa, xirándoselle á poetisa unha letra
por cincocentos pesos ouro, o resto do diñeiro recollido non consta na Memori a,
pero advírtese que a totalidade será remitido pola Comisión creada para ese fin.
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No ano 1904, os asociados andaban moi preto dos dez mil e a cota mensual era
dun peso. Nesta época o Centro custea a pasaxe de repatriación a algúns dos seus
socios que necesitan respirar los aires de la tierra nativa, para restablecer su
salud.
A pesar dos grandes esforzos e da boa administración a entidade vén sufrindo
unha situación económica non moi desafogada.
Sendo presidente Antonio Rivero Peón, danse os primeiros pasos, arredor de
1888, para facer realidade a petición de varios socios e directivos encamiñada a
ofrecer desde o Centro Galego un servicio sanitario . Despois da correspondente
moción pedindo asistencia médica para os asociados nunha Casa de salud da Habana, chégase ó acordo de emprega-los servicios da Casa de Salud Quinta del Rey e
faise o nomeamento do primeiro médico inspector do Centro, que recae no Dr. Victoriano Andrade . Créase ó mesmo tempo unha Sección Sanitaria cun regulamento
propio, e engádese ó organigrama outra nova Sección, a de Protección y Trabajo. O
Centro Galego da Habana contribúe con dezasete pesos mensuais ó sostemento do
Instituto Bacteriológico creado en Cuba un ano despois da posta en marcha en París
do famoso Instituto Dr. Pasteur.
A preocupación cultural fai referencia a diversos nomeamentos de socios de
honor, asociados de mérito e directivos de honra, para as seguintes figuras literarias
de Galicia: Ro salía de Castro (1881 ), Emilia Pardo Bazán (1887), Manuel Murguía
(1887), Waldo Álvarez Insua (1889), Alfredo Brañas Menéndez (1890) e Manuel
Curros Enríquez (1895) . Xa co novo século, a Xunta Xeral nomea socios de mérito a Adelardo Novo en 1906, José Castro Chané en 1907 e Alfredo Nan de Allariz
en 1908.
Un 26 de outubro de 1887 a Xunta de Goberno acorda "proteger la publicación
de los últimos tomos de la 'Historia de Galicia', verdadero monumento levantado
en honor de nuestra patria; y recabar del Sr. Manuel Murguía, nota de los gastos que
pudiera ocasionar la impresión del tomo tercero, para disponer lo conducente''.
Entre as actividades culturais do Centro, cómpre sinalar un ciclo de conferencias
celebrado en 1888, ou a adquisición de varios volumes do libro Cubanos Ilustres da
autoría de Dornitila García Coronado, que lle dedica unha atención especial ó Dr.
Tomás Romay, verdadeiro precursor da vacinación e destacado home de ciencia do
século XVIII, fillo de galegos, e segundo indica a mencionada biografía, a quen non
lle era descoñecido o idioma de Macías . Será nesta época cando o Centro poña as
bases da súa magnífica biblioteca, e no seu primeiro edificio, que foi adquirido en
propiedade no ano 1889, baixo a presidencia de Fidel Villasuso Espiñeira, hai xa un
espacio dedicado a biblioteca e a salón de lectura. Nese mesmo inmoble de Prado
esquina Dragones, fanse diversas obras de ampliación e dáselle cabida a un local
para a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, e outro para o Orfeón
Ecos de Galicia. No novo Salón de Recepcións, fanse figurar en bronce e gravados
en cada unha das columnas, os nomes de ilustres próceres galegos.
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Dous feítos salientables da constante preocupación e conexión do Centro da
Habana coa realidade social e cultural de Galicia, son a recadación de case nove mil
pesos ouro para auxiliar ós labregos das provincias de Ourense e Lugo, que en 1888
perderan as súas colleitas, e a contribución de máis de mil pesos, durante a presidencia de Fidel Villasuso (1889), para erguerlle en Viveiro un monumento a Nicomedes Pastor Díaz.
OS FELICES ANOS VINTE, TEMPO DE BONANZA

Os emigrantes acertaron unha vez máis <liante da delicada situación política
que a instauración do primeiro Goberno da República de Cuba presentaba para a súa
sociedade, e enarboraron desde a primeira hora a bandeira cubana no edificio do
Centro Galega, organizando para o propio día da toma de posesión do presidente
electo de Cuba, o 20 de maio de 1902, un suntuoso baile en honor do novo Goberno , ó que concorreu o propio presidente Tomás Estrada Palma acompañado polos
seus Secretarios de Despacho. A máxima representación oficial da nacente República foi recibida polo Presidente do Centro, Secundino Baños, e o numeroso público as istente rompeu en prolongadas aclamacións. Rematado o acto e feitos os brindes de ri gor, tanto o Presidente da República como o Presidente do Centro Galega
cru zaron palabras de respecto, de unión e de fondo afecto.
Aquel grupo de dirixentes que tomaron tan digna e nobre determinación estaban marcando o camiño da futura política de boas relacións entre o Centro Galega
e os diversos gobernos da Illa.
A instituci-ón estrea o seu novo regulamento o 1 de agosto de 1902. Haberá que
agardar ó ano 1915 para que o Centro conte cos seus primeiros Estatutos aprobados
por unanimidade na Asemblea de Apoderados do 5 de outubro do m~smo ano, despois dun laborioso proceso de elaboración e de sucesivas modificacións no que
interveu moi directamente o poeta Ramón Cabanillas que foi secretario da entidade
naquela época, aínda que posteriormente pasaría a actuar como Administrador do
Teatro Nacional.
No 1894 o Centro adquirirá o compromiso de mercar unha das Casas de Salud
que lle viñan prestando os seus servicios, será La Benéfica, sita no reparto de Concha, en tempos da Directiva presidida por Bonifacio Piñón. Amplíase a Casa de
Saúde que contará con novos pavillóns e departamentos nun terreo de case vinteoito mil metros cadrados e funcionando a partir de 1906 co nome de Quinta de Salud
La Benéfica del Centro Gallego.
Ese ano 1906 marca unha prometedora andadura na vida da que era a sociedade galega máis representativa de toda América. O 1O de xaneiro daquel ano, unha
comisión encabezada polo presidente Secundino Baños merca definitivamente, poi s
xa existiran varios intentos anteriores, o edificio do Teatro Nacional, que fora erguido precisamente no lugar que ocupara o Teatro Tacón, onde se fundara o Centro
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Galega. O prezo desta compra foron cincocentos vintecinco mil pesos (ouro americano) e o terreo adquirido comprendía un ha "manzana" completa en pleno corazón
da capital. Case cinco mil metros cadrados que teñen fronte por Prado e que limitan coas 1úas Consulado, San Rafael e San José.
O 8 de decembro de 1907 colócase a primeira pedra do que será o Palacio do
Centro Galega, acto que conta coa presencia da máxima autoridade naquel momento en Cuba, o Gobernador Provisional Charles E. Magoon, xunto a outros membros
do goberno intervencionista americano e representando ó Centro o seu presidente
José López Pérez. Terían que pasar seis anos para que aquela primeira pedra de granito galega, procedente das canteiras de Parga en Lugo, dese paso a un verdadeiro
Palacio Social, constrnído cos materiais máis nobres e cunha arquitectura chea de
beleza. O Palacio alberga no seu interior o suntuoso Teatro Nacional, rematado en
1915, e que foi sempre administrado polo Centro Galega. Aquela magna obra tivo
un custo superior ós dous millóns de pesos.
A pedimento da Sección de Fomento, chegouse a un acordo por parte da Directiva de constituír unha entidade financeira para beneficio dos socios.
No ano 1906 nace unha Caja de Ahorros de los socios del Centro Gallego, que
a pesar de que recibirá un local na planta baixa do Palacio, que iniciará operacións
cun préstamo de cen pesos prata mensuais, cedidos polo Centro, axiña terá unha vida
propia e autónoma e ó longo da década dos vinte chegará a ser unha poderosa entidade bancaria co nome de Caja de Ahorros y Banco Gallego. A crise económica do
ano trinta, coa famosa moratoria que tan funestas consecuencias tivo en Cuba e que
tanto afectou ós emigrantes galegas, liquidou a institución bancaria.
Avanzado o ano 1927, e sendo presidente Jesús Bouza Bello, a entidade galega
contaba con corenta e cinco mil setecentos corenta socios.
A BATALLA ELECTORAL DO ANO 1939

A Guerra Civil española tivo fondas repercusións en toda Cuba. O Centro Galega estaba nesta época presidido por Cayetano García Lago, que lideraba un dos tres

partidos ou agrnpacións de socios: Afirmación Gallega. A presencia na Habana de
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao quen, acompañado por Luís Soto, chegou no
ano 1938 para promover todo tipo de accións e de axudas posibles a favor da República española, aglutinaría en torno ó xenial artista e deputado galega a unha gran
cantidade de demócratas e republicanos que organizaron o partido Hennandad
Gallega para actuar dentro do Centro, e situar como cabeza visible da nova agrnpación republicano-galeguista a Xerardo Álvarez Gallego.
Os seguidores de Cayetano García Lago tiñan totalmente controlado o Centro,
e non disimulaban as súas simpatías polo Xeneral Franco. Houbo unha intensa campaña antes das eleccións para a renovación da Asaniblea de apoderados, que tiña
que celebrarse o día primeiro de xaneiro de 1959. Toda a prensa habaneira recollía
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diariamente a preparación destas eleccións . Un 31 de decembro de 1938 celébrase
o mitin principal de Hermandad Gallega, ó que por influencias dos galeguistas se
lle chamou Mitin de las arengas . A loita era ideolóxica e mantivo en tensión a boa
parte da sociedade cubana. Coa presencia na Habana de Manuel Espinós, falanxista enviado polo goberno de Franco para reunifica-las diversas sociedades rexionais
nunha única Casa de España, e coa decisión de Cayetano García Lago de retira-la
bandeira da República das hastas do Palacio Social, deixando só a de Galicia e a de
Cuba, acendéronse os ánimos e fíxose das eleccións ó Centro un verdade:iro pulso
entre os respectuosos da legalidade republicana e os simpatizantes do Alzamento
Militar en España.
-------- Nos comicios do día l de xaneiro de 1939 impúxo ~e Hermandad Gallega pero a
pesar do triunfo maioritario non puido facerse coa Comisión de Goberno do Centro,
e menos coa presidencia, debido a que o sistema de Asaniblea de Apoderados, fortemente criticado por Hermandad Gallega durante toda a campaña, permitiulle ó habilísimo Cayetano García Lago pactar co minoritario grupo de Defensa Social e consegui-los trinta e catro apoderados que lle daban de novo o goberno do Centro.
NO ECUADOR DO SÉCULO XX. A INTERVENCIÓN

No patrimonio do Centro na década dos cincuenta hai que contar co vello edificio que era desde os anos vinte sede do Plantel de Enseíianza Concepción Arenal,
onde se impartía acentos de fillos de socios e ós propios asociados ensino primario
completo, clases de comercio, taquigrafía, corte e confección ... e tamén funcionaba
alí a Academia de Bellas Artes del Centro Gallego con cursos de modelado, pintura, escultura ... xunto a unha verdadeira Academia de Música con rango de Conservatorio Nacional.
As prestacións sanitarias serán agora a pedra angular da economía e a principal
meta do Centro, que vai cedendo no espírito de galeguidade fundacional para se
converter nunha entidade con aspiracións a ter un espacio propio na boa sociedade,
e con certo control nos centros de poder político da Cuba de Batista.
Para dar só unha idea da importancia sanitaria da Casa de Salud La Benéfica,
apuntar que do presuposto xeral do Centro para o ano 1952, que ascendía a un
millón setecentos cincuenta mil pesos, na Benéfica gástanse, aproximadamente, un
millón cen mil. No sanatorio hai un movemento diario de seiscentos cincuenta
enfermos, cifra á que cómpre engadir outros cento e pico de anciáns, na súa maioría galegos, que se albergan en réxime de internado en tres pavillóns da Benéfica,
por careceren de recursos e de familiares que os poidan atender. No ano 1942 estrea
a Casa de Saúde do Centro, un moderno e avanzadísimo edificio de cinco plantas
totalmente equipado para servicio exclusivo de cirurxía e que, atendido por un notable cadro de profesionais, recibe o nome de Unidad Quirúrgica, que só no ano da
súa apertura cubriu ruáis de tres mil intervencións.
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Co triunfo da Revolución cubana o día primeiro de xaneiro de 1959, iníciase a
etapa final do Centro Galega da Habana. Ten nesas datas uns cincuenta e cinco mil
socios, dos cales máis de corenta mil residen na Habana e o resto pertencen ás xa
maltreitas Delegacións do interior da República.
En novembro de 1961 un interventor do gobemo revolucionario faise cargo do
Palacio Social cesando ó daquela presidente, Camilo Vila Rodríguez, do giupo
Unión Social, herdeiro da Hermandad Gallega. Antes xa foran intervidas a Casa de
Salud La Benefica e o Plantel de EnseHanza Concepción Arenal.
A viaxe a Cuba do Presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribame, en
setembro de 1991, exactamente trinta anos despois da data en que desaparecía a institución, abrirá unha nova esperanza para o edificio do Muy Ilustre Centro Gallego
de La Habana, verdadeiro símbolo de galeguidade no mundo.
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PANORÁMICA DAS FONTES PARA O ESTUDIO
DOS INMIGRANTES GALEGOS EN CUBA

Dominga de la Paz González Suárez

Un dos aspectos máis importantes a ter en conta na formulación dunha investigación sociolóxica é a situación en que se encontra a información sobre a que descansará a hipótese presentada. É máis, sen unha valoración real das fontes, dificilmente se
podería realizar unha investigación. As súas consecuencias son obvias.
O estudio das migracións galegas a Cuba constitúe, para ámbolos países, un
dos aspectos máis importantes non só para analiza-lo comportamento demográfico,
senón tamén para coñece-las orixes das manifestacións culturais de ámbolos pobos.
Estas migracións, como é lóxico, produciron singulares tipos de relacións que, na
súa interacción, foron a causa do xurdimento de similitudes extraordinarias en hábitos, costumes, mesmo en expresións idiomáticas que sorprenderían a calquera que
visite ámbolos lugares.
Non é difícil atapar entre a poboación galega algunha persoa que tivese algún
familiar que visitase ou traballase en Cuba a principios <leste século. Isto responde
basicamente, amais dos factores históricos, a que en Galicia existían as condicións
propias para se converter en expulsor, particularmente, moi lento ritmo de crecemento económico, mentres que en Cuba existían as condicións propias dun país
receptor, a taxa de natalidade era inferior ó ritmo de crecemento económico, o que
provocou que o déficit fose cuberto pola enorme masa de inmigrantes que arribou
ó país durante os primeiros vintecinco anos <leste século .
Este traballo centrarase en relata-las fontes dispoñibles, así como o lugar onde
estas se encontran. O obxectivo é facilita-la investigación da inmigración galega a
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Cuba durante os primeiros vintecinco anos <leste século ós especialistas interesados
nesta temática.
Quen vaia realizar unha investigación sociolóxica en Cuba que cubra o período comprendido entre as tres primeiras décadas <leste século, encontrará serios
obstáculos na localización de información ordenada máis ou menos de forma sistemática. É por isto que unha panorámica xeral das fontes pode resultar de grande
importancia para os investigadores.
Os lugares onde, obviamente, se pode encontrar información son a Biblioteca
Nacional, o Archivo Nacional e as Parroquias.
As fontes bibliográficas, que inclúen libros e publicacións periódicas (revistas e
prensa), Censos, Anuarios de Comercio Exterior, publicacións da Dirección de Estadística, da Secretaría de Hacienda, e folletos, pódense localizar na Biblioteca Nacional. É neste lugar onde se encontran as publicacións estatísticas para realiza-lo estudio cuantitativo. Os folletos anuais publicados pala Secretaría de Hacienda, Dirección de Estadística, titulados Irunigración y nwvimiento de Pasajeros, son imprescindibles para o coñecemento da estructura e composición -grupos deidades, sexo,
estado civil, instrucción, ocupación e nacionalidade- das migracións que arribaron
ó país. A súa publicación aparece dende 1906 e mantense ata 1937. Emporiso, a
colección non se encontra completa. Algúns <lestes folletos desapareceron no transcurso dos últimos vinte anos, fundamentalmente porque a deterioración progresiva
imposibilitou a súa restauración. No Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) da
Un iversid ade da Habana, tamén se poden encontrar estes folletos e algunha informac ión estatística complementaria. Outro lugar ondeé posible localizar información
<leste t ipo é no Instituto de Investigaciones Estadísticas do Ministerio de Economía
y Planificación, que nos últimos anos se dedicou a reconstruír e conserva-las esta.
tísticas demográficas do país.
Nos Anuarios de Comercio Exterior encóntrase información sobre as migracións. Con este tipo de fonte sucede, en certo sentido, o mesmo que coas estatísticas de lnniigración y Moviniiento de pasajeros, a súa colección non está completa.
Faltan os primeiros anos do século. Hai vinte ou vintecinco anos, esta podíase
encontrar completa na Biblioteca do Banco Nacional de Cuba, pero nos anos posteriores, ó "depura-la biblioteca'', enviaron os anuarios "vellos" á Biblioteca Nacio nal. En convers a co seu Director, confesoume que eles descoñecían en que nave se
encontraba almacenado este fondo, en espera de catalogación.
Os Censos de Cuba constitúen unha fonte de abrigada consulta. Estes publicáronse coa seguinte periocidade: Censo de 1899, 1907, 1919, 1931, 1943, 1953,
1970, 1981. Con relación a esta publicación, hai que resaltar que os datos foron
recollidos segundo o obxectivo que se propoñían con cada un deles. O de 1899, un
dos máis completos, foi elaborado coa intención de face-lo inventario da Illa. O
levantamento do Censo realizouse durante a primeira ocupación norteamericana, e
foi dirixido e procesado polo persoal estadounidense. O Censo de 1907, cunha fina-
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lidade electoral, tamén foi dirixido por persoal norteamericano, e confeccionouse
durante a segunda intervención norteamericana (1906-1909). O de 1919 perseguiu
o mesmo obxectivo, e tamén foi dirixido por un norteamericano. O de 1931 non saíu
á luz pública ata a década de 1970, co título de Memorias del Censo de 1931.
Chama a atención, a cantidade de erros que aparecen no mesmo.
Como o período que abrangue a gran corrente inmigratoria se circunscribe ós
primeiros trinta anos <leste século, son estes os censos máis importantes para traballar. Resulta interesante sinalar que a non uniformidade da información entre
cada un <lestes fai case imposible aproveita-la información estatística, xa que nos
máis dos casos en que se traballa con cifras <leste tipo, a relatividade é a base da
información.
As leis e decretos constitúen outra fonte importante para estudia-las migracións de calquera país, xa que son estas as que regulan o comportamento dos inmigrantes e dictan a política migratoria do goberno. No caso de Cuba, as leis que se
publican na Gaceta Oficial. Para unha rápida e eficiente consulta da lexislación
son recomendables os catro tomos de Milo Borges, que conteñen a clasificación
temática, con fichas de contido e cronoloxía de tódalas leis e decretos do país
dende 1899 ata 1958.
Para o período de 1959 en <liante, existe un traballo similar realizado por Ángel
Alberto Alfonso Seisdedos.
A colección completa da Gaceta Oficial atópase na Biblioteca Nacional, no
departamento de hemeroteca.
Outro tipo de fonte primaria que poderiamos chamar documental e que achega
información interesante, atópase no Archivo Nacional. En primeiro lugar están os
Registros de Españoles de 1899, e o Fondo de la Secretaría de Gobernación, Departamento de Extranjería, que nestes momentos pode non encontrarse en condicións
para ser consultado. O Fondo de la Secretaría de Presidencia canta con atados ou
caixas con información interesante, aínda que moi dispersa. Debemos anotar que
existen imegularidades na súa catalogación. Gran parte da documentación do fondo
fo i posta a disposición do público sen previa catalogación. Sinxelamente os documentos foron agmpados por arde cronolóxica, sen ningunha arde temática e ó consulta-los atados o investigador encontra "de todo coma na botica".
No Fondo Donativos y Reniisiones a posibilidade de encontrar algunha información é moi remota. O Fondo Registro de Asociaciones pode resultar interesante
se se busca algún tipo de organización que agmpase ós galegas. Neste caso, o fondo
encóntrase ordenado cronoloxicamente; polo tanto, é necesario coñecer de antemán
a data aproximada en que se rexistraba a organización, gmpo, ou asociación.
Practicamente en tódalas fontes estudiadas ignóranse as rexións de procedencia, e os emigrados aparecen rexistrados só pala nacionalidade. Soamente nalgunha
documentación de principios de século se establece diferenciación entre "españois"
e "canarios"; por exemplo, na Lei de Inmigración de 1906.
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Un posible estudio destas correntes migratorias segundo a rexión de procedencia puido realizarse cando aínda existía a documentación na Capitanía do Porto da
Habana, onde se atopaban tódolos expedientes de cada un dos estranxeiros que
entraron por ese lugar. Pero, a principios da década dos 70, estes expedientes foron
trasladados ás oficinas da Dirección de Inmigración do Ministerio del Interior, onde
foron almacenados nun garaxe baixo deplorables condicións. O peso dos papeis
rompera as paredes. Se a isto se lle suman as condicións climáticas de Cuba -altas
temperaturas, alta humidade e salinidade- onde se producen abondosas chuvias,
podemos facernos unha idea do estado de conservación desta documentación.
Segundo as últimas indagacións cos traballadores e directivos deste "Arquivo",
estes informáronme que non saben en cal das naves están depositados os documentos. Non perdémo-la esperanza de que nun futuro se poidan recuperar e poñer en
mans dos estudiosos do tema.
Nas Actas Parroquiais, nos asentos dos libros de bautismo, matrimonio e
defuncións, pódese localiza-lo lugar de procedencia segundo a rexión española dos
rexistrados. Nos rexistros de bautismo das parroquias cubanas, que foron chamados
Bautizas españoles, aparecen os seguintes dat_os:
- Data de bautismo
- Data de nacemento
- Sexo
- Lexitimidade
_- N orne e apelidos
-Nome do pai
-Nome da nai
- Nome dos avós paternos
- Nome dos avós maternos
- Lugar de procedencia dos país
No libro Defunciones Españoles aparece:
- Data de defunción
-Sexo
-Idade
- Lexitimidade
- Estado civil
- Lugar de orixe
- Ocupación
-Nome do pai
- Nome da nai
- Nome do cónxuxe
- Residencia

96

No libro Matrimonios Españoles:
-Data
- Lugar de orixe de cada cónxuxe
- N orne e apelidos dos cónxuxes
- N orne dos país e nais
Hai que sinalar que esta fonte, de grande importancia, sobre todo para o século XIX, xa que o Rexistro Civil se implantou en Cuba en 1887, se conserva íntegra
e en relativamente bo estado.
Outra fonte complementaria que pode axudar a detecta-lo lugar de orixe dos
españois encóntrase no arquivo do cemiterio de Colón (cemiterio principal da Cidade da Habana). Nestes rexistros non sempre se especifica a rexión de procedencia
do defunto; nun gran número de asentos encontramos que se xeneraliza coa nacionalidade1(españois).
Ponte bibliográfica

Tocante á bibliografía sobre a inmigración española, podemos afirmar, non sen
esaxerar, que son moi poucas as publicacións que existen. Juan Pérez de la Riva,
demógrafo e xeógrafo, xa falecido, foi o que máis traballou neste tema, pero con
relación ó presente século só ten un traballo (moi digno de destacar) no Anuario de
Estudios Cubanos de 1957, publicado pola Universidade da Habana. Na revista Economía y Desarrollo, encontramos un artigo da historiadora Fe Iglesias dedicado á
análise da inmigración española. Nesta mesma revista hai publicados catro artigos de
Dominga González, referidos á inmigración española e á política inmigratoria. Da
mesma autora encontramos outro na revista Santiago, e un máis na Revista de la Universidad de la Habana. Tamén desta última autora existe un libro na editorial Ciencias Sociales, libro que aparece mencionado no catálogo desa editorial do ano 1989,
pero aínda non editado. Neste libro faise unha reconstrucción estatística (serie cronolóxica) das migracións por nacionalidade e porto de desembarco, que abrangue o
período de 1902-1931. Actualmente, como consecuencia da perda das fontes primarias xa analizadas, é a única publicación que recolle de forma ordenada as chegadas
anuais de inmigrantes dese período. O libro atópase en probas de cromo -xa pasou
as probas de galera- e pode ser consultado na editorial.
Ponte oral

Este tipo de fonte é fundamental para o estudio da inmigración a Cuba. O feito
de que en practicamente toda a documentación histórica (cuantitativa e cualitativa)
apareza a nacionalidade e non a rexión de procedencia, fai practicamente imposible
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realizar este traballo. É por iso que un dos métodos idóneos de investigación para
esta temática sexa a entrevista e a enquisa, preferiblemente combinadas.
Recoméndase, neste caso, detectar en Cuba a localización <lestes inmigrantes.
Polos resultados obtidos nunha investigación antropolóxica realizada na provincia
de Camagüey, puiden coñecer que nas oficinas provinciais do Ministerio del Interior encóntranse rexistrados, segundo a idade, escolaridade e domicilio, os estranxeiros residentes na provincia. Unha vez localizados, resulta moito máis <loado o
traballo. Os galegos, a diferencia dos canarios, preferían residir nas cidades. Os
inconvenientes de mobilidade, carencia de transporte e combustible, que existen en
Cuba, fan moi difícil este labor. Con todo, pódense localizar algúns deles ou os seus
descendentes, pero neste caso resultaría moi difícil a aplicación dunha enquisa.
Coa vi sión xeral do estado das fontes primarias, bibliográficas e orais que
ofrecemos neste traballo , pretendemos, nalgunha medida, axudar a aquelas persoas interesadas en realizar unha investigación sobre unha das inmigracións quemáis
co ntribuíu á configuración cultural do pobo cubano.
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A PRESENCIA GALEGA EN CUBA
FONDOS DOCUMENTAIS

A bel F. Losada Ál varez

Irnos abordar neste traballo algunhas posibilidades do estudio da presencia de
Galicia en Cuba dende dúas perspectivas. A primeira será un breve percorrido polos
principais centros documentais existentes na Habana para o estudio da emigración
galega a Cuba; na segunda achegaremos unha serie de ideas a considerar no estudio
da presencia dos galegos na illa . .
Os catro centros documentais máis importantes para este estudio son: o Centro
Gallego de la Habana, a Biblioteca Nacional José Martí, o Archivo Nacional de
Cuba e a Biblioteca do Instituto de Literatura y Lingüística.

Centro Gallego de la Habana (Anexo 1)
Na sede do antigo Centro Gallego da Habana existen nestes momentos dous
fondos documentais distintos. Por unha parte, o pequeno arquivo da Sociedad de
Beneficencia de Naturales de Galicia, e, por outra, a Agrupación das sociedades
galegas afiliadas ó propio Centro Gallego.
No caso da Benéfica existe un arquivo dos socios dende os anos corenta <leste
século. As fichas dos asociados e beneficiarios poderían ser moi interesantes para
estudia-la evolución da colonia de galegos na cidade da Habana dende a revolución
de Fidel Castro.
Na agrupación de asociacións de orixe galega, o acceso preséntase máis
complicado, xa que é necesario obte-lo permiso do secretario de cada unha das
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asociacións. En xeral, nos seus pequenos arquivos dispoñen das fichas dos actuais
socios, pero non está claro que se fai coas fichas dos socios que falecen.
Biblioteca Nacional José Martí (Anexo 2)

No Fondo de Revistas e a Hemeroteca de la Colección Cubana (fondos do
século XIX), hai números de distintas publicacións da colonia galega, aínda que en
xeral non existen coleccións completas e o estado de conservación dos números
existentes é moi precario.
Na Sala General (fondos do século XX), existe un fondo de publicacións da
colonia galega, pero tampouco aquí existen coleccións completas. Poderíase utiliza-la colección do Boletín de la Secretaría de Estado onde aparecerán, entre a súa
independencia de España e 1935, as listas dos solicitantes de cartas de naturalización, coa súa nacionalidade e o lugar de nacemento, co que se podería extraer unha
importante base de datos sobre os naturalizados de orixe galega, que entre 1913 e
1935 supoñían, segundo os meus cálculos, arredor do 44% do total das solicitudes
de naturalización.
Tamén o Boletín Oficial da Cámara Española de Comercio da Habana ofrece
información utilizable no estudio da colonia galega na cidade, aínda que tampouco
e encontra completo.
Tamén na Sala General se dispón dunha serie de fon.tes publicísticas (guías,
directorios e anuarios), que se ben se ocupan na súa totalidade do conxunto de Cuba
ou da cidade da Habana, pódennos subministrar información, especialmente sobre
a actividades comerciais e industriais da colonia de orixe galega.
Archivo Nacional de Cuba (Anexo 3)

No Archivo Nacional ternos, por unha parte, o Fondo del Registro de Espaíioles do Tratado de París, fondo que se encontra en catalogación e baleirado e, polo
tanto, pechado ó público. Así mesmo, nos libros rexistro dos españois que quixeron
mante-la súa nacionalidade, figura o seu lugar de nacemento e o seu lugar de residencia na Illa. Estes datos terían unha grande importancia para permitir un estudio
da distribución espacial da poboación de orixe galega na Illa.
Tamén as Memorias da Sociedad Económica de Aniigos del País da Habana,
desde a súa fundación a finais do século XVIII ata o primeiro tercio do século XIX,
atópanse no Arquivo. Poderíase aquí, como fixeron os vascos, rastrexa-la presenci a
de socios de orixe galega, tendo en conta a relevancia social, económica e política,
que xogou a Sociedad Económica na vida da Illa no século XIX.
Encóntrase tamén o Registro Mercantil y de Asociaciones, que posúe documentación de máis de 350 sociedades radicadas na Illa, pero o acceso a este arquivo é extremadamente restrinxido.
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Ademais, nalgúns dos fondos encóntranse documentos esporádicos referentes
a distintas sociedades galegas, pero non existe ningún fondo concreto sobre sociedades rexionais españolas.

Biblioteca do Instituto de Literatura y Lingüística (Anexo 4)

É a antiga sede da Sociedad Económica de Amigos del País da Habana, encóntranse aquí as Memorias desta sociedade desde mediados do século XIX ata a revolución, as cales, unidas ás que existen no Archivo Nacional, nos permitirían completa-las
ditas memorias e aproveitalas para o estudio dos membros de orixe galega.
Tamén na biblioteca se encontran as memorias do Centro Gallego da Habana
arredor dos anos do cambio de século, así como algunhas publicacións galegas.
Neste Instituto de Literatura y Lingüística existe unha sección galega, fundada xa en 1969, que traballa en distintas liñas de investigación: a busca de temas e
personaxes galegas no folclore cubano e outros traballos en relación coa presencia
de Valle Inclán, Basilio Álvarez e Arturo Souto en Cuba, tamén sobre a obra do
galego José Fontenla Leal e sobre o eco da morte de Rosalía na prensa cubana e na
prensa galega da emigración, así como a procura de voces galegas na fala cotiá de
Cuba.
,
Tamén se realizou a elaboración de índices dalgunhas publicacións periódicas
galegas de Cuba e a compilación de contos galegas, que nos darían unha interesante referencia sobre a evolución da prosa galega.
Despois <leste percorrido polos fondos dispoñibles que nos achegan á presencia dos emigrantes galegas na illa de Cuba, creo necesario facer unha serie de propostas en torno ó estudio da emigración galega na Illa.
A primera é a necesidade de abordar con urxencia a recuperac10n da
memoria histórica da emigración a través da historia oral. O fluxo migratorio
galego a Cuba cesou de forma radical xa na década dos trinta, polo tanto, o continxente de inmigrantes galegas que aínda hoxe residen na Illa está realmente
en "perigo de extinción", xa que aquí non se produciu o proceso de renovación
que se produciu noutros países da América Latina na década dos cincuenta e
sesenta. Hoxe en día quedan na Illa entre oito e dez mil anciáns dos que aínda
se poden obter importantes contribucións para a reconstrucción <leste fluxo
migratorio.
Unha segunda cuestión é a necesidade de amplia-lo concepto da comunidade galega emigrante en Cuba. En xeral, nos distintos estudios realizados, as
principais fontes utilizadas son as de carácter xornalístico e os arquivos das
sociedades. Este tipo de fontes mantiveron apartadas dos traballos de investigación ó importante continxente de emigrantes galegos situados no medio rural
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da Illa. Faise necesario, polo tanto, buscar fontes documentais alternativas que
contemplen, na medida do posible, a estes inmigrantes; trataríase de aproveitala documentación producida pola propia administración cubana que en xeral
abarca a totalidade da poboación da Illa; boletíns da Secretaría de Agricultura,
da Secretaría de Estado, da Secretaría de Sanidad y Beneficencia, de Instrucción Pública, etc.
Por último, a necesidade de considerar nos estudios a colonia galega de
orixe cubana que reside en Miami. Tendo ademais en conta que os fondos
documentais sobre Cuba existentes en Miami resultan de enorme interese, non
só pola súa importancia, senón tamén polo seu estado de conservación e acceso, especialmente a Biblioteca Otto Richter da Universidade de Miami e a
Colección Cubana da Universidade Internacional da Florida, que resultan centros de referencia documental imprescindibles para o estudio da presencia e a
acc ión dos galegos na Illa.
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ANEXO 1

Centro Gallego de La Habana
-

Menwria correspondiente al aíio de ... que la Junta Directiva presenta a los
seíiores socios.
Anos: 1906; 1908; 1909; 1910; 1912.

-

Atópanse os arquivos das sociedades afiliadas ó propio Centro Gallego:
- El Progreso de Coles
- Partido Judicial de Arzúa
- Hijos del Ayuntamiento de La Estrada
- Unión Trivesa
- Emigrados de Riotorto
- Hijos de La Golada
- Chantada, Carballedo y su comarca
- Club Chantada y su partido
- Sociedad San Clodio
- Hijos del Valle del Ulla y su comarca
- La Aurora de Somozas
- Puentedeume y su partido judicial
- Unión Orensana, Calo y Viduido
- Agrupación de Valdeorras y Viana
- Hijos del Ayuntamiento de Capela
- Hijos del Partido de Lalín
- La Baña y su comarca
- Club Navia de Suarna
- Liga Santaballesa
- Vi vero y su comarca
- Hijos del Ayuntamiento de Pastoriza
-Meira y Pol
- Hijos del distrito de Sarria
- Hijos de Lorenzana
- La Unión Mañonesa
- Unión de Baleira
- Taboada, Chantada y Puertomarín
- Juventud de Baleira y su comarca
- Ferrol y su comarca
- Progreso de Lanzós
- Roupar y Lousada
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-

Unión Villalbesa
Hijos del Ayuntamiento de Cospeito
El Valle del Oro
Hijos del Ayuntamiento de Cerdido
Hijos del Ayuntamiento de Abadín
Hijos del Ayuntamiento de Buján
Hijos del Ayuntamiento de Cedeira
Hijos del Partido de Corcubión
Naturales de Ortigueira
Unión Mugardesa

Este conxunto de sociedades unicamente permiten acceso ós seus arquivos co
permiso do Secretario de cada unha delas.
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia
a) Fichas dos actuais socios
b) Fichas de baixas de socios dende o comezo da revolución
c) Inscricións de socios dende 1932
d) Arquivo do osario e control do panteón
-

Libros de Caixa: Anos: 1900; 1916; 1922; 1929; 1932; 1935; 1936;
1939; 1942; 1944; 1945; 1949; 1954; 1955.

-

Correspondencia: Actas esporádicas. Libros de Caixa, saídas (anos
1946-1956). Acta de Inventario, 1999.
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ANEXO 2

Biblioteca Nacional de Cuba

-

Sala Cubana. Século XIX
Publicacións Periódicas
El Eco de Galicia. A Habana, 1878-1901
Cinco números de 1894
- Galicia Moderna. A Habana
Varios números de 1885-1890
-Aires d'a miña terra. A Habana, 1892
Un número, 20/8/1892
- La Tierra Gallega. A Habana, 1894-1896
Tres números de 1894. 1895 e 1896 completos
-

-

Sala Xeral. Século XX
Publicacións Periódicas
-

-

-

-

-

Arte Gallego. Revista noticiosa, antiliteraria, anticientifica y antipolítica
1905: outubro
Centro Gallego de La Habana. Memoria correspondiente al año
de ... que la Junta Directiva presenta a los seíiores socios
Anos: 1906; 1908; 1909; 1910; 1912
Vivero en Cuba
Novembro de 1911 a xuño de 1912
La Alborada. Órgano de la colonia gallega en Cuba
1912: xaneiro, febreiro e marzo
La Antorcha Gallega. Periódico semanal. Órgano de la Liga de
Amigos del Centro Galega y de la Colonia Gallega en Cuba
1913: decembro. 1914: xuño e xullo
Labor Gallega. Ilustración quincenal. Órgano de las Sociedades
Gallegas de Instrucción
1915: xaneiro, maio, xullo e agosto. 1916: maio e xuño
Ideal Gallego. Paladín de la cultura y defensor de la colonia gallega en Cuba
1927: outubro e novembro. 1928: febreiro, marzo, abril, agosto
a decembro. 1929: completo. 1930: xaneiro a maio
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-

-

-

-

-

Eco de Galicia. Revista ilustrada y de información regional
1930: xaneiro a marzo, maio a xullo, outubro e novembro.
1931: febreiro. 1935: agosto
Heraldo de Galicia. Periódico consagrado a los intereses del pueblo gallego y paladín de la colonia gallega en Cuba
1933: xaneiro a setembro. 1935: agosto
Cultura Gallega
1936: abril a decembro. 1937 e 1938: completos. 1939: xaneiro
a outubro. 1940: xaneiro a marzo
Lar. Publicación mensual, órgano de afirmación y defensa al servicio de los intereses generales de la colonia galega
1940: xullo . 1941: xaneiro e febreiro
Lo ita. Órgano de la Hermandad gallega
1940: xaneiro a novembro
Alma Gallega. Periódico mensual
1940: decembro
_
Patria Galega
1941: decembro. 1942: xane1ro, marzo a decembro. 1943:
xeneiro a novembro. 1945: abril, xullo a decembro. 1946: xaneiro a maio. 1947, 1948 e 1949: completos. 1950: xaneiro a xuño .
1951: abril a decembro. 1952 a 1961: completos
Vida Gallega. Órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Galicia
1950: xaneiro a xullo. 1951, 1952, 1953 e 1954: xaneiro. 1956,
1957 e 1958: xaneiro a abril

Fontes publidsticas:
-

Abad, Luis: Directorio de La Habana y Guía Comercial de Cuba. The
Cuban Real State, A Habana, 1899
Bankers Loan Securities Company: Industrial Cuba. Nova Orleans, 191 6
Bailly-Baillienne e hijos: Guía Directorio del Comercio de Cuba. Madrid,
1902
Bailly-Baillienne e hijos: Guía Directorio de la isla de Cuba. Barcelona,
1917
Bureau of Statistics. Department of Commerce and Labour. Conimercial
Cuba in 1903. Washington, 1903
Directorio de Información General de la República de Cuba. A Habana,
1916
Directorio Mercantil de la isla de Cuba. A Habana, 1906
Norton, A.: Norton 's Complete Handbook of Havana. Rand McNally, Chicago, 1900
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ANEXO 3

Archivo Nacional de Cuba
Miscelánea de Expedientes. Tomos 12 e 22. Documentación relativa ó
Casino Español de La Habana
- Gobierno General. Cart. 97 /4423 e 191/l 0833. Referentes á creación da
Sociedad de Beneficencia de los Naturales de Galicia
- Secretaría de Presidencia. Carp. 24/15. Referente á creación do Centro
Gallego de La Habana
-

ANEXO 4

Biblioteca do Instituto de Literatura y Lingüística
-

Centro Gallego de La Habana. Memorias
Anos: 1884; 1886; 1887; 1889; 1893; 1894; 1898; 1899; 1901; 1902;
1903; 1904; 1907; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913

-

Publicacións:
-

El Eco de Galicia . Anos: 1882 e entre 1884 e 1901
Galicia Moderna . Anos: 1885 e 1886
Galicia Ilustrada . Ano: 1891
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O PATRIMONIO DOCUMENTAL GALEGO EN CUBA
FONTES, FONDOS E LIÑAS DE TRABALLO

Vicente Peña Saavedra

Un elemental criterio de prudencia e pragmatismo que obedece á especialidade que un ten, en razón da parcela de coñecemento que vén cultivando, aconséllame cingui-lo contido substancial desta contribución, case con exclusividade, ó
dominio temático de tres descritores ó redor dos cales se veu vertebrando o corpo
do meu traballo investigador no tocante á emigración galega en Cuba. Tales descritores son: asociacionismo étnico, educación e cultura, coas múltiples variantes e
derivacións que cada un deles por separado e na súa conxunción presentan.
Dentro das coordenadas delimitativas, pero flexibles, desta tríada de referentes, en primeiro lugar tratarei de expoñer de forma sumaria as liñas de indagación
que se foron abrindo ou consolidando no decurso da última década, coa correspondente producción intelectual na que se concretaron. Nun segundo momento
referireime ás fontes para o estudio da presencia galega en Cuba e a súa proxección nas áreas antes enunciadas, indicando os distintos centros documentais da
Habana onde se custodian. En terceiro lugar presentarei un ha relación de temas
que, dende o meu punto de vista, cómpre pescudar sen demora, sendo algúns deles
susceptibles de tratamento dende a masa de datos xa coñecida, mentres que outros
requirirán efectuar aínda novas calas heurísticas. E como colofón <leste somero
informe realizarei unha serie de propostas de acción encamiñadas a recupera-lo
patrimonio documental galego de Cuba, co fin de facilitar no futuro o traballo dos
investigadores e preserva-la memoria colectiva no que atinxe ó labor desenvolto
polos ausentes na illa antillana.
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O CAM IÑO PERCORRIDO: ACHEGAS E TEMAS

O incremento durante os últimos anos da producción bibliográfica sobre as
migracións europeas con destino a América é un feito de <loada constatación que
non admite controversia. Esa tendencia expansiva dos estudios migratorios advírtese tamén aquí en Galicia ou, ruáis precisamente, no que fai ó caso galego, xa
sexa este tratado por autores do país ou ben por analistas foráneos. Cuba, pola súa
condición de destino predilecto dos galegos que se dirixían alén do Atlántico,
constituíu un dos espacios cara ós que se polarizou o interese dos investigadores
de maneira preferente.
Pero recoñecer que se operou un sensible crecemento da producción científica sobre as relacións entre Galicia e América e, en particular, sobre Galicia e Cuba
- cuestión concreta á que aquí debo referirme- non significa que esteamos en
condicións de entoar un canto triunfalista sobre o estado da investigación nesta
parcela de coñecemento. Son aínda moitos os temas que permanecen intactos ou
que non recibiron o tratamento que lles cómpre. E se cadra, por outra banda, a
impresión que se poida sacar do acorrido durante o último lustro non é máis qu e
un fa lso espellismo, producto dun incremento atípico que responde á euforia oportunista e febril do 92 e á súa onda expansiva a curto prazo.
Como queira que sexa, resulta innegable que se ten avanzado. E sendo así convén averiguar cara a que ámbitos se canalizaron as contribucións e cales foron os
temas que susc itaron maior interese na área de cobertura dos descritores antes
ex pos tos.
Unha revisión panorámica das referencias bibliográficas que acompañan este
traballo permite confirmar que a historia do asociacionismo galego en Cuba emerxe como unha das liñas de indagación ruáis cultivadas ó· longo da última década e
principalmente durante o seu segundo lustro. Dentro desta liña inscríbense os estudios sobre as Sociedades de Instrucción e a intervención escolar comunitaria dos
galegos nas súas localidades de orixe, fenómeno que se materializa na implantación
das denominadas Escalas de americanos aquí en Galicia. Case simultaneamente
apareceron, dun lado, traballos demarcativos e macropanorámicos que daban conta
da acción promovida polos ausentes no conxunto da xeografía galega (Costa, 1984,
1989 e 1989a; Costa e Peña, 1974-1987; Peña, 1983 e 1984a); e, doutro, estudios
territorializados que examinaban a experiencia en zonas concretas como Ourense
(Cid, 1988, 1989 e 1994; Valín, 1993), Ortigueira (Peña, 1984 ), Ferrolterra (Llorca,
1986 e 1994), As Pontes (Souto, 1993) o Val de Barcala (Liñares, 1986) e a Costa
da Morte (Lamela, 1990). En 1990 defendeuse na Universidade de Santiago de
Compostela a primeira tese de doutoramento dedicada monograficamente ó tem a,
que sería publicada un ano despois na súa versión orixinal, en soporte microficha,
e lixeiramente ampliada en formato de libro (Peña, 1991e199la). O corpo desta
investigación, polo demais, deu lugar a diversas contribucións que se difundiron a
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partir de entón en forma de artigos ou de contribucións a eventos científicos (Peña,
1992, 1992a, 1992b, 1993a, 1993c, 1994 e 1995).
Ó meu parecer, o tratamento do tema no sucesivo debe adoptar un enfoque
máis microhistórico, sectorializado e comarcalizado, co propósito de rescatar
experiencias significativas ou senlleiras e coñecelas na súa especificidade alí onde
arraigaron. Isto posibilitará realizar posteriormente un traballo de síntese máis acaído, no que se destaquen os compoñentes estructurais e comúns da intervención
escolar comunitaria dos emigrados e tamén as peculiaridades e os diferencialismos
que presenta territorial ou institucionalmente, segundo os casos. O caudal de información que achegue unha síntese desta natureza e as claves interpretativas que
subministre posibilitarán supera-lo nivel de coñecemento que na actualidade ternos
do problema, ó tempo que axudarán a facer máis intelixible o complexo macrofenómeno da emigración.
A acción dos emigrantes na área educativa rexistra asemade unha variante
individual, de remotas orixes e dilatada permanencia, pois arranca xa do abrente
da modernidade e prolóngase ata o ecuador do século actual. Paradoxalmente e
malia a súa longa duración, sobre esta variante, que cristalizou nas fundacións
docentes e remesas escolares dos indianos galegas, sábese aínda ben pouco . En
concreto, no que fai a Cuba dispoñemos unicamente de dúas monografías acerca
dos filántropos Fernando Blanco de Lema e José García Barbón cos seus respectivos legados á vila de Cee, o primeiro (Rey e Castro, 1974), e a Verín e Vigo, o
segundo (Dasairas, 1987), e dunha serie de contribucións breves inscritas en traballos máis amplos e concibidos dende un prisma xeneralista ou totalizador (Cid,
1989 e 1994; Costa, 1989 e 1989a; González Lopo, 1992; Peña, 1991, 1991a
1992a, 1993b, 1993c, 1994).
Outros aspectos tocantes ó binomio emigración-educación que recibiron un tratamento menor foron: a incidencia indirecta ou difusa do éxodo sobre a escolarización e a alfabetización a través das remesas invisibles dos americanos durante a súa
estadía na outra banda do mar ou tralo retorno ós lugares de orixe (De Gabriel,
1985), a dimensión educativa do asociacionismo étnico dende a mentalidade dalgún
intelectual transterrado (Peña, 1985), as virtualidades rexeneradoras percibidas na
educación popular polos axentes dinamizadores da comunidade ausente (Peña,
1993a), ou a contribución colectiva dos emigrados á Universidade compostelá e en
particular á súa Residencia de estudiantes (Porto, 1986 e 1988; Varela, 1990), e a
renovación dos idearios educativos, principalmente por medio da laicización do
ensino (Cid, 1988, 1989 e 1994; Valín, 1990 e 1993).
A dinámica societaria deixou tamén a súa pegada na esfera política, adoptando distintas orientacións no decorrer do tempo, ó compás do que sucedía na Galicia
metropolitana. A esta vertente do asociacionismo galega transoceánico viñéronselle
dedicando varios estudios, uns de carácter globalizador (Barreiro, 1982, 1984 e
1991 ; Núñez, 1992 e 1993; Sixirei, 1992) e outros cinguidos a áreas territoriais
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específicas, como por exemplo a illa antillana (Núñez, l 992a, l 993a). A maioría das
cont-ri bucións incidiron na análise dos itinerarios polos que transitou o galeguismo
e as expres ión s nas que se formalizou , dende a etapa neoprovincialista ou protorrexionalista ata a nacionalista. Non obstante, tense feito tamén algún estudio verbo do
impacto, as repercusións e a resonancia da política española en xeral na colonia
inmi grante radicada en Cuba, en períodos conflictivos como o da Guerra Civil e os
anos da posguerra (Naranjo, l 988a; Núñez, l 992a, 1993).
·o asociacionismo de tipo cultural foi igualmente obxecto de estudio, aínda
que a producción sobre o mesmo resulta dende todo punto de vista moi insuficiente, quedando restrinxida a dúas institucións sobranceiras: a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega e a Biblioteca América da Universidade de
Compostela (Alonso, 1991 , 199la; Barreiro, 1991, 1992; Peraza, 1986). Ámbalas
dúas, polo demais, son merecedoras de senllas monografías que están aínda pendentes de elaboración. Canda elas requirirían estudios detidos outras institucións
das que a penas se coñece máis que o nome ou que non recibiron o tratamento historiográfico que lles cómpre, de acordo coa súa resonancia social. Neste sentido,
non deixa de sorprender que entidades tan emblemáticas e de tanta proxección no
seu ámbito como o Centro Galego da Habana ou a-sociedad de Naturales de Galicia da mesma capital carezan de cadansúa monografía. Para o primeiro cóntase só
con algúns breves traballos globalizadores e de difusión sobre a súa traxectoria e
un estud io fragmentario acerca do seu Plantel de ensinanza "Concepción Aren al"
(González Tosar, 1992; Naranjo, 1988 , l 988a; Neira, 1974-1987; Peña, 199 1,
1991 a; Pomar, 1991). E para a segunda soamente existen referencias dispersas e
incidentais tfoutras obras de conxunto (Naranjo, 1988; Neira, 1974-1987a; Peña,
1991, l 991a).
Ó proceso organizativo e societario dos galegos en Cuba déuselle cobertura
tamén, aínda que ó meu xuízo de maneira pouco xenerosa, en diversas obras xerais
sobre a emigración transoceánica que viron a luz nos últimos anos (Alonso, 1994;
Eiras e Rey, 1992; Fraga, 1994; González López, 1984; Rodríguez Galdo, 1993 ;
Sixirei, 1988). A inexistencia dunha historia do asociacionismo galego en América
permite entende-la reducida presencia deste tema nos traballos de síntese cos que
contamos. É de esperar, sen embargo, que as tímidas incursións monográficas no
problema efectuadas hai pouco tempo (Souto, l 993a/b ), fructifiquen sen dilación en
estudios máis extensos e argueireiros.
Outro dos tópicos no que ensaístas e investigadores realizaron algunhas calas
foi o da prensa . Xa no seu día Ramón Marcote (1940) e Adolfo V. Calveiro (1959)
elaboraron os primeiros repertorios, certamente moi esquemáticos e incompletos,
da prensa galega de Cuba. En datas máis recentes, J. A. Durán (1981), Mª. C. Pérez
Pais (1986) e D. Vieites (1989), entre outros especialistas, imprimfronlle un novo
tratamento ó xornalismo da Galicia exterior. E X . Neira Vilas (1985) publicou un
catálogo case íntegro e definitivo da prensa galega que veu a luz en Cuba, compos-
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to dun estudio panorámico acerca dos distintos medios impresos, unha ficha des critiva de cada publicación periódica e un amplo anexo gráfico con cabeceiras e
portadas de diferentes xomais. Este mesmo autor sacou á luz un índice por autores, títulos e materias da revista El Eco de Galicia (Neira, 1988) . Pola miña parte
examinei de maneira individualizada e no seu conxunto os órganos de difusión propios das Sociedades Galegas de Instrucción (Peña, 1991, 1991a). No futuro será
preciso afondar na análise tipolóxica e sectorializada das diversas publicacións, ó
tempo que proceder ó baleirado dos seus contidos para sometelos a tratamento e
fac ilita-la realización de estudios sobre todos aqueles temas dos que subministran
información .
O binomio prensa-emigración foi obxecto así mesmo de reiteradas referencias
en diferentes traballos acerca das publicacións periódicas locais da Galicia interior.
Merece especial mención, polas súas peculiaridades e carácter precursor, a primeira prensa escolar infantil editada en Galicia da que se conservan exemplares, pois
tamén ela recibiu o apoio financeiro e o pulo de alento dos emigrados en Cuba. A
análise <lestes medios periodísticos concretouse xa en varios traballos monográficos
(Celeiro, 1989; Obregón, 1982, 1990; Peña, 1990).
Para .non alongar en exceso este informe sumario, citarei de forma telegráfica
outros temas que suscitaron unha certa atención dos analistas, aínda que adoito
insuficiente ou mínima. Entre eles atópanse as relacións de influencia recíproca
entre as dúas Galicias (a insular e a interior) e principalmente a pegada dos retornados na vida cotiá dos seus conveciños (Durán, 1984), a figura do indiano nas
súas distintas variantes de reintegración á localidade de orixe (Calavera, 1989;
Villares, 1984 ), a peripecia do emigrante recreada en clave literaria e os estereotipos sociais sobre os galegos difundidos a través da propia literatura (Allegue,
1992; Bamet, 1981; González Radío, 1993; Neira, 1984), os relatos autobiográficos dos protagonistas da epopeia e os testemuños acerca da colectividade ausente
ou dun segmento da mesma con apoxatura en rexistros orais como fontes preferentes cando non exclusivas (Menéndez, 1993; Mosquera, 1992; Naranjo, 1987,
1989, 1989a, Neira, 1980; Rodríguez, 1994), a memoria visual do quefacer e o
aco ntecer diario dos ausentes (Allegue, 1992), a recepción e incidencia na comunidade galega das remesas invisibfes que transfiren os emigrantes como expresión
do novo tipo de mentalidade que se modela no exterior (Núñez, 1994 e 1994a), a
presencia da lingua galega en Cuba (Neira, 1993 e 1995), a proxección da intelectualidade da Galicia interior na outra banda do mar (Llorca, 1993; Neira,
1992), a participación dos ausentes en grupos organizados de carácter non étnico
e supranacionalista, como a niasonerfa (Valín, 1993a e 1993b ), etc.
Como se desprende do exposto nos parágrafos anteriores, ata o presente, desde
un punto de vista metodolóxico, viñeron predominando os traballos de enfoque
histórico, o que pode inducir a crer de maneira errónea que o fenómeno migratorio ou, máis xenericamente, a presencia galega en América, e en particular en
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Cuba, é unha cuestión estrictamente pretérita, sen continuidade no presente, e polo
tanto non susceptible de tratamento dende unha óptica máis sincrónica e actual.
Afortunadamente, este nesgo comezou a mudar nos últimos anos coa aparición dos
primeiros resultados dalgúns proxectos de investigación que perseguen clarexa-la
situación actual dos galegas e os seus descendentes radicados en diversos países
iberoamericanos, entre eles Cuba (Peña, Rodríguez e Santos, 1994; Santos e Rodríguez, 1993). Os devanditos proxectos acoutan o seu obxecto de estudio, principalmente a problemática educativa e sociocultural dos residentes no exterior e os seus
diferentes grupos xeracionais (anciáns, adultos e mozos). Nesta mesma liña de
inmediatez cronolóxica inscríbense algúns informes elaborados por responsables da
Administración autonómica (Amarelo, 1991, 1992, 1993; González Torres, 1992) e
especialistas na área xerontolóxica (Conde e Suárez, 1992 e 1992a; Val verde, 1992;
VV.AA., 1992).
A MASA DOCUMENTAL: REXISTROS, SOPORTES E CENTROS

Unha vez examinados a grandes trazos os referentes temáticos cara ós que se
polarizaron as preferencias dos investigadores e doutros analistas que se dedicaron
a indagar acerca da presencia galega en Cuba no tocante ós contidos dos descritor enunciados ó principio, cómpre agora facer inventario dos fondos documentais
di poñible en Cuba que posibilitan continuar arrequecendo as liñas de traballo xa
ab rta ou mesmo iniciar outras novas das que tratarei de dar canta dun xeito sumario. No repertorio heurístico que vou presentar, procederei a enumerar de forma
global a masa -documental existente, situándoa no respectivo centro onde se atopa
custodiada para facilita-la súa localización por parte dos interesados .
Entrando xa en materia, convén sinalar a efectos orientativos que os acervos
documentais cubanos referentes a Galicia e especialmente idóneos para o tratamento dos descritores que aquí interesan, atópanse moi dispersos. Sen embargo,
existen cinco espacios institucionais que albergan un volume considerable do
patrimonio de raíz galega e, máis en particular, do de orixe societaria. Tales espacios son: o Instituto de Literatura e Lingüística da Acadeniia de Ciencias de Cuba
(l.L.L.), a Biblioteca Nacional José Martí, o Arquivo Nacional de Cuba, o Instituto de Historia de Cuba e as dependencias do antigo Centro Galega da Habana.
Canda eles hai que mencionar tamén diversos arquivos de titularidade privada, ben
corporativos ou ben persoais.

Instituto de Literatura e Lingüística
Situado fisicamente na veila sede da Sociedade Económica de Amigos do País
da Habana (avenida de Salvador Allende, 710, antiga Carlos III) é o único centro
documental de Cuba que dispón dunha sección específica dedicada ós fondos gale-
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gos. Esta foi creada en decembro de 1969 por iniciativa do escritor Xosé Neira
Vilas e na actualidade conta cun espacio de depósito propio no sétimo andar do
inmoble. A masa documental e bibliográfica da que se nutre provén do Arquivo e
da Biblioteca do Centro Galego e da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega, así como de coleccións particulares que no seu día pertenceron a persoalidades relevantes da colonia galega, como os bibliófilos Antonio do Campo de
la Fuente (académico correspondente, secretario da xunta directiva da A. I. e P. da
Academia Galega e xornalista) e Adolfo V. Calveiro (vicearquiveiro da A. I. e P.
da Academia Galega e xornalista), e os escritores Eduardo Núñez Sarmiento,
Xerardo Álvarez Gallego, Fuco Gómez, etc. O catálogo bibliográfico da sección
rexistra nestes momentos máis de 700 títulos editados nos séculas XIX e XX e
continúa incrementándose, pois ·recibe con relativa regularidade as novas bibliográficas que publican algunhas editoriais galegas. Entre os autores q11e engrosan o
catálogo figuran: Eduardo Blanco Amor, Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro,
Álvaro Cunqueiro, Manuel Curros Enríquez, Rafael Dieste, Waldo Álvarez Insua,
Celso Emilio Ferreiro, Manuel Murguía, Fuco Gómez, Ramón Otero Pedrayo,
Emilia Pardo Bazán, Eduardo Pondal, Alfonso Rodríguez Castelao, José Rubinos, _
Luís Seo ne e X osé N eira Vil as.
Do devandito fondo pertencente á Sección galega atópanse xa fichados e
accesibles para a consulta pública a maior parte dos libros, estando tamén catalogadas cáse tódalas publicacións periódicas, que teñen localización específica e
independente do resto dos materiais, tanto librarios coma documentais. Da natureza e contido da maioría <leste últimos, nin sequera os responsables técnicos do
Instituto teñen un coñecemento preciso, malia o interese que amosan pola súa custodia, permanecendo amoreados nun pequeno cuarto, sen orde aparente e nun
estado de conservación deficiente e precario.
A meirande riqueza desta masa heurística reside no corpus hemerográfico que
consta de 35 títulos de publicacións periódicas galegas aparecidas en Cuba (véxase
apéndice I), 19 de órganos periodísticos da Galicia emigrante non cubana (véxase
apéndice II) e 20 da Galicia interior (véxase apéndice III). Cómpre advertir, non
obstante, que como se pode apreciar revisando os listados que acompañan este traballo, a práctica totalidade das coleccións de prensa existentes atópanse incompletas, pero o seu valor cardinal radica en que de moitas delas non hai constancia de
exemplares rexistrados nin en Galicia nin en ningún outro lugar. Sendo así, na miña
opinión, habería que proceder de maneira inmediata ó seu microfilmado ou tratamento dixitalizado cun criterio selectivo, cotexando o que alí se conserva co que xa
ternos aquí, para evitar duplicidades innecesarias e conseguir completa-las series
que presentan lagoas ou mesmo das que non se posúe ningún exemplar. Así e todo,
intúo que poden xurdir dificultades de tipo burocrático e mesmo problemas de índole legal para realiza-la reproducción.
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Este corpus hemerográfico está estructurado en dous bloques: o denominado
fondo antigo ou reservado, que abrangue as publicacións do século XIX, e o fondo
moderno ou xeral, ó que están incorporadas as cabeceiras aparecidas no século XX.
Dalgunhas das publicacións periódicas galegas de Cuba téñense ultimados xa os
correspondentes índices de contido. Tales son os casos de Follas Novas, El Eco de
Galicia, Galicia, Galicia Moderna, Suevia, La Tierra Gallega, La Vida Gallega en
Cuba, Airiños da Miña Terra, Patria Gallega, A Gaita Gallega, Galicia Gráfica e
La Antorcha Gallega. A utilización <lestes índices axiliza sensiblemente a consulta
das co]eccións de prensa e revirte nun aforro de tempo para o investigador.
Á parte dos anteriores, tódolos demais fondos documentais galegas, tanto inéditos como impresos, agás moi contadas excepcións, atópanse sen fichar, indizar
nin inventariar. Con ocasión dunha estadía de investigación na Habana, no ano
1992, tiven a oportunidade de efectuar directamente algunhas calas nos materi ais
en depósito, comprobando que naquela morea de papei s inéditos e impresos había
diversas obras publicadas en Galicia e en Cuba durante a primeira metade do século actual, unha chea de expedientes administrativos xerados polo funcionamento
interno do Centro Galega e das súas respectivas Seccións e Comisións, así como da
Casa de saúde La Benéfica. E tamén, folletos, opúscu1os, memorias societarias e
exemplares sa ltos de diferentes cabeceiras de prensa emigrante. Todo ese elenco de
materiai es tá actualmente en proceso de fichaxe e catalogación baixo a dirección
da licenciada e espec ialista no fondo galega Yolanda Vida! Felipe. Por mor do seu
d 1icado estado de conservación, da súa fráxil natureza e das condicións ambientais pouco propic ias que rodean a esta masa documental e bibliográfica, conviría
sometela sen dilación a un tratamento idóneo para evitar que a súa progresiva deterioración se prec ipite e chegue a consumarse a súa perda definitiva.
Cabe engadir por último que no l. L. L. custódiase así mesmo abundante documentación da Sociedade Económica de Amigos do País da Habana.~ No seo da
mesma ex isten impresos relativos a diversas Sociedades españolas de Cuba e, por
suposto, expedientes de orixinarios de Galicia vinculados á institución.

Biblioteca Nacional José Martí
Alberga fondos hemerográficos que axudan a completa-los que se conservan
no l. L. L. Tampouco neste centro documental existen cóleccións íntegras de medios
xornalísticos galegos de Cuba, e o volume de exemplares do que se dispón é moi
inferior ó que posúe a entidade anterior.
Internamente as publicacións periódicas agrúpanse en dous sectores: fond o
cubano do século XIX e fondo do século XX, este último depositado na sala xeral
de consultas. O estado de mantemento dos materiais é tamén moi precario.
Dentro da serie de publicacións periódicas do século XX reviste particular interese o Boletín de la Secretaría de Estado, que posibilita coñece-la identidade dos
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solicitantes de cartas de naturalización entre 1898 e 1935, indicando a súa nacionalidade e o lugar de nacemento.
Posúe tamén gran valor a efectos investigadores o Boletín Oficial da Cámara
Española de Comercio da Habana, que permite coñece-la presencia, inserción e preponderancia no sector mercantil dos inmigrantes galegas.
Por suposto, no fondo xeral de Cuba hai outras publicacións periódicas especializadas nas áreas demográfica, económica, comercial, industrial, etc. que deben
ser consultadas cando se realizan estudios sectoriais acerca dos movementos migratorios. Canda elas atópanse tamén revistas de carácter científico que resultan de
referencia abrigada naqueles traballos de investigación para os que cómpre cerciorarse do grao de desenvolvemento das diferentes disciplinas científicas na llla, da
recepción de novas ideas procedentes do estranxeiro e da vehiculación e difusión en
xeral dos coñecementos en calquera dos ámbitos de saber.
Arquivo Nacional de Cuba

Localizado nun monumental edificio da iúa Compostela, esquina San Isidro, da
Habana Vella, este centro documental acolle nos seus andeis numerosos expedientes sobre a inmigración transoceánica e especialmente relativos ó asociacionismo
español na Illa, en xeral, e ó galega en particular. Esta masa documental conforma
a serie correspondente ó Rexistro Mercantil e de Sociedades, que contén información de preto de 400 corporacións legalizadas de toda a Illa. Este fondo societario
está a ser baleirado actualmente pola investigadora adscrita ó arquivo Coralia Alonso Valdés, quen segundo me informou hai poucos meses, en datas próximas estará
en condicións de presentar un repertorio exhaustivo dos materiais tocantes ás asociacións galegas que se conservan neste depósito.
De extraordinario valor heurístico para as investigacións nas áreas socio-demográfica e política é tamén a documentación do Tratado de París, que contén datos
relativos ós españois que mantiveron a nacionalidade trala independencia da Illa.
Nos libros de rexistro onde estes figuran inscritos constan as localidades de nacemento e de residencia en Cuba, o que posibilita deseñar mapas de procedencia e
reinserción para analiza-la concentración ou dispersión territorial dos emigrantes
galegas , logo de telos desglosados do monto global. Esta documentación ten sido
traballada, así mesmo, pola investigadora Coralia Alonso, quen proximamente é
probable que nos ofreza un avance dos resultados das súas pescudas. O valor <leste
instrumento documental é tanto maior na mesma medida en que, ó parecer, non
existe copia del en ningún outro arquivo do mundo.
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Instituto de Historia de Cuba

Enclavado no Palacio de Aldama, fermoso edificio de estilo neoclásico a
carón do Capitolio, posúe unha base de datos baixo o rótulo xeral de Gallego,
con preto de 500 rexistros que proceden dos fondos do propio Instituto e doutros depósitos documentais. Esta base foi creada con motivo da conmemoración
do Quinto Centenario do Descubrimento, co propósito de reunir información
que permitise amplia-lo coñecemento das fontes existentes na Illa tocantes á
inmigración española.
Os descritores temáticos que abrangue a base atinxen á inmigración española
en xeral, as súas variantes organizativas, actividades institucionais promovidas,
estructuras e estratexias de inserción na sociedade cubana, influencia exercida no
movemento sindical, etc.
Antigo Centro Galega da Habana

O emblemático e fermoso edificio do Centro Galega está situado no paseo de
Prado ou de Martí, na liña fronteiriza entre a Habana Vella e Centro Habana, fronte á sede do desaparecido Centro Asturiano, Parque Central por medio. As súas
dependencias albergan o antigo Gran Teatro Nacional da Habana e as diferentes
seccións do Ballet Nacional de Cuba, dando tamén acubillo á sede administrativa
de moitas das Sociedades galegas que continúan pervivindo na capital, a un conultorio médico e a un dispensario farmacéutico. Recentemente, a Xunta de Galic ia con seguiu recuperar para uso dos galegas un sector do primeiro andar onde
estaba situada, antes da incautación, a cafetería. Lago de concluí-las intervencións
técnicas que se estimou oportuno acometer, este espacio vense utilizando fundamentalmente como núcleo de distribución da axuda humanitaria enviada ós galegas de Cuba, aínda que serve así mesmo de escenario para a celebración de diversos actos de tipo cultural. Nun futuro próximo está previsto incrementa-las súas
prestacións, dotándoo de maior funcionalidade. Nos baixos do Centro existe tamén
unha biblioteca galega de moderno equipamento e que foi recentemente inaugurada. Está aberta ó público en sesión de mañá e tarde e á fronte da mesma atópase
José A. García Antón, un dos membros máis activos da colectividade galega na La
Habana e dos que mellar coñece a súa andadura. Tamén na planta baixa do inmoble, a rentes da biblioteca, hai unha tenda de artesanía para turistas, unha oficina
postal e ata un servicio de horóscopo personalizado por ordenador.
No que se refire ós espacios ocupados palas Sociedades Galegas, cómpre distinguir dous sectores. Dunha banda, o correspondente ás entidades de ámbito
microterritorial (parroquial, municipal ou comarcal) constituídas a comezos de
século con fins instructivos, recreativos, benéficos e culturais. E, doutra banda, o

118

que lle serve de sede á Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, a máis
antiga das corporacións galegas existentes na actualidade en todo o mundo .
As pequenas Sociedades microterritoriais, que aínda ascenden a preto de
medio cento (véxase apéndice IV) comparten unhas dependencias comúns, aínda
que cada unha delas dispón dunha vitrina de seu, onde conserva -adoito moi fragmentarizada- a documentación que foi xerando ó longo da súa traxectoria. Nese
fondo documental societario atópanse, entre outros materiais de valor a efectos
investigadores, os Libros de Actas das xuntas xerais e directivas, os Libros de
Caixa ou de Contas, os Libros de Rexistro de asociados e, ocasionalmente, as
fichas identificativas e individualizadas de cada un deles, Regulamentos e Memorias anuais de actividades, recibos de cotas, fotografías de conmemoracións, tomas
de posesión ou obras promovidas polas respectivas entidades, estandartes sociais e
diverso material arqueolóxico de oficina.
Como se pode inferir do xa exposto, a maioría das institucións atesoura só
unha pequena parte da masa documental que foi producindo no decorrer do tempo.
E mesmo se dá o caso sintomático e paradoxal de que algunhas das máis activas,
importantes e laboriosas no seu momento, que chegaron a dispoñer de órganos
periodísticos propios cunha continuidade sostida de preto de medio século, non
conservan máis que algún que outro número solto da colección. Algo semellante
ocorre coas Memorias de actividades e cos primeiros regulamentos sociais . E nalgunhas ocasións tamén cos Libros de Actas e Contas, por non citar outros restos de
considerable valor simbólico que se poden dar xa por desaparecidos.
Na miña opinión, é urxentísimo proceder á microfilmación ou ó tratamento
dixitalizado dos fondos que aínda existen, xa que o perigo de perda dos mesmos
resulta innegable e mesmo nalgún caso concreto me atrevería a dicir que de forma
case inminente. Pénsese que o groso do corpo social destas corporacións componse de persoas moi maiores, que polo común superan os 70 anos e, ademais, o seu
volume é case sempre moi reducido, co cal a natural disolución das mesmas pode
estar xa sentenciada. De feíto, para evitalo, de cando en vez recórrese a fórmulas
que contempladas dende aquí, cando menos resultan insólitas e sorprendentes,
como a fusión de dúas asociacións moi afastadas segundo o ámbito territorial que
no seu día lles serviu de referencia e do que incorporaron a respectiva denominación (por exemplo, Hijos del Ayuntanúento de Colada-Puentes de García Rodríguez ). Así e todo, cómpre recoñecer que o envío de axuda asistencial e humanitaria nos últimos tempos contribuíu a revitalizar algunhas institucións que permanecían practicamente inactivas, posibilitando asemade o rexuvenecemento da súa
masa humana por mor da incorporación dos descendentes de galegos de segunda ou
terceira xeración, noutrora pouco proclives a incardinarse nestas entidades. A
acción solidaria de Galicia mesmo actuou como estímulo para que se reconstituíran
asociacións que xa foran disoltas e para que emerxeran algunhas novas. Débese ter
en conta, por outra banda, que o patrimonio destas Sociedades redúcese en xeral a

119

un s poucos pesos que teñen aforrados nas arcas dalgún banco e ó panteón propio no
cemiterio Colón da Habana. O servicio fúnebre ou de enterramento é a prestación
máis importante e xeneralizada, cando non a única, que brindan ós seus socios a
maioría das pequenas corporacións.
Cabe engadir que, como se desprende dos datos recollidos no apéndice IV,
varias das Sociedades galegas da Habana máis senlleiras pola magnitude de efectivos humanos a elas vinculados, non teñen a súa sede social nas dependencias do
antigo Centro Galego, senón que dispoñen de casa de seu, onde conservan os respectivos arquivos en moi desigual estado .
A Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, como xa indiquei, está
instalada no Palacio do Centro Galego, pero nun espacio específico e independente
do que ocupan as demais entidades afíns de orixe común . O decanato e tradicional
obxecto desta institución confírenlle -trala desaparición do Centro- un certo
carácter emb lemático e diferencial con respecto ás outras corporacións, facéndoa
especialmente atractiva para os investigadores. Dos fondos documentais que conserva cómpre sali entar: as fichas que engrosan o rexistro xeral de socios (dende
comezos da década dos 40), os Libros de inscrición de afiliados (dende mediados
dos anos 30), os Libros de Actas das xuntas xeral e directiva da institución, os
Libros de Caixa e de Contas, arquivos de contr.ol do panteón e do osario e correspondencia varia. Tamén atesoura unha reducida colección de óleos de certos benefactores da entidade e diversas placas en memoria dos mesmos.
Perrnítome chama-la atención principalmente sobre as tres primeiras fontes,
dado que posibilitan coñece-la evolución e perfís da masa humana da corporación
no seu devir temporal e tamén, por extrapolación, da colectividade galega da
Habana en xeral, pois a Beneficencia tivo sempre unha moi forte implantación no
tecido social e a e la pertencían boa parte dos galegas radicados na capital antillana. Neste sentido, podería ser de grande interese, por exemplo, analiza-las características diferenciais dos benefactores e dos beneficiarios nos períodos anterior e
posterior á Revolución, tratando de cotexa-los posibles cambios operados entre as
dúas etapas .
Coincidindo co que suxería con respecto á documentación das Sociedades
rnicroterritoriais, tamén neste caso considero recomendable procederá microfilmación ou ó tratarnento dixitalizado dos fondos documentais da Beneficencia, aínda
que sexa dun xeito selectivo .
Como derradeira reflexión tocante á sede do antigo Centro Galego quero subliñar un feito que, en consonancia co xa exposto máis arriba, considero substancial
e no que poucas veces se repara. Nas dependencias desta xa máis que centenaria
institución séguese a xerar información e documentación que ten como protagonistas ós galegas. Recentemente, con motivo dunha estadía de investigación na
Habana, tiven a oportunidade e o privilexio, canda outro investigador, de consultar
e baleira-lo contido das fichas que se están a cubrir ó proceder á entrega da axuda
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humanitaria ós galegos residentes non só na capital senón tamén en distintas provincias do interior da illa. Nestes momentos disponse xa dun volume moi apreciable de
formularios cubertos -máis de tres mil- nas que constan, entre outros, os seguintes datos dos beneficiarios: nome e apelidos, enderezo, data e lugar de nacemento,
nacionalidade, estado civil, ano de chegada a Cuba, persoa/s coa/s que convive, pensión que percibe e organismo do que provén, último ano que visitou Galicia, Sociedade galega á que figura adscrito, etc. Os datos recollidos nestas fichas vannos permitir non só cuantifica-los galegos de primeira xeración que aínda permanecen na
Illa, senón tamén coñe-los seus perfís persoais, grao de integración comunitaria e
condicións económicas e sociais de vida. A partir da análise, cruzamento e interpretación destes datos poderase deseña-la radiografía actual da colonia galega en Cuba;
unha realidade viva e dinámica, malia tódalas dificultades que a ameazan.
O Centro Galego é tamén hoxe en día e, se cadra, non por moito tempo, un
espacio privilexiado para a investigación etnográfica ou de campo, porque a el
concorren periódica e regularmente centos de vellos orixinarios de Galicia, con
idades comprendidas entre os 70 e os 90 anos, que están en condicións de achegar
testemuños persoais e de relatar historias de vida dun valor imponderable para axu dar a reconstruír en clave histórica, desde a memoria oral, a maior epopeia protagonizada polo pobo galego: a da emigración.
Arquivos Privados

Moita da documentación relativa ás institucións galegas de Cuba e ós itinerarios percorridos pola comunidade, atópase aínda en mans de particulares. Algúns
exdirectivos de asociacións xa fenecidas, actuando con bo criterio, manifesta sensibilidade e inequívoca conciencia histórica foron recollendo, acumulando e gardando o patrimonio documental que chegaba a eles como derradeiros destinatarios. Así
mesmo, estas e outras persoas foron quen de rescatar materiais a piques de desaparecer -por calquera dos procedementos ó uso- que pertenceran no seu día a certos persoeiros da colectividade galega ou vinculados por razóns profesionais a ela,
como por exemplo os cronistas de sociedades. Citarei aquí soamente tres nomes que,
sen dúbida, simbolizan a moitos máis: José A. García Antón, Jesús Barros López e
Xosé Neira Vilas. Eles e outros, sendo ou non plenamente conscientes da transcendencia do seu labor de almacenamento e conservación, prestáronlle un servicio de
valor incuestionable á memoria colectiva do seu país e ós analistas encargados de
rec ons tru íl a.
Se os soportes documentais escritos sempre foron os privilexiados e continúan
a ter un interese xerarquicamente superior para os investigadores, canda eles adquiren cada vez maior estimanza os gráficos, que presentan en Cuba unha extraordinaria riqueza e adoito unha excepcional calidade. Estes materiais, principalmente os
foto gráficos, posibilitan facer un seguimento en imaxes, argueireiro e case diario do
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buligar societario dos galegos da Illa. Boa parte destas instantáneas permanecen en
poder de particulares. A recuperación dos orixinais ou a reproducción dos mesmos
poi: medio das oportunas copias é outra de tantas tarefas que cómpre priorizar.
Finalmente, consérvanse aínda abundantes útiles de inequívoco valor etnográfico do que conviría reunir mostras significativas con fins investigadores e tamén
pensando no proxecto inaprazable de crear aquí en Galicia o Museo da Emigración.
Se cadra, inicialmente, o máis oportuno e doado sería que este se constituíra como
unha sección específica integrada dentro do Museo do Pobo Galego.
Certamente, o consignado ata aquí non esgota o elenco de depósitos documentais nin de fontes, activas e dormentes, que poden existir en Cuba e resultan
pertinentes para estudia-la presencia galega na Illa. Cómpre continuar na procura
de novos rexistros, tanto nos centros de documentación referenciados nestas páxinas coma noutros arquivos públicos e privados nos que non se teñan feito aínda
bu scas ou mesmo naqueles dos que aquí, agora, non hai constancia. Para que este
labor resulte áxil e fecundo parece indispensable contar coa colaboración dos
investigadores cubanos e tamén dos responsables técnicos dos diferentes núcleos
heurísticos.
O CAMIÑO POR ANDAR:APUNTAMENTOS PARA FUTURAS INYESTIGACIÓNS

Tendo en conta o notable descoñecemento que polo de agora existe acerca do
I atrimonio documental galego en Cuba, pode parecer arriscado propoñer temas
usceptibl es de tratamento de maneira inmediata, pois non sería estraño que se
carece e de determinados acervos que imposibilitasen abordalos adecuadamente .
~ por iso que, como xa apuntei no parágrafo anterior, cómpre activa-la localización de fondos e a súa catalogación.
Pero a teor dos materiais que xa se coñecen, tanto aquí en Galicia como alá en
Cuba, e tamén das liñas de indagación que se viñeron cultivandG ata o momento ,
coas súas correspondentes lagoas, é factible enunciar unha batería de temas, dentro
dun programa aberto, se ben acoutado ó dominio cognitivo dos descritores xa
expostos ó principio e ó redor dos cales xira o contido desta contribución. A formulación de tales temas, por outra banda, debe guia-la busca da masa documental
máis idónea para o seu tratamento.
En sintonía con estas ideas, estimo que sería desexable priorizar de inmediato
o estudio, entre outros, dos seguintes temas, que acompaño dunha breve relación
dalgunhas fontes útiles para acomete-la súa análise:

* "Niveis de articulación comunitaria dos galegas en Cuba e concreción institucional. Das corporacións patronais (Santa Hennandad de Santiago el Mayo r
Patrón de las Espaíias, fundada en 1804, polos Naturales y Originarios del
Reyno de Galicia) ás Sociedades artístico-culturais (Agrupación Artística
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Gallega, Rosalfa de Castro ... ): tipolox{a societaria e ánibitos de actuación" .
Fontes: Libros de Actas, Regulamentos e Memorias de actividades das asociacións respectivas. Rexistros e documentación de institucións galegas do
Arquivo Nacional de Cuba. Publicacións periódicas galegas de Cuba. Prensa
galega e cubana.

*

"Beneficencia e Mutualismo: caridade, filantropía e Estado asistencial. A
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia ( 1871 ): itinerarios e prestacións. Estructura interna e proxección social".
Fontes: Regulamentos. Memorias anuais de actividades. Libros de Actas, de
Contas, de Rexistro de socios e de beneficiarios. Instrumentos documentais
de doazón dos benefactores (testamentos, declaración de últimas vontades ... ). Fichas individuais de asociados. Revistas Vida Gallega e La Vida
Gallega en Cuba.

* "O Centro Galega da Habana: xénese,

singraduras, conietidos, áreas de intervención e incidencia social na vida galega e cubana".
Fontes: Regulamentos xerais e das distintas Seccións e Comisións. Memorias
anuais de actividades. Boletín de la Asamblea de Apoderados del Centro
Gallego de La Habana (órgano oficial da corporación). Documentación inédita que se conserva no l. L. L. da Academia de Ciencias de Cuba. Publicacións periódicas galegas de Cuba, especialmente El Eco de Galicia, El Centro, La1; Loita, Rosa/fa, La Voz del Alumno, El Secante, La Voz Gallega. Prensa cubana.

* "O asociacionismo étnico en perspectiva comparada con oiltras colectividades
e con oittros pafses".

* "Asociacionismo

artístico-cultural: entidades, iniciativas e realizacións. Da
Sociedade Coral Ecos de Galicia á Sociedade Cultural Rosa/fa de Castro".
Fontes: Regulamentos e Memorias de actividades. Arquivos societarios.
Publicacións periódicas galegas de Cuba. Prensa cubana.

* "Censo xeral das

Sociedades Galegas de Cuba, inclufndo descriptores relativos á data de fundación e, se é o caso, disolución, obxecto, ámbito de cobertura, relación de actividades de maior relevo, realizacións, etc." .
Fontes: Documentación de Sociedades do Arquivo Nacional de Cuba. Fondo
galego do l. L. L. da Academia de Ciencias de Cuba. Documentación que se
conserva nas dependencias do Centro Galego e nas sedes das respectivas
Sociedades aínda existentes. Publicacións periódicas galegas de Cuba e prensa cubana. Consulta dos libros-informe sobre a colectividade española en
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Cuba (Cimadevila, Monge Muley, Cabrera Justiz, Comide Peláez, Couzo
García, Libro de Oro hispano-cubano, etc.).

* "Asociación

Iniciadora e Protectora da Academia Galega: xénese, desenvolvemento e actividades" .
Fontes: Arquivo e Boletín da Academia Galega. Fondo galego do I. L. L. da
Academia de Ciencias de Cuba.

* "Sociedades

recreativas: fins e actividades. A festa conio estratexia de integración e cohesión coniunitaria" .
Fontes: Fondos documentais das Sociedades en activo . Publicacións periódicas galegas de Cuba. Prensa cubana.

* "Asociacionismo,

banquetes, romarías e comensalidade".
Fontes: Publicacións periódicas galegas de Cuba e prensa cubana.

* "Os

círculos e as redes da sociabilidade informal: par(adoiros e espacios de
relación e convivencia" .
Fontes: Testemuños orais, prensa galega de Cuba e prensa cubana.

* "As remesas materiais de carácter comunitario dos emigrantes. O patrimonio
arquitectónico e as infraestructuras (escalas, lavadoiros, igrexas, asilos,
hospitais e oittros equipamentos de uso comunitario). Inventario e rexistro
grájZco".
Fontes: Traballo de campo por toda a xeografía galega. Prensa da Galicia
insular e interior.

* "Os perfís (educativos, laborais,

sindicais, políticos, etc.) dos ausentes".
Fontes: Censos de poboación. Fichas de saída. Expedientes de recrntamento.
Expedientes de desembarco e demais documentación aduaneira. Fichas e
Libros de asentamento societarios. Libros de rexistro do Tratado de París.

* "Liderato étnico e acción de masas. Elites,

organizacións e multitudes. Éxodo,
exilio e intelectualidade. Os emigrantes cultos e a colectividade galega.
H exemonía e conflicto".
Fontes: Libros testemuñais dos intelectuais galegos residentes en Cuba. Publicacións periódicas galegas de Cuba. Prensa cubana.

* "A pegada galega na vida cotiá cubana.

Literatura, imaxes e estereotipos".
Fontes: Literatura de cordel, teatro e testemuños persoais.
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* "A historia do

libro galego en Cuba" .
Fontes : Consulta no Instituto do Libro e catalogación dos fondos bibliográficos dos centros documentais cubanos e galegas.

* "Literatura popular e epistolar".
Fontes: Cartas dos ausentes en Cuba e dos seus familiares en Galicia. Revisión de antoloxías galegas e cubanas de cantigas e ditos populares.

* "Os galegas e a Sociedade Económica de Amigos do

País de Cuba".
Fontes: Arquivos da Sociedade Económica con sede no I. L. L. da Academia
de Ciencias de Cuba.

* "Estudio territorializado da intervención escolar dos eniigrantes" .
Fontes: Escrituras fundacionais. Regulamentos e Memorias das Sociedades
de Instrncción. Publicacións periódicas galegas de Cuba. Prensa comarcal de
Galicia. Traballo de campo .

* "O profesorado galego en Cuba e a modernización do sistenia educativo" .
* "Naturales

de Ortigueira: a institución galega de Cuba máis sobranceira na
área benéfico-mutualista".
Fontes: Arquivos da Sociedade. Regulamentos e Memorias de actividades
(existe Memoria comprehensiva dos anos 1928 a 1964). Libros autobiográficos e recompilatorios de Antonio Couzo García (fundador e primeiro presidente da institución). Publicacións periódicas, particularmente Heraldo Ortigueirés, portavoz oficial da entidade.

* "Remesas inmateriais e novas mentalidades colectivas".
Fontes: Publicacións periódicas galegas de Cuba. Prensa local de Galicia.
Folletos, panfletos, proclamas, manifestos, etc.

* "Historia da prensa e da publicística galega en Cuba".
Fontes: Prensa e publicística en xeral.

* "Organizacións políticas,

diferencialismo e arredismo".
Fontes: Publicacións periódicas galegas de Cuba. Pasquíns, programas e
folletería das distintas organizacións.

* "Infancia,

muller e emigración. Asociacionismo étnico, mutualismo e xénero:
a sociedade Hijas de Galicia 'complemento' e 'réplica' fiminina do Centro
Galego".
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Fontes: Regulamentos, Memorias e Álbums de Hijas de Galicia. Publicacións periódicas galegas de Cuba, particularmente Fragancias e Cénit, porta\COCes da entidade.

* "Crónica gráfica e fflniica

da presencia galega en Cuba".
Fontes: Fotografías e películas que se conservan nos arquivos societarios e de
particulares, así como na filmoteca nacional. Publicacións periódicas galegas
de Cuba.

* "Cuba na vida cotiá da

Galicia interior: nomes, imaxes e historias" .
Fontes: Estudio de campo por toda a xeografía galega, complementario ó do
rexistro das remesas materiais.

PROPOSTAS DE ACCIÓN

Para facer operativa a indagación dos temas anteriormente enunciados cómpre
deseñar e poñer en práctica certas estratexias que axilicen o seu tratamen~o e doten
de viabilidade o proceso investigador. Neste sentido, permítome suxerir en esquema a seguintes tarefas que, na miña opinión, se han _de acometer sen demora:
1. Tendo en conta que o desenvolvemento dunha liña de investigación depende
n primeira instancia, entre outros factores, da cantidade e calidade dos recuro documentais di spoñibles, e posto que, como xa quedou <lito, o coñecemento do patrimonio heurístico galego de Cuba é aínda moi fragmentario e
insufic iente, con carácter previo a calquera outra tarefa débese proceder á
busca e inventario dos acervos informativos de todo tipo que se conservan na
Illa, a fin de establece-los materiais dos que se dispón e poder avalia-las súas
posibilidades de explotación con fins investigadores .
Este labor de localización e rexistro resultará máis doado se nel colaboran
canda ós investigadores galegas tamén os cubanos. Como queira que sexa,
teranse que abrir canles de relación, intercambio ou convenio institucional cos
centros de documentación nos que estea previsto traballar, xa que do contrario
os atrancos burocráticos, técnicos e xurídicos poden resultar insalvables.
2. Dun xeito parello á acción de esculca que se emprenda nos centros públicos,
cómpre tamén tratar de pescudar que documentación permanece en mans privadas . Unha estratexia da que cabería agardar bos resultados consi stiría en
realizar unha campaña informativa a través dos medios periodísticos de maior
difusión entre os galegos de Cuba (Carta de España, La Región Internacional, Galicia en el Mundo) solicitando a cooperación para afrontar un cobi zoso proxecto encamiñado a recupera-Ja memoria da pegada galega en Améri-
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ca, en xeral, e en Cuba, en particular. Outras iniciativas desta natureza, auspiciadas dende a Administración central, parece que resultaron exitosas.
3. Ó tempo que se van exhumando os materiais, tanto nos arquivos públicos como
privados (persoais ou societarios), hase de procederá súa microfilmación ou,
mellor aínda, ó escaneado e tratamento dixitalizado daquelas fontes susceptibles de tales operacións. Como é obvio, nesta tarefa haberá que actuar con criterios selectivos, cotexando sempre os novos achados coque xa existe en Galicia. Por suposto, cando os propietarios ou depositarios dos fondos documentais se amosen dispostos a cederlle os orixinais que posúen a algunha institución da Galicia territorial, débese acepta-la doazón, procurando centralizar
tódolos acervos nalgún lugar de <loado acceso para os investigadores, que ó
cabo van se-los usufructuarios directos e inmediatos dos mesmos. O espacio de
referencia cara a onde se han de canalizar tódolos fondos procedentes dos distintos países de América constituirá o Arquivo da Emigración, que debe ser un
e non unha morea de pequenos depósitos documentais dispersos, desmembrados e concibidos con raquíticos cando non ruíns criterios patrimonialistas. En
todo caso, son dos que pensan que se debe fuxir do fetichismo polo documento orixinal, máis propio do coleccionista que do estudioso e o investigador, pois
o primordial para estes últimos é o contido da mensaxe e non o soporte que a
contén e a través do cal se vehicula. Pénsese, por outra parte, que esa masa
documental considerada dende aquí como patrimonio galego, pode ser percibida na outra banda do océano como patrimonio cubano. E quizais para un terceiro observador neutral configure un patrimonio de "titularidade" compartida
ou mixta, tendo en conta o grupo humano que o xerou e o territorio que lle serviu de asentamento. Perante dilemas desta natureza, entendo que o criterio que
debe prevalecer é o de procura-la maior idoneidade para o depósito e a conservación dos fondos ;· garantindo cos medios técnicos hoxe dispoñibles o
<loado acceso dos interesados a tales fondos.
4. Cando se fala de patrimonio documental, debe entenderse esta expresión nun
sentido amplo, evitando que as súas múltiples acepcións queden restrinxidas
na práctica ós textos escritos. Como xa sinalei noutro parágrafo <leste traballo, cómpre recuperar, catalogar e dotar de funcionalidade con fins investigadores tódolos anacos que conforman a pegada e o ronsel dun pobo asentado
fóra do espacio ecolóxico que ten de seu. En definitiva, trátase de rescatar
todos aqueles restos, calquera que sexa a expresión física na que se manifesten, capaces de seren empregados para unha reconstrucción integral da
memoria colectiva. Memoria que se ha de ir tecendo cunha gama diversificada de rexistros, materializados en soportes gráficos, fílmicos, iconográficos,
escritos, arqueolóxicos, arquitectónicos, sonoros ou no pouso experiencia!
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dos seus protagonistas e observadores directos. Quero salientar aquí de xeito
especial este último extremo para formular unha proposta que, por razóns
obvias de índole biolóxica, de ser aceptada debe operativizarse sen dilación.
Trátase de inicia-la recollida en audio e máis selectivamente en vídeo de testemuños persoais dos galegas de primeira xeración que aínda viven en Cuba,
emigrantes comúns no seu día e non só personalidades máis ou menos sobranceiras. A súa memoria feita palabra pode ofrecer claves interpretativas de
extraordinaria fertilidade para afondar na vertente máis doméstica e cotiá da
historia da emigración, verbo da cal polo regular a penas achegan información
outro tipo de fontes. O almacenamento sistemático e continuado <lestes testemuños posibilitará co tempo a creación dun arquivo oral ou audiovisual como
sección específica incorporada ó Arquivo da Emigración.
5. Por último, deberán organizarse periodicamente encontros sobre o patrimonio cultural galega na emigración, con referencia particularizada e diferencial a cada un dos países onde a presencia galega foi ou é acusada, e xerou
un caudal de fondos apreciable. Estes encontros servirán de foro para a
posta en común e o debate en tomo ós novos achados heurísticos, as estratexias de explotación dos mesmos e as liñas de traballo que en cada
momento se estean a desenvolver. A eles concorrerán técnicos documentalistas, estudiosos e eruditos, directivos societarios da Galicia exterior e, por
uposto, os propios investigadores especializados nas distintas vertentes e
expresións do fenómeno migratorio.
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APÉNDICE 1

Publicacións periódicas de Cuba existentes no Fondo Galego
do Instituto de Literatura e Lingüística
Século XIX
- El Eco de Galicia: 1878, 1882-1901
- Follas Novas: 1897-1908
- A Gaita Gallega: 1885-1887, 1889
- La Gaita Gallega: 1872
- Galicia Ilustrada: 1891
- Galicia Moderna: 1885-1888
- La Tierra Gallega: 1894-1896
- La Voz de Galicia: 1892
Século
-

XX
Airiífos da Miña Terra: 1909
Abna Gallega: 1917
Abna Gallega: 1939
La Antorcha Gallega: 1913-1914
Boletín de Cospeito: 1980-1981
Boletín de la Asaniblea de Apoderados del Centro Gallego de La Habana:
1915-1922, 1926-1930, febreiro 1934, 1937-1943, 1949-1958
Cénit: 1951-1959
Cultura Gallega: 1936-1940
Curros Enríquez: 1944-1945
Eco de Galicia: 1918-1930
Faro Gallego: 1940
Fragancia: 1931
Galicia: 1902-1930
Galicia Gráfica: 1913
El Galiciano: 1956-1958
Heraldo Ortigueirés: 1941-1959
Ideal Gallego: 1929-1930
Labor Gallega: 1915-1917
Nueva Galicia: 1937
Patria Gallega: 1941-1961
La Patria Gallega: 1912-1913
Rosalía: 1937-1938
Tierra Gallega: 1915
Suevia: 1910-1912
Vida Gallega: 1938, 1940-1943
La Vida Gallega en Cuba: 1951-1954, 1958-1960
Vivero en Cuba: 1922, 1954
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APÉNDICE TI

Publicacións periódicas da Galicia Emigrante, agás Cuba, existentes no Fondo
Galego do Instituto de Literatura e Lingüística da Habana
Vieiras (México): 1959-1968
Centro Social Betanzos (Arxentina): 1935
Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (Arxentina) :1928,
1930-1932, 1937, 1940, 1946, 1957, 1959, 1971, 1972, 1973. Só números soltos
- Boletín Oficial del Centro Gallego de Valentín Alsina, nº. 5 (Argentina): 1933
- Arenteiro (Arxentina): 1933
-Alborada (Arxentina): 1927-1930, 1932, 1935
-Airiños (Arxentina): 1947, 1964
- Boletín Oficial del Centro Gallego (Arxentina): 1920
- Unión de Teo y Vedra (Arxentina): 1939-1940
-A Nosa Terra (Arxentina): 1950
- Almq Gallega (Umguai): 1935
- Revista del Centro Gallego (Uruguai): 1927-1930. Só números soltos
- Celta Social (Canadá): 1977
- Casa Galicia (Estados Unidos): 1954
- Galicia en Chile (Chile): 1930
- Galicia. Revista del Centro Gallego de Caracas (Venezuela): 1954, 1983
- Galicia en Cataluña (España): 1929-1930
- Galicia en Madrid (España): 1933-1935
- La Ilustración Gallega y Asturiana (España): 1879-1881
-
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APÉNDICE III

Publicacións periódicas da Galicia Interior, existentes no Fondo Galega
do Instituto de Literatura e Lingüística da Habana
-Anuario de Vigo: 1940-1952
- Arquivos do Senúnario de Estudos Galegas: 1927-1933
- Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela: 1936, 1947-1950
- Boletín de la Academia Gallega: 1906-1936, 1942-1958
- Boletín de la Comisión Provincial de Monwnentos Artísticos e Históricos
de Orense: 1898-1905, 1923-1960
- Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense: 1943, 1946-1951
- Boletín de la Conúsión Provincial de Monumentos Artísticos e Históricos
de Lugo: 1941-1949
- Galicia Diploniática: 1882-1884, 1888-1898
- Galicia Histórica: 1901-1903
- Galicia Humorística: 1888
- Cuadernos de Estudios Gallegos: 1944-1959
- Galicia. Revista Regional: 1887-1889, 1892-1893
- Galicia (Quincenal): 1908-1909
- Vida Gallega: 1911-1920, 1923-1924, 1927-1930, 1935-1938, 1954-1955
- Galicia. Revista Gráfica: 1934-1935
- Mondariz: 1916
- Spes: 1934-1947
- Revista Gallega: 1903-1907
- Revista Galaica: 1874-1876
- Liceo Brigantino: 1882-1883
Fonte apéndices /-JI/: Datos facilitados en xuño de 1995, pola Licenciada Dona
Yolanda Vidal Felipe, especialista do Fondo Galega do Departamento de Información Científica e Técnica do Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de
Ciencias de Cuba.
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APÉNDICE IV

Sociedades Galegas en Cuba (1995)
A Habana 1
• Agrupación de Valdeorras y Viana
• Calo y Viduido
• Círculo Habanero de la Devesa
•Club Chantada y su Partido
•Club Navia de Suarna
•Chantada, Carballedo y sus comarcas
• El Valle de Lemus
• El Valle de Oro
• Emigrados de Riotorto
• Ferrol y su comarca
• Hijos del Ayuntamiento de Abadín
• Hijos del Ayuntamiento de Buján
•Hijos del Ayuntamiento de Capela
• Hijos del Ayuntamiento de Cedeira
•Hijos del Ayuntamiento de Cerdido
• Hijos del Ayuntamiento de Cospeito
• Hijos del Ayuntamiento de Golada
• Hijos del Ayuntamiento de la Estrada
• Hijos del Ayuntamiento de Pastoriza
• Hijos del Distrito de Sarria
•Hijos de Lorenzana
• Hijos del Partido de Corcubión
• Hijos del Partido de Lalín
• Hijos del Valle del Ulla y su comarca
•Juventud de Baleira y su comarca
• La Aurora de Somozas
•La Baña y su comarca
•La Mutual
• Liga Santaballesa
• Meira y Pol

1 •

Sede nas dependencias do antigo Centro Galego.
noutras dependencias.

* Sede
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•Naturales de la Peroja
• Partido Judicial de Arzúa
•Progreso de Coles
• Progreso de Lanzós
• Puentedeume y su Partido Judicial
• Puentes de García Rodríguez
• Roupar y Lousada
• La Unión Mañonesa
• San Claudio
• Unión de Baleira
• Taboada, Chantada y Puertomarín
• Unión Barcalesa
• Unión Orensana
• Unión Trivesa
• Unión Villalbesa y su comarca
•Vivero y su comarca
• Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia
• Comisión Coordinadora de Sociedades Gallegas de La Habana
• Federación de Sociedades Gallegas de Cuba
• Federación de Sociedades Gallegas de Cuba y sus descendientes
* Agrupación Artística Gallega
* Naturales de Ortigueira
* Sociedad Cultural Rosalía de Castro
* Sociedad Estudiantil Concepción Arenal
* Monterroso y Antas de Ulla
* Unión Mugardesa
Outras localidades de Cuba
- Unión Gallega de Villa Clara. Santa Clara
- Casa de Galicia de Santiago de Cuba
- Asociación de gallegos y descendientes de Trinidad
- Delegación de la Federación de Sociedades Gallegas en Cuba. Rando Veloz.
Villa Clara
- Asociación Gallega de Cienfuegos
- Peña Gallega de Ciego de Á vila
- Peña Gallega de Camagüey
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O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO
EN NOVA YORK 1

Francisco Xavier Castro Pérez

l NTRODUCIÓN

A información de que dispoño procede dunha estadía que realicei na cidade de
Nova York, en febreiro de 1990. Pasaron xa catro anos e as cousas puideron cambiar notablemente dende entón. De tódolos xeitos, agardo que moitos dos datos claves que manexo sigan a ser válidos na actualidade.
A comunidade galega que actualmente reside en Nova York, asentada primordialmente no distrito de Queens, supera as doce mil persoas, procedentes na súa
maior parte das provincias de Ourense e A Comña. Trátase dunha emigración relativamente recente se a comparamos coa doutros países do continente americano e,
se cadra por este motivo -ó que cómpre engadir á xa expresada exigüidade numérica da colectividade- atopámonos cunha realidade asociativa relativamente feble.
Centros específicamente galegos só existían daquela dous: a Casa de Galicia de
Un idad Gallega (Unity Gallega of the U. S., Inc.) e o Centro Gallego de New Yer-

1
Este traballo foi realizado no marco do Proxecto de Investigación denominado: "Gallegos en América Y Ameri canos en Galicia: Las colectividades inmigrantes en Iberoamérica y su impronta en la soc iedad gallega (Siglos XIX-XX)", que ten como investigador principal á profesora Pil ar Cagiao Vil a, subvencionado pol a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de G ali cia.
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sey (que en realidade está noutro Estado, pero que xeograficamente se atopa moi
próximo ó de Nova York). Na actualidade só debe queda-la Casa de Galicia, pois o
centro de Nova Jersey, segundo manifestou o seu presidente Manuel Tojes Lamel a,
estaba entón nun proceso de liquidación, en gran parte por mor da presión fiscal que
o Estado americano exerce sobre este tipo de asociacións.
A Casa de Galicia de Unidad Gallega , en Nova York, foi fundada por un
pequeno grupo de vinte persoas, en setembro de 1940, nun modesto local alugado
na túa 66, que fai esquina coa Columbus Avenue, na parte oeste da metrópole. A
nova institución nace respondendo a un desexo expresado por Castelao antes de
partir para Bos Aires, no verán de 1940. Outros dous factores propiciaron así
mesmo o nacemento desta asociación: a absorción dunha vella institución galega
de beneficencia, o Centro Galicia, pola Sociedad Benéfica Espaíiola; e a perda da
razón de ser, coa conseguinte extinción, do Frente Popular Antifascista Gallego,
que realizara unha notable actividade en favor da República española nos anos da
Gu erra Civil.
A Casa de Galicia cambiou varias veces de domicilio social, ata que deixou, ó
cabo, a zona de Port Authority para establecerse no 119-125 East 11 Street, de Manhattan. No seu momento de apoxeo chegou a ter preto de 5.000 socios, cando a afi liación ás sociedades deste tipo estaba primada con certas vantaxes legais, como
podían ser, a título de exemplo, os descontos nos voos chárter. Posteriormente, estabilizouse nunha cifra próxima ós cincocentos socios que, non obstante, dispuñan
dun esp léndido edificio de estilo colonial. A súa grande amplitude permitía qu e se
puidese alugar unh a parte do mesmo a empresas especializadas en bailes e festas , co
que se obtiñan uns importantes ingresos sen perturbar -en exceso- a normal idade da vida soc ial.
Agora be n, por unha serie de circunstancias entre as que se pode salienta- la
degradación nos últimos tempos da zona na que estaba asentada a Casa de Gaücia e a insoportable presión fiscal, a directiva, presidida por Frank Rey, co acordo da asemblea de socios, tomou a decisión de vende-lo edificio a unha compañía canadense por catro millóns e medio de dólares. Daquela, estaban á procura
dunha nova sede e provisoriamente aloxábanse no local do Círculo Espaíiol en
Astoria (Queens), situado no 41.01 de Brodway. Era vox populi a posibilidade de
fu sión de ámbalas institucións, dado que nesta última non son poucos os gal egos
de condición, aínda que ó parecer teñen menor grao de conciencia de tales que os
afi li ado s á Casa de Galicia. Polo demais, o Círculo conta cun número maior de
soc ios que a Casa.
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PA NORAMA XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO EN NOVA YORK

En 1990 o patrimonio cultural da Casa de Galicia estaba todo empaquetado e
metido en caixas, e non existía un inventario detallado dos bens de que constaba. A
través de conversas mantidas con varios directivos e membros da entidade asociativa galega (Ramón Parada Bouyet, Frank Rey, etc.) puiden descubrir que se conservaba toda a documentación que reflicte a historia desta asociación galega.
Daquela o arquivo estaba aloxado en 38 caixas de cartón.
Polo demais, pódense destaca-los seguintes bens culturais dos que é propietaria a Casa de Galicia:
Un debuxo orixinal de Castelao (parece que o titulado "Nai" que representa
unha muller coas mans entrelazadas na faciana en ademán de tristura), feíto
en 1940 e <loado ó Frente Popular Antifascista Gallego
Cinco escudos de madeira
Tres obras pictóricas
Cerámica de diversas fábricas (varios milleiros de pezas)
Unha colección de libros, gardados en 63 caixas (de 40 x 25 cm)
Mobiliario diverso
Traxes de baile galega (preto de 40).
Cómpre destacar que non é totalmente seguro que se conserven institucionalmente as publicación periódicas, folletos, pasquíns, etc. que ó longo dos anos foi
publicando esta entidade.
PRI ORIDADES PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO
EN NOVA YORK

Ordenar e fichar axeitadamente o arquivo da Casa de Galicia e, así mesmo, o
do Círculo Español, tamén interesante con vistas a un labor de recuperación cultural, xa que entre os asociados predominan os galegas, aínda que non posúan unha
conciencia de galeguidade tan forte como os asociados á Casa de Galicia . Reparar
en especial nos libros de rexistro de asociados, libros de actas da Xunta Directiva,
libros de actas das asembleas de socios, libros de actas de comisións específicas
(deportivas, recreativas, etc .).
Inventariar e estudia-lo patrimonio artístico existente. Consérvase un debuxo
orix inal de Castelao e é posible que entre os socios de máis idade poida conservarse algún manuscrito ou ben algún traballo artístico deixado por Castelao ó seu paso
pola cidade de Nova York.
Inventariar e ficha-los libros que constitúen a biblioteca da asociación . Pode ser
que haxa libros antigos de certo valor.
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O mobiliario, relativamente abondoso, non parece revestir especial valor
cultural.
É posible que algunhas pezas de cerámica revistan un certo interese.
Examina-las publicacións xeradas pola colectividade galega que ó parecer conserva Ramón Parada Bouyet no seu propio domicilio. É posible que a familia de
quen foi socio de honor da asociación e destacado intelectual, Emilio González
López, teña no seu poder exemplares das publicacións societarias. Tamén se podería facer unha pescuda nas familias de Emilio Flores, socio moi entusiasta da entidade, da que chegou a ser presidente, e dos que foron directivos: Ramón Seijo,
Eduardo Ramos, Frank Velando e José Jaspe. Sería conveniente microfilmar ou
fotocopia-las publicacións, con vistas a elaborar un banco de datos centralizado e
informatizado.
LIÑAS DE TRABALLO A DESENVOLVER

Conviría facer unha base de datos co inventario, catalogación e descrición
breve das fontes documentais xeradas pola emigración galega nos Estados Unidos.
Engadir, ademais, a documentación estatística oficial sobre a dita emigración, que
nos Estados Unidos --en razón de ser un país que, a diferencia dos latinoamericanos, non agacha o seu pluralismo étnico interno- é especialmente precisa ó concretar xeralmente a provincia de orixe de cada emigrante. Deste xeito completaríase a ba e de datos sobre bibliografía e fontes hemerográficas que está a levar a cabo
o Consello da Cultura Galega.
Como queira que o estudio da emigración a América é un tema especialmente
complexo por involucrar a países distantes, e resulta difícil pescudar que documentación existe tanto no país emisor como no de recepción, isto determina que moitos
traballos de investigación só consideren unha vertente da cuestión. Son, efectivamente, moi poucos os que abranguen o problema en toda a súa dimensión: en Galicia, en América e, no seu caso, no retomo a Galicia. Ocorre: ademais, que a peripecia colectiva da nosa emigración forma parte tamén da historia dos países receptores, que tamén poden estar interesados, xa que logo, en contribuír a elabora-la
citada base de datos.
Polo demais, a tecnoloxía informática actual permite poñer a disposición dos
investigadores de calquera país, aínda que sexa doutro continente, o conxunto de información dispoñible --de momento, a base de datos sobre fondos bibliográficos e hemerográficos relacionados coa emigración galega a América- por medio de rede Internet. Os galegas somos os primeiros interesados en que a comunidade científica --que
é hoxe en día absolutamente universal- poida ter acceso ás fontes documentais sobre
a nosa realidade migratoria, o cal se traducirá en que empezaremos a ter presencia nos
estudios sobre o fenómeno migratorio de Europa a América e tamén nas historias
nacionais realizadas en cada un dos países de destino da nosa emigración.
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É así mesmo moi importante intercambiar información coas restantes comunidades autónomas españolas, posto que para coñecer acaidamente a evolución da
emigración nos distintos países de América é necesario examina-la relación dos
galegos cos integrantes dos restantes grupos étnicos inmigrados que conforman co
noso o espacio das nacionalidades, e que se posiciona, con matices diferenciais,
ante a sociedade preexistente do país receptor. Os necesarios estudios de Historia
comparada precisan de intercambio previo de información sobre a documentación
respectiva.
Por outra parte, paréceme moi importante rexistrar en gravacións magnetofónicas a experiencia dos nosos emigrantes. Nisto conviría dar prioridade ás mulleres,
que son as máis desatendidas nas fontes escritas convencionais.
Cumpriría ademais elaborar un plan de recuperación do patrimonio galego no
exterior. Non se trata tanto de traer a Galicia determinadas partes de tal patrimonio,
como de ordenar, inventariar, microfilmar, fotocopiar, escanear, reproducir fotografic amente, en CD ROM, etc., o conxunto de tales bens culturais.
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AS SOCIEDADES GALEGAS DA ÁREA DE NOVA YORK
E O SEU PATRIMONIO CULTURAL

Amado Ricón Viruleg

l. A miña estadía nos Estados Unidos de Norteamérica, principalmente na área
metropolitana de Nova York, deume a oportunidade de estar en contacto, por un
período de trinta e seis anos, coa comunidade galega a través das entidades con stituídas polas nosas xentes residentes nesta parte daquel extenso país, nas que participei activamente, e tiven contacto directo tamén por medio de relacións individuais
de amizade creadas ó longo <lestes anos con moitos galegas cos que compartín, nalgúns casos, a convivencia veciñal no mesmo edificio ou barrio .
As experiencias vividas dentro do marco da galeguidade cos nosos paisanos
enriqueceron a miña personalidade galega e a visión cultural dunha Galicia variada
polos diversos matices que conforman o "ser" galega e o fan diferente, tendo en
conta o lugar, a bisbarra, a vila, a cidade, o concello e a provincia de onde cada un
de nós procede, características estas xeográficas que operan como moldes nos que
se forma a nosa peculiar e variada personalidade, o que fai que, aínda sendo fillos
dunha mesma nai, actuemos e pensemos de xeitos diferentes .
As actitudes, en moitos dos casos, son dispares; as ambicións materiais difiren
dun paisano a outro, ou dunha familia ás demais; a garda dos valores espirituais, da
lingua e da cultura dos nosos devanceiros depende de varios factores , sendo un
deles o lugar onde residamos e a quen teñamos por veciños.
O que vive nunha zona onde se estableceron varias familias galegas, é posible
que, aínda que con traballo e moita vontade conservadora dos principios culturais
galegas, manteña acesa a chama e o espírito da Terra. Mais, se por razóns de traba-
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llo ou devezos de progreso material e cultural da familia, o galego se allea da comunidade galega, corre o grande risco de perde-lo contacto co mundo galego que poida
existir dentro da bisbarra ou do país, a pesar de participar, de cando en vez, en certas ·actividades da comunidade galega celebradas nos centros sociais ou culturais
existentes nos colectivos de galegos espallados pola área metropolitana de Nova
York, ou a través de visitas esporádicas a amigos e veciños da mesma bisbarra da
que saíron pero que viven, en moitos casos, bastante distantes uns dos outros.
En xeral os galegas do exterior son gregarios por instinto sen distinguir clases
sociais, ideoloxías políticas e relixiosas; sen ter en conta os oficios, profesións ou
actividades de traballo, porque se necesitan para se protexer mutuamente, ben sexa
material ou moralmente.
Os galegos da diáspora experimentan a fonda sensación de que xuntos poden
levar meHor as inconveniencias do estado de forasteiros nun país estranxeiro, que
por moi xeneroso que sexa, non satisfai os seus devezos espirituais. Así pois,
comparten os sufrimentos e dificultades dun hábitat alleo ó seu, palían o aborrecemento, a ansiedade e a angustia, ademais de se confortar entre eles cando sen-·
ten a aflicción da lembranza e a tristeira doenza polos seres, causas, tradicións e
costumes queridos que ficaron atrás. Os que están fóra da Terra tenen a necesidlade de se sentir amparados coa presencia doutros, a unión, a solidariedade e
en.tendemento mutuo.

n. Este fonómellO .moru humano, pero tamén moi peculiar dos galegos do exte1riooo~~. pmdúoese.,. priir1.cipalme11te, na primeira fase vivencia} dese longo proceso emigratorio como rned~o ag,hmtinador de forzas defensivas e protectoras <liante dun futu1i-10 incierto e d1mha \l'Ísi1ón escura do éxito que se poderá ter mañá.
O 1110''º mtrnndo :social, económico, político, xurídico, cultural, lingüístico e
idiosinc~áitmco xe:r:a mm emmgrado unha fonda e sentida necesidade gregaria para
enfron·tair con máis firmeza de espírito e ilusión o transplante ó .novo sistema de
·vidlai,, trabaUo e ambi1ermte do país estranxeiro que os recibe sen unha previa preparadón ps~oo~·fodca.
Haii a q¡uen He é moi difícil supera-lo trauma producido pola violenta erradicación do medio ambiente familiar ou xeográfico en que viviu por loi:!gos anos sen tela oportunidade de experimentar, dun xeito lento pero progresivo, un período de
adaptación. Este é o galega que con máis ansiedade procura a xuntanza con outras
xentes da Terra, pero tamén resulta se-lo máis inconformista e protestón porque non
se sente cómodo, aínda que goce de prosperidade e benestar material.
Na segunda fase do proceso evolutivo da estadía do galego no exterior, non
soamente o paisano procura atoparse cun ou dous compañeiros de traballo no bar
para tomar un vaso de calquera bebida co gallo de convivir emocionalmente as
lembranzas da Terra e compartí-las inquietudes do futuro e os contratempos ou
avances no posto de traballo, senón que se convidan mutuamente ás súas casas,
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formándose, <leste xeito, núcleos minúsculos de gregarismo que van crecendo ó
longo do tempo, ata chegar ó momento en que os domicilios dos que integran estas
agrupacións de amigos non son xa grandes dabondo para congregar a todos aqueles que se coñecen, sentindo grande satisfacción espiritual, distensión psicolóxica
e inmenso lecer.
Chegados a este grao de convivencia, é cando agroma a necesidade de crear
entidades asociativas que substitúan ás xuntanzas no fogar por falta de espacio físico e razóns legais de asociación . Nunha casa ou piso existen límites de congregación por causas de seguridade, hixiene e normas de convivencia comunitaria. Pero
ó alugar un local que reúna tódalas condicións legais esixidas polas autoridades
político-administrativas da vila ou cidade onde reside ese grupo de galegos do exterior, crece a capacidade de convocatoria e xuntanza establecendo outros medios de
recreo, pasatempo e ledicia, ademais de poder exercer diferentes actividades relacionadas coa cultura da Galicia nai.
Estas son as chamadas sociedades, centros ou casas ás que acoden os galegos
e xentes doutras rexións de España que se atopan traballando no estranxeiro, sentindo a forza e necesidade gregaria da raza, e nas que, básica e xeralmente, se garda
celosamente o noso patrimonio cultural; patrimonio que ten os seus alicerces no ser
humano galego transmisor da riqueza herdada da Terra nai dun xeito directo na primeira xeración, e logo pola comunicación deses valores ós fillos e netos continuadores dos costumes, espírito e características da raza galega.
III. Na área metropolitana de Nova York-non hai estatísticas certas nin sequera das autoridades españolas, xa que moitos españois entraron irregularmente nos
Estados Unidos, e xamais se rexistraran no Consulado- suponse que viven uns
trinta e tantos mil españois, dos que se pensa que o oitenta por cento son galegos e
descendentes de galegos. Unha porcentaxe bastante elevada dentro da minoría relativa de cidadáns españois residentes en parte dos Estados de Nova York, Connecticut e Nova Jersey.
Tendo presente que estas xentes ó estar espalladas, non soamente por varios
Estados limítrofes, senón tamén por diferentes barrios da cidade de Nova York,
vilas e localidades dos Estados devanditos, e sentindo unha fonda necesidade
gregaria de raza, fundaron varias Casas ou Centros para satisfacción dos que non
se podían unir ás sociedades máis antigas xa existentes por razón de distancia.
Des te xeito, inconscientemente, crearon centros conservadores do noso patrimonio cultural, xa que cada grupo fundador sempre ti vo pensado reproducir nas
súas actividades parte dos elementos esenciais constitutivos do seu pasado
vivencial galego.
Así pois, na área xeográfica xa mencionada de Nova York, existe unha media
<lucia de Centros nos que se agrupan cidadáns de todo o Estado español, dos que a
maioría son galegos, por razóns que todos coñecemos. De aquí que a dirección xeral
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estea nas mans de galegos que tenden a impor nos programas de actividades do
Centro temas relacionados coa cultura galega que operan como expoñentes da nosa
idiosincrasia.
Estes centros son, por orde de antigüidade: Sociedad EspaFwla de Socorros
Mutuos "La Nacional ", Casa Galicia de Unidade Galega dos EE.UU, Centro Orensano; Club Espaíia de Newark, Círculo Español e Club España de Bayonne.
O primeiro, popularmente coñecido por La Nacional, é o decano de tódolos Centros, xa que a súa creación data do 15 de novembro de 1868, realizada nunha reunión
presidida polo señor Magín Janer; tiña a súa sede social no número 151 de Bowery
Street na época de fundación. Dende aquela foi crecendo e no seu rápido desenvolvemento absorbeu ó Centro Hispano Americano, fundado o día 4 de maio de 1903, e
á Unión Benéfica Española nada o 5 de abril de 1914, cando eran presidentes das respectivas institucións os señores Joaquín Cifuentes e Marcelino Pérez.
No mes de agosto do 1930 as devanditas institucións forman a Unión Hispano
Benéfica, e sendo presidente o Licenciado en Dereito Emilio Núñez, de orixe asturiana, e logo Xuíz do Tribunal Supremo do Estado de Nova York, pasa a denominarse Sociedad Española de Beneficencia. O 21 de xullo de 1939 a Galicia Welfare Assotiation únese tamén á Sociedad Española de Beneficencia, absorbendo ós
centros rexionais: Club Conúia, Centro Montañés, Centro Aragonés e Centro Asturiano que fora creado en xaneiro do 1923, tendo a sede social no número 50 da rú a
Willow en Brooklyn. O primeiro presidente foi o señor Alfonso F. Argüeyes , para
no 1927 se converter nunha delegación do Centro Asturiano da Habana, a que chegou a ter unhas 16 subdelegacións espall adas polos Estados de Nova York e Nova
Jer ey co.n máis de 3.500 asociados.
A forza de La Nacional radicou sempre no seu carácter benéfico e de axuda
mutua nun país onde non existía un sistema de medicina socializada, nin tampouco un plan de desemprego e xubilación, beneficios socio-laborais estes que
se crearon durante a presidencia de Roosevelt. A este centro aso.ciáronse españois de varias rex ións, entre os que predominaban os galegos, polo menos duran te os trinta e seis ú1timos anos da súa historia dos que eu fun testemuña. Por iso,
coido que os fondos documentais desta institución son imprescindibles e importantes para ter coñecemento do patrimonio cultural dun sector da emigración
galega en Nova York.
O segundo centro galego en antigüidade, pero o primeiro en galeguidade que
se creou en Nova York, é a Unity Gallega of the United States, nome dado polos
funcionarios do Estado de Nova York, no momento do seu recoñecemento legal,
aínda que os fundadores lle chamaron sempre Casa Galicia, porque este nome
respondía ós degoiros espirituais e culturai s que os motivaron a fundala no mes
de setembro de 1940, logo de manter acesa a chama da galeguidade durante os
anos da guerra española do 1936, baixo o nome de Frente Popular Antifascista
Gallego, grupo que se des tacou na loita contra o militarismo dictatorial e fasci s-
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ta franquista, amasando unha actitude democrática en favor da República española na que se plebiscitou o Estatuto da Autonomia de Galicia.
En realidade, a Casa Galicia de Nova York, que xa cumpriu o medio século de
existencia, foi e segue sendo a institución galega de máis prestixio en toda a América do Norte, incluíndo Canadá, e cun longo historial de galeguidade do que carecen os outros centros, a pesar de estar constituídos na súa maioría por galegas.
A gran diferencia radica no feíto de que esta institución se puidese considerar
un ha extensión daquel famoso Frente Popular Antifascista Galega, xa que a maioría dos seus fundadores procedían das filas activistas da devandita institución na que
había un bo grupo de galeguistas entre homes e mulleres doutras ideoloxías políticas, pero todos de fonda raizame galega.
Por outra banda, é necesario clarexar que Castelao, durante a súa estadía de
dous anos en Nova York, deixou un sólido caldo de cultivo propicio para a concepción e nacemento da Casa Galicia. Convencido de que a guerra estaba perdida, quería crear unha rede de centros galegas con fondo sentido de galeguidade
dentro dos esquemas políticos do partido galeguista, e formar con eles unha federación en toda a América, que serviría, nun futuro próximo, como un corpo sólido
de homes e mulleres que puidese gobernar e administrar unha Galicia autónoma
nun sistema democrático que esperaba chegase axiña a España, logo do grande
desastre da guerra.
A esta presencia influencia} de Castelao é necesario engadi-lo destacado labor
galeguista de dous exiliados galegas tales como Emilio González López e Ernesto
Guerra Dacal animadores de actos culturais, creadores de parladoiros e participantes activos -en especial González López- en case tódolos eventos celebrados na
Casa Galicia dende a súa fundación.
No caso de González López, non soamente colaborou coas súas conferencias,
charlas e discursos para conmemorar datas salientables da historia da nosa Terra, senón
que fonnou parte, sempre como vocal, das moitas Directivas que dirixiron e administraron esta institución galega ó longo de máis de medio século de existencia.
Á sombra <lestes sobranceiros agramaron outros individuos que ata hoxe levan
o estandarte da galeguidade. Os arquivos e a Revista ou Memoria que se deu ó prelo
por moitos anos na Casa Galicia, son fontes ricaces que necesariamente se teñen de
consultar para coñece-lo noso patrimonio cultural. Alí están as fichas dos asociados
coa súa fotografía, data de nacemento e lugar de procedencia. As actas de xuntanzas conteñen datos moi importantes para coñece-la vida da entidade coas súas
inquietudes culturais, sociais e económicas. E logo existe unha ampla c01Tespondencia que nos conta as relacións coas outras Sociedades, e amosa o espírito de solidariedade galega, elemento esencial da nosa personalidade.
O Centro Ourensán debe ter máis de trinta anos de existencia, creado como
lugar de xuntanza e pasatempos para aqueles que eran desta provincia. Hoxe en día,
localizado en Newark, teñen unha sede social moderna dando entrada a tódolos
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galegos das di stintas provincias e celebran certas datas do calendario histórico galego conservando costumes e mantendo actividades relacionadas coa nosa terra.
Posúen un grupo de baile folclórico e manteñen clases para os que o queiran aprender, ademais do ensino de gaita e outros instrumentos relacionadas coa típica música folclórica galega.
O Club España de Newark foi fundado no ano 1965 por un grupo de galegos
residentes na cidade industrial de Newark, localizada na ribeira sur do río Hudson,
dentro do Estado de Nova Jersey. Déronlle este nome ó centro co gallo de aglutinar
a emigrantes españois doutras rexións, principalmente montañeses, que axudarían
non soamente amante-lo centro senón a desenvolvelo e acrecentalo, como así foi.
As actividades desta asociación son múltiples e de carácter non exclusivamente
galego, aínda que o espírito e ambiente da nosa Terra rebole por tódalas partes, ó
se-la maioría dos seus asociados nativos galegos ou fillos e netos de galegos. Os
grupos de baile folclórico galego animan e inxectan alma galega ás súas festas.
Celebran conferencias e actos culturais sobre temas variados nos que non faltan os
relacionados con Galicia.
Coido que no ano 1974 naceu o Círculo Español como reacción política dun
grupo de mozos galegos, socios da Casa Galicia, chegados, non había moito, da
España franquista que non entendían a misión da entidade socio-cultural galega á
que pertencían. Utilizados políticamente polas autoridades consulares franquistas
do momento e axudados economicamente polos mesmos, crearon un centro no que
e deron conta, un par de anos máis tarde, de que foran enganados.
Mais, por non da-lo brazo a torcer, como popularmente se di, saíron do centro de Manhattan onde estaban, e foron para Astoria, lugar do barrio de Queens,
que é un dos cinco que constitúen a cidade de Nova York. Alí mercaron un edificio e comezaron as súas actividades sociais e culturais correspondentes ó nome
dado ó centro, presentando á roda actos en que se amasaba o folclore estremeño,
castelán, andaluz e galego. O activismo cultural máis salientable des e centro realizouse mentres foi presidente Francisco Vázquez, natural da Coruña, quen dirixía
un Boletín Informativo no que colaboraban varias persoas da comunidade galega,
e no que tamén se poden atopar fortes pegadas do noso patrimonio cultural.
O Club Espaíia de Bayonne é un centro que non debe ter máis de yinte anos de
existencia, localizado na vila de Byonne, na ribeira sur do río Hudson, non moi distante de Newark, e por conseguinte situado no Estado de Nova Jersey, tamén fundado por
unha maioría galega, pero que nunca dernostrou ter un programa regular de actividades
culturais, servindo de punto de xuntanza máis ben co gallo de falar sobre temas varios
entre os asociados e intercambiar información sobre o traballo, pasa-lo tempo <liante
dun vaso de viño, ou bota-la partida de dominó e brisca. Teñen algunhas festas para as
que solicitan algún cadro folclórico de baile ou música doutros centros. De tódolos xeitos, coido que non se debe esquecer esta institución o día que se procure investigar e
recoller tódolos elementos que forman o patrimonio cultural da Galicia exterior.
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IV. Tendo en conta o número de centros e a porcentaxe de galegos que neles
participan como dirixentes ou simples asociados, coido que sería necesario un estudio serio do patrimonio cultural a través dunha pesquisa in situ, para obter dato s
positivos dos diferentes elementos que poidan constituír ese patrimonio, os cales se
deben establecer con anterioridade e ser parte integrante do proxecto.
Penso que o patrimonio cultural da Galicia exterior está agachado na realidade
expresiva oral e escrita, polo que coido que é necesario mante-la lingua galega por
medio do ensino con programas ben articulados e mestres con vocación de misioneiros, ademais da explicación da nosa literatura e artes plásticas a través de seminarios, conferencias e charlas amenas dirixidas a tódolos públicos, pero en especial
ós mozos. Amais das cátedras de lingua e cultura galegas xa establecidas nalgunhas
partes da Galicia exterior, é de imperiosa necesidade a creación de Institutos galegos, quizabes, como parte integrante dos Institutos Cervantes que o Ministerio de
Educación do goberno central xa ten espallados por diferentes partes do mundo
cunha infraestructura funcional, dos que os Institutos galegos non serían máis que
un apéndice.
Estes programas de ensino do galego engadidos nos Institutos Cervantes, xa en
funcionamento no exterior, non serían moi custosos economicamente porque, como
dixen antes , existen os edificios, as aulas e o persoal burocrático-administrativo, o
que hoxe chamamos elementos loxísticos. A lingua é o instrumento expresivo do
noso patrimonio cultural , por iso ternos que coidala e estudiala na Galicia do exterior. Sen ela o noso patrimonio cultural non existiría xa que é, como dixo Un amuno, o sangue do naso espírito , e nós diriamos da nasa galeguidade.
Logo, existen uns fondos culturais escritos que se teñen de rescatar antes de que
desaparezan. A este tema refírome en liñas anteriores , pero agora quero concretar e
aclara-lo que pretendo dicir. Todos sabemos que ó longo da existencia de calquera
centro galego do exterior se xera unha documentación na que queda plasmada non
soamente a intrahistoria do centro en estudio, senón a vida social e cultural do
mesmo: as actas, boletíns informativos, revistas, xornais, fotografías, películas , programas de man dos actos sociais e culturais realizados no seo do centro, recortes de
xornais locais que fan referencia ás actividades celebradas nas sedes das sociedades
ou noutros lugares apropiados para conmemorar eventos que atraen a moita xente,
a cal non se podería acomodar nas dependencias físicas de que dispón a institución
que os organiza. Estas son fontes directas que nos dan unha imaxe clara do patrimonio cultural da Galicia exterior.
Ademais <lestes fondos conservadores do noso patrimonio, hai que ter en conta
os Censos nacionais nos que se reflicte a orixe do censado, número de fillos e enderezo onde residen. Outra fonte de información son os arquivos oficiais das oficinas
da Inmigración, especialmente os de Ellis Island, por onde tiñan que pas ar tódolos
emigrantes que entraron nos Estados Unido s dende o cabo do último século, e que
se atopan en Filadelfia.
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Logo están os libros de casados, bautizados e finados, que nos falan das nosas
xentes, dos seus devanceiros e lugares de procedencia. Como última e moi importante base de información, ademais de <loado acceso, están os Rexistros consulares
españoi s, aínda que neles non se atoparán os nomes daqueles emigrantes galegos que
saltaron pola borda do barco, e se perderon no anonimato cambiando o nome e apelidos para non seren identificados polas autoridades americanas e españolas.
Claro está que para levar a cabo este labor son necesarias, polo menos, tres
condicións: capacidade económica, investigadores capaces e que os centros estean
di spostos a prestar toda esa documentación para ser copiada cos novos métodos e
tecnoloxía moderna. Soamente <leste xeito se poderá recupera-lo noso ricaz patrimonio cultural da Galicia exterior espallado polos cinco continentes do mundo .
Labor difícil, pero nunca imposible se existe firme vontade por parte das autoridades políticas do momento do gobemo da Xunta de Galicia.
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O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO EN MÉXICO

Elixio Villaverde García

1. PANORAMA XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO EN MÉXICO

Dúas son as causas que, ó meu entender, condicionan que este patrimonio sexa
escaso e se presente diluído en México.
Unha primeira, estrictamente histórica, ten que ver coa longa e traumática descolonización da chamada Nueva España e coa presencia e actividades do corpo
diplomático e dos escasos pero ricos e influíntes antigos residentes españois que
permaneceron no país despois da independencia, as expulsións e ata moi avanzado
o século XIX.
Desde mediados do século XIX diplomáticos e vellos residentes aparecen
enfrontándonse ó emerxente e agresivo nacionalismo mexicano crioulo. E a súa anacrónica pero combativa ideoloxía nacionalista española, tinguida de soberbia superioridade e racismo, foi o guieiro ideolóxico e o crisol no que fixeron fronte común
os cativos continxentes peninsulares asentados desde antes da independencia ou os
fillos deles nacidos e con intereses económicos no novo país independente.
Daquela, a ideoloxía nacionalista española, ou para sermos máis explícitos, o
nacionalismo español, negador por exclusión de calquera outra ideoloxía nacionalista ibérica, marcou desde a Independencia o vieira histórico e o comportamento social, político e ideolóxico das colectividades de orixe hispana -incluída a galega- asentadas en México durante os cincuenta anos da traumática transición decimonónica e aínda despois.
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Ese pouso e esa tradición españolista belixerante e nostálxica da Restauración
foi o cuño e o sinal de identidade conformador das conciencias nos que se aliñou,
agás excepcións, a nova inmigración peninsular que foi chegando a partir do primeíro gobe rno do Xeneral Porfirio Díaz en 1876.
Xunto ós vascos, cataláns e galegas formados ideolóxica e organizativamente
cos outros peninsulares emigrados nos centros e clubs que lideraban a ideoloxía
nacionalista antes citada (Casino Espaífol, Club España, Cámara Española de
Comercio, Círculo Vasco Español) un sector acomodado e de vella cepa dos antigos residentes vascos e cataláns organizáronse, pola contra, arredor de presupostos
lingüística e culturalmente diferenciados que tiñan un claro referente peninsular nos
seus respectivos pobos: o Centro Vasco, fundado en 1907 ou o Orfeó Catalá son bos
exemplos <leste outro nacionalismo heterodoxo perseguido polo embaixador en funcións, quen no ano 1918 dirixe varias cartas ó goberno pedindo que se persiga ós
separatistas españois de México.
Pero os vascos e cataláns nacionalistas, afnda influíntes, deberon ser máis ben
minoritarios a xulgar pol a documentación diplomática e consular manexada; tamén
deberon ser máis a excepción cá regra no conxunto dos emigrados peninsulares e
in su lares españo is en México nas dúas últimas décadas do século XIX e primeira
media centuri a do século XX.
Os em igrantes galegas, pola súa parte, non chegan a forxar unha primeira asoc iac ión de carácter étnico-cultural ou simplemente recreativa ata a segunda. década
d
"cu lo XX. Unha organización feble que parece responder á propia febleza
num "rica e económica do colectivo galega emigrado neses anos. Unha primeira
asoc iac ión que aparece e desaparece, que cando o consegue ten un modesto local ,
que cambia de nome e que carece de boa implantación e historia escrita a diferencia do Centro Asturiano, Montañ és e outros xa citados.
A segu nda causa que condiciona que o patrimonio cultural galega en México
sexa escaso, válida polo menos ata mediada a cuarta década do século ·XX --que
son as datas nas que sitúo o eixe da miña investigación- é a febleza poboacional ,
económica e sociocultural do colectivo galega inmigrado.
Unha anécdota ilustrativa con respecto a isto: recén chegado a México D.F. no
inverno de 1991 fun convidado á Asemblea Anual de Socios no actual Centro Galega da Rúa Colima da Colonia Roma. Ó remate da asemblea e do aperitivo social o
presidente da entidade, bo anfitrión e moi amable, amosoume uns cantos libros
nunha vitrina rodeada de mesas de dominó. Algún tempo despois visitei o Cen tro
Asturiano onde existe arqu ivo e biblioteca da entidade e varios centos ou mesmo
milleiros de títulos fichados. Amais das adqui sicións por compra e/ou obsequio das
institucións , unha bibliotecaria permanente, co curioso e significativo nome de
Marxa (porque seu pai é marxista) recollía libros <loados polos proprios socios para
engrosa-los fo ndos da Biblioteca do Centro.
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Malia que economicamente os galegas son hoxe seguramente o primeiro
colectivo da inmigración hispana en México, desde o punto de vista sociocultural
a diferencia é obvia e isto parece responder a unha xa longa tradición, que situamos entre o segundo tipo de causas que explican a cativeza do patrimonio cultural
galego en México.
A febleza poboacional e económica do colectivo galego inmigrado en México
é obvia para o século XIX e primeiro tercio do XX, e carece da fortísima tradición
e implantación que xa desde finais do século XVI tiveron os santanderinos (montañeses) e vascos, colectivos "in crescendo" que segundo as investigacións de Brading controlaron o comercio colonial a grande escala xeración tras xeración. Acumularon grandes capitais e tiveron unha forte presencia ata a proclamación da
Independencia e aínda despois das expulsións e en todo o século XIX; foron poboacional e economicamente importantes sempre dentro dese modelo de inmigración
cualitativa e minoritaria deseñado por Clara Lida para o conxunto da inmigración
española en México.
Durante os anos da Restauración e a 11 República Española podemos seguirlle
os pasos ó colectivo galego inmigrado asociativamente falando a través do Arquivo
do Ministerio de Asuntos Exteriores, na correspondencia diplomática entre os dous
países e tamén nas hemerotecas, fundamentalmente na Hemeroteca Nacional, tanto
nos xornais nacionais ruáis importantes e significativos -Excelsior, Universal,
etc. - como na omnipresente prensa nacionalista española en México.
No actual estado da miña pescuda pode valorarse nesas relacións unha falta de
proxecto e un "seguidismo" do colectivo galego inmigrado con respecto ás directrices monárquicas, reaccionarias, unitarias e españolistas que marca en México o
Min istro Plenipotenciario de S.M. do momento e o poderoso lobby de grandes
empresarios e comerciantes antigos residentes montañeses, asturianos, vascos, cataláns , burgaleses, leoneses, etc. que se identifican baixo o común pensamento e sentimento nacionalista español, )como xa indicamos ó principio.
Unha hipótese esta un tanto desalentadora que pode variar co achado e interpretación de novos materiais e novas fontes, tema no que estamos a traballar.
Aclarados estes dous condicionantes parece evidente que México responde a
un modelo que, no tocante á inmigración galega, habería que situar nas antípodas
dos xa clásicos de Cuba, Arxentina e Uruguai; de aí que, cando menos de entrada,
debamos coller con pinzas a denominación Patrimonio Cultural Galega en México
nos cento dezaoito anos que transcorren desde a Independencia en 1821, ata a chegada dos refuxiados políticos da Guerra Civil en 1939.
Así pois, e no tocante á inmigracion económica falaremos de fontes. E para o estudio da presencia galega en México estas presentan unha manchea de atrancos, algúns
intrínsecos ás proprias fontes e outros alleos a elas pero que considero impo1tante enumerar pola utilidade -e ata seguridade- que poidan rep01tar a futuros hi storiadores e
investigadores galegas que se acheguen ó duro pero apaixonante labirinto mexicano.
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É o primeiro atranco a situación dos arquivos públicos que malia a grande profesionalidade da maioría dos seus responsables, funcionarios e traballadores atópanse aíndq nunha fase de organización interna deficiente.
Esta eiva maniféstase no censo dos fondos, aínda incompleto, na ausencia de
informatización ou na informatización aínda incipiente, na pluralidade de tarefas
por parte dos encargados da atención ós investigadores, sobrecarga debida á falta
de investimentos públicos para a contratación de persoal, nun excesivo e complexo burocratismo para a petición e cobramento de materiais e nunha ás veces grande lentitude dos servicios; unha lentitude que non quera cualificar de "proverbial"
porque sería unha xeneralización tópica e inxusta, como tópica e inxusta é, desde
hai décadas, o escarnio continuado que se fai da figura do "galega", personaxe predilecto dos chistes mexicanos e paradigma neses chistes do individuo parvo, pailán
e usuretro.
Pero a lentitude -proverbial ou non-- existe na subministración de documentación, e sobre todo nos servicios de fotocopiado, fotografía e microfilmación .
Todo o exposto significa unha perda de tempo importante para os investigadores, os cales habitualmente aproveitan unhas vacacións, un permiso sen recepción
de salario ou unha bolsa de pouco tempo para achegarse ó país azteca.
En calquera caso hai que recoñecer que ano tras ano o avance na organización
dos arquivos públicos é notorio.
Outro problema é o clima de inseguridade e provisionalidade que se vive en
México desde a insurxencia zapatista de Chiapas. A estes problemas hai que
c ngadirll e- los magnicidios do último ano. Todo isto -herdanza de males máis
fondo s- está levando á desestructuración do sistema político priista -vixente
desde Plutarco Elías Calles nos anos vinte- neste cambio de sexenio presidencial pechado só formalmente.
Este contexto xeral, sen ser aínda de extrema gravidade, empeza a afectar á
seguridade das persoas e ós movementos pala cidade e pala República. Aínda
podendo consultar unha parte significativa dos arquivos públicos en México D. F. ,
os desprazamentos dentro desta cidade, con oito veces a poboación de Galici a e
cunhas comunicacións por estrada permanentemente atascadas dificultan os
movementos rápidos pala urbe, con rúas como Insurgentes con máis de 50 kilómetros de longo.
Nesta Asemblea de Cidades que é o Distrito Federal é aconsellable, polo tanto,
vivir relativamente preto de cada arquivo ou biblioteca pública que se quere consultar ata esgotalo/os e, se é posible, trasladarse de aloxamento unha vez rematada
a consulta anterior.
Exemplificando, o Archivo General de la Nación (A.G.N.) ou o Archivo General de Notarías quedan no NW da cidade, nuns rumbos moi pouco aconsellables
para chegar andando ou en metro; o Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (A.S.R.E.) está situado na tristemente famosa Praza das Tres Culturas, en
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Tlatelolco, ó norte da urbe, o Archivo y Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia no leste, a Biblioteca de la Dirección de Estudios Históricos do
I.N.A.H. no centro, en pleno bosque de Chapultepec, os fondos do Instituto Mora no
centro-sur, preto do Parque Hundido, e a Hemeroteca e Biblioteca Nacional, ó igual
có inmenso campus da Universidad Nacional Autónonia de México (U.N.A.M.), a
Facultade de Filosofía e Letras e a súa famosa -e fermosa- biblioteca, atópanse no
sur-sur da cidade, saíndo xa á estrada de Cuernavaca-Acapulco.
Outro problema engadido sobre o patrimonio cultural galega é a perda de identidade de moitos vellos residentes e exiliados . E cando estes marren, a segunda xeración considérase plenamente mexicana. É o caso dalgúns taxistas ou meseros que
cofiecín con antepasados galegas desdebuxados e incertos, e da práctica totalidade
dos tillos e netos dos exiliados republicanos. O tillo do ilustre profesor universitario e diplomático Osorio-Tafall ten pouco ou nada que ver con Galicia. O mesmo a
fi lla do Doutor. Comesaña, que se sente plenamente mexicana, ou o tillo e a neta de
Arturo Souto; a última, Matilde Souto Mantecón, nunha recente publicación sobre
inmigración española editada por Alianza América, desmárcase de calquera interpretación de carácter étnico-cultural citando casos de influíntes españois e galegas
na cidade portuaria de Veracrnz. A mesma tilla de Luís Soto, psicóloga, criada con
raíces e morriñas derivadas da educación e da paixón paterna por Galicia acaba de
vende-la casa de seu pai, rachando así un vínculo fundamental co país do seu galeguísimo proxenitor. Podería emumerar unha ducia de casos semellantes ...
Se Galicia ten engado na ausencia, México, bronco, profundo e máxico, é unha
tea labiríntica que atrapa e desdebuxa co tempo os sinais de identidade e ata a
memoria dos que viven moitos anos baixo os volcáns .
Aclarados estes condicionantes paso a describi-las posibles fontes para o estudio da presencia galega en México desde a Independencia daquel país. Unhas fontes que varían radicalmente a partir do verán de 1939, en que a chegada de varios
mille iros de refuxiados políticos da Guerra Civil española -entre eles un número
cativo mais non desprezable de galegas- marca unha xeira de máis fácil seguimento pola súa producción científico-técnica e/ou cultural, ou simplemente polas
súas preocupacións políticas. Unha etapa radicalmente diferente do colectivo da
emigración económica tradicional que agás as posibles series de correspondencia
familiar e outros escritos esporádicos, debeu ser practicamente ágrafo .
Así pois, aínda que a denominación Patrimonio Cultural Galega en México
é, cando menos, quebradiza e discutible antes da chegada dos refuxiados, paso a
enumerar na miña comunicación as posibles fontes para o estudio da emigración
galega a México desde a independencia daquel país ata 1939 .
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Archivo General de la Nación
Conside~ado por Ernesto de la Torre Villar como "escuela indispensable de
todo investigador... " e por Gómez Canedo como o "mayor archivo colonial español
existente hoy en Hispanoamérica", unha valoración que o erudito franciscano fai na
súa obra -a recuperar como patrimonio cultural- Los archivos de la Historia de
América. Período colonial español, México, Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, 1961. Tomo l.
En canto ó seguimento dos españois -e dentro deles dos galegos- na época
contemporánea é imprescindible consultar neste Arquivo:

1 O Ranw: Presidentes. Imprescindible a consulta dos rubros que permiten o
seguimento dos españois baixo os presidentes Obregón, Plutarco Elías
Calles, Abelardo Rodríguez, Cárdenas e sucesivos. Fundamental o período
posrevolucionario, que permite coñece-las expulsións de cidadáns españois
ou as reclamacións posteriores. A partir delas podemos rastrexa-la inserción
económico-social do colectivo peninsular e tamén os seus posicionamentos
políticos, ideolóxicos e relixiosos.
2 De 1926 data a creación do Registro General de Extranjeros. Este fondo pertenceu á Secretaría de Gobernación, desde onde foi trasladado ó A.G.N. despois do terremoto de 1985. Un traslado que supuxo un certo mal trato e seguramente tamén perda de parte da documentación. Resulta de lenta e difícil
con ulta para as épocas máis antigas pola impresión borrosa dalgunhas
máquinas de escribir ou o rozamento e manipulación posterior. Está ó servicio dos investigadores co único límite dos cincuenta anos que a lexislación
contempla para os arquivos .
Archivo General de Notarías
Estivo pechado bastante tempo e só accedín a el unhas semanas. Co catálogo
do arquivo editado e actualizado poderase consultar con maior precisión unha fon te
documental na que aparecen testamentos, poderes, compravendas, constitución de
sociedades e outros rexistros notaríais. Coñecendo de antemán o que se busca ou
simplemente aquel ou aqueles notarios máis frecuentados pola "honorable" Colonia
Española, pódese avanzar de xeito importante e cualitativo en calquera investigación sobre inmigrantes galegos en México.
Cara á recuperación do patrimonio cultural galego sería de interese fundamental localiza-los testamentos daqueles individuos que non retornaron a Galicia e que
polas súas características económicas ou socioculturais puideron ser posuidores de
bens culturais, arquivos, bibliotecas, obxectos artísticos, etc.
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Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Pode seguirse a presencia de españois desde o Porfiriato ata o remate da Segunda Guerra Mundial.
Aparecen datos sobre colonización e problemas de nacionalidade. E xa na
Revolución e nos anos vinte cartas, telegramas e informes do Ministro e da Legación de España en México sobre queixas e protección de cidadáns españois acosados -e en ocasións presos ou fusilados- polas forzas revolucionarias de Villa,
Zapata e outros, en diferentes lugares do país.
Archivo Histórico de la Enibajada de España en México

Está microfilmado e pode consultarse -ou se cadra mercar unha copia- na
Biblioteca de El Colegio de México. Chegou a México cos republicanos e tras anos
de traballo atópase todo el microfilmado en 259 rollos que compendían unhas mil
caixas de documentos arquivados.
Os informes políticos, consulares e outros son básicos para seguí-la Colonia
Española establecida en México.
Os intercambios económicos, sobre todo o comercio, están aí ben representados. Atópase igualmente nese fondo o Archivo de la Comisión Mixta Hispano-Mexicana de Reclamaciones, creado en 1925, e que contén centos de reclamacións sobre
propiedades e persoas por danos acaecidos durante a Revolución.
Outros Arqui vos importantes
O Archivo del Antiguo Ayuntamiento, os das entidades bancarias -algúns
pódense consultar- e, por suposto, os arquivos públicos de tódolos Estados da
República, con especial incidencia nos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Monterrey,
Guadalajara, Mérida e outras cidades con presencia española e galega.
Xunto ós arquivos están as Bibliotecas. A primeira, de imprescindible consulta
é a Biblioteca Nacional, situada nun moderno e vangardista edificio acristalado no
extremo sur da cidade, onde a presencia da fauna autóctona indícanos que o contorno axardinado ten continuidade na zona boscosa das inmediacións. As entradas
ós fic heiros pódense facer por autores e materias, como é habitual; a única dificultade radica nun certo burocratismo na petición dos libros e fotocopias que con frecuencia hai que recoller dous ou tres días máis tarde se son numerosas, o que significa -en coche particular, metro, autobús ou pesera- moitas horas de viaxe,
colas, cambios de transporte, etc.
Outras Bibliotecas importantes son as do Instituto Nacional de Antropología e
Historia, a do Instituto Mora, as das diferentes Universidades da capital e da República, con especial fincapé nas da Universidad Nacional Autónoma de México
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(U.N.A.M.), Universidad Autónoma Metropolitana (U.A.M.), Biblioteca Daniel
Cosía Villégas do El Colegio de México, Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, etc.
AHememteca Nacional é imprescindible unha vez coñecidos os periódicos das
Asociacións Mutualistas, ou os individuos que dirixiron ou escribiron neses xornais
ou revistas mexicanas ou da Colonia Española.
2. PRIORIDADES PARA A CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO
CULTURAL GALEGO EN MÉXICO

O labor dunha vida como a de Lino Gómez Canedo pode ser un bo vieiro a
seguir. En canto ó patrimonio cultural que se atopa nos arquivos, bibliotecas e
hemerotecas o ideal sería crear un equipo de investigación con medios e tempo para
o baleirado dos fondos xa mencionados e doutros que non entrei a describir pola
limitación desta entrega. Un equipo de tres ou catro historiadores ben coordinados
e dirixidos traballando durante un par de anos poderían avanzar moito neste labor
pensando só no Distrito Federal. A procura dos galegas nos arquivos e bibliotecas
dos diferentes Estados da República Mexicana -polo menos daqueles Estados con
máis presencia- faría o proxecto moito máis lento e custoso.
O noso patrimonio en México é galego pero ó mesmo tempo, nalgúns casos
obr todo, tarnén crioulo e non sempre adquirible cun talonario de cheques enriba
da rn a corno apuntaba o profesor Zubillaga nunha intervención do Encontro que
rnparto pl enamente. Neste sentido non podemos nin debemos posuí-la obra dal ún iJu tr arquitecto exiliado corno Francisco Caridad Mateo porque forma parte
do ac rvo hi stórico-artístico e urbanístico do país azteca. Pero si podemos fotografa la e gravala en vídeo con explicacións do propio autor -se quere, claro estáaínda vivo e próximo ós noventa anos. O seu racionalismo arquitectónico é ademais
unha das tendencias <leste século con escasos seguidores entre nós.
Máis asequible podería se-lo labor de recuperación da escultura de Uxío Souto
á que xa se ten dedicado o Director do Museo de Pontevedra Carlos Valle nas súas
viaxes a México. Igualmente para a pintura de Arturo Souto, que o seu tillo, profesor universitario de grande prestixio e home de exquisita sensibilidade, foi atesourando. Aínda que é probable que non venda, penso que unha persoa do seu nivel
cultural, coñecedor do significado de seu pai en Galicia, podería permití-la realización de réplicas dos cadros máis valiosos que posúe.
Un pequeno cadro de Arturo Souto foille obsequiado hai algúns anos a Díaz
Pardo para o Museo Carlos Maside por un dos netos de Johan Vicente Viqueira,
Manuel, que vive e traballa no D. F.
Pero, en xeral, tanto a obra do escultor como do pintor foi obxecto de seguimento e compra nalgúns casos por parte de expertos e coleccionistas desde hai
bastantes anos.
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En canto ó cine, habería que recupera-la importantísima producción documental de Carlos Velo, así como as súas escasas e desiguais longametraxes. Ademais de
Torero e Pedro Páramo, as máis coñecidas, están as súas películas dos anos sesenta como Don Juan 67, Cuatro de chocolate y uno de fresa ou Secreto Eterno.
Non sería difícil ese labor xa que en México un ha das dúas escalas de cine máis
importantes do país foi creada por el e segue en activo. O contacto cos seus fillos,
especialmente con Tareixa Velo Santullano e co seu xenro, igualmente director de
cine e cunha película recentemente estreada e distribuída nos circuítos comerciais,
poden facilitar grandemente este labor. Creo que Miguel Anxo Fernández a través
do Cine-Club do Carballiño ou da Federación Galega de Cine Clubs fixo algo nesta
dirección, o mesmo que o xornalista Luís Álvarez Pousa na súa etapa de Director
Xeral de Cultura. De tódolos xeitos habería que facer unha recollida exhaustiva de
toda a súa producción, especialmente as curtametraxes como o Noticiero EMA ou
Cine-Verdad, que se pasaban semanalmente nos cines mexicanos. Igualmente
importante foi o seu traballo como guionista e adaptador da película Rafees, Premio
da Crítica no Festival de Cannes no ano 1953.
No tocante á fotografía o grande traballo a recuperar é o Archivo Hermanos
Mayo, uns 5.000.000 de negativos <loados por estes fotógrafos galegas republicanos
ó A.G.N. Un material que pasou por miles de mans, moi raiado, graxento e mal coidado e non todo el consultable. Aínda que os negativos que se refiren a galegas poidan ser mínimos, é importante a recuperación <leste fondo por representa-la contribución de tres fotógrafos galegas antifeixistas e exiliados.
Habería que seguirlle os pasos igualmente á producción literaria, ensaística,
histórica, científica, etc. dos nosos exiliados. Como exemplo os traballos musicolóxicos enxergados por Xesús Bal y Gay.
3. LIÑAS DE TRABALLO QUE SE DESENVOLVERON, DESENVOLVEN
OU PODERÍAN DESENVOLVER EN MÉXICO

O patrimonio máis importante son as mulle.res e os homes da emigración e do
exilio que mantiveron a lingua e a cultura galegas, ou crearon outras manifestacións
culturais na arquitectura, escultura e pintura, na literatura, no teatro, no cine, na
fo tografía, etc.
A primeira e urxente prioridade sería polo tanto que o Consello da Cultura
Galega mediase ante a Xunta, o Parlamento, as Universidades e outras Institucións
para que se fixera unha homenaxe pública e plural ós superviventes do exilio galego republicano en México.
Nunha situación democrática como a que vivimos non é adecuado pedidle a
esas mulleres e homes que sufriron corenta anos de desterro e incomunicación que
nos entreguen os seus papeis ou calquera outra achega patrimonial-cultural para, a
continuación, deixalos de novo no ninguneo e no ostracismo ata a súa morte.
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Historiadores ou Institucións galegas que amasen ese comportamento non
merecen a herdanza dunha Autonomía que lles debemos a moitos <lestes exiliados
republicanos e da que viven ou vivimos moitos milleiros de galegas e galegas.
Algún s d~ les ou os seus filias sentíronse moi ledos na conmemoración do 25
de xullo de 1992. Aquel día celebramos un xantar de confratemidade no restaurante do Centro Galega. Acababan de seguir no televisor a inauguración da Olimpiada
de Barcelona e viñan gratamente sorprendidos pola eficiencia e poder que amasaba
Cataluña a través de símbolos como as senyeras, a lingua, a presencia protocolari amente relevante de certos persoeiros como o presidente Pujol ou o alcalde Maragall ,
e, sobre todo, pola eficacia amasada na organización do evento.
Ás sobremesas fíxenlles entrega dalgúns libros dedicados que me obsequiaran
para eles Carlos Casares e Víctor Freixanes en nome das Editoriais Galaxia e
Xerais, respectivamente. Ese xesto dos nosos editores fíxolles ver que aquí na Galicia tamén había escritores e persoas significadas que non os esqueceran ... e a partir
dese momento fóronse abrindo e animando un pouco máis.
Creo que as iniciativas futuras cara á recuperación do patrimonio cultural
galego en México deben encamiñarse nesta dirección: a do recoñecemento oficial
e público, aínda que moi tardío, do labor desenvolvido por estes homes antes da
gue rra, durante a guerra e no exilio.
Sería importante igualmente o envío dun animador sociocultural comprometido coa cu ltura galega que traballase entre o colectivo emigrado e exiliado
durant un ano ou dou para intentar crea-la demanda dunha presencia perman nt d Ir f ores de Lingua, Literatura, Xeografía, Historia e Arte de Galicia.
]sl
x Ju si vam nte para aquel es sectores dos emigrantes e os seus fillos/as que
mani f sta n un mínimo interese nas súas raíces étnico-culturais. Por suposto
vitando ca lqu era apostolado que pretenda converter a este colectivo da segunda
xeración cun grave problema de identidade; un colectivo, o dos fillos de emigrantes galegas nacidos e criados en México, que nese país navegan con bandeira española (case nunca galega) e en Galicia, de vacacións, van de mexicanos;
pero nas dúas latitudes cunha actitude xeralmente clasista, con moita prata e con
frecuencia apantallando á xente.
En canto ó traballo desenvolvido, co-xestionei a traída do arquivo persoal de
Luís Soto Femández, sen dúbida o máis importante fondo documental privado do
exilio galego en México, despois de animará familia a doalo ou vendelo a Galici a.
Un arquivo que descubrín na primeira viaxe a México, no inverno de 1991.
Daquela resultoulle un tanto traumático á viuva, Menchu García Jaurrieta, e á
súa filla Cuqui , retomar sobre a memoria e actividades de Soto -ás que lle dedicaba máis tempo cá propia familia-; tras varias intentos e antes de despedirme
prometéronme que na seguinte viaxe podería consultalo, o que empecei a facer coa
co laboració n de Güicho, o fillo de Luís Soto, no verán de 1992, na Anglo-Mexica-
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na de Productos Químicos, a empresa que herdou este economista de seu pai, o
vello Soto.
Rematamos de face-lo censo provisional dos fondos en agosto de 1993, data na
que os 142 sobres tamaño folio nos que gardámo-la documentación relacionada,
fo ron metidos en catro caixas-arquivadores que pesaron 72,5 quilos, tralo seu precintado e lacado, efectuado na nosa presencia. Feíta a xenerosa "Doazón" pola
familia Soto, os fondos foron trasladados a Galicia, e fixo recepción dos mesmos a
directora en funcións do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, co mesmo precinto e lacado, o día 1 de outubro do mesmo ano 1993. Asistimos á recepción Elixio Rodríguez Domínguez e a súa esposa María Gloria, amigos e colaboradores de
Soto, que se atopaban de vacacións en Bande, e un servidor.
No verán de 1992, e despois dunha entrevista con María de la Luz Nápoles y
González Hermosillo, foime amosado por esta e polo seu fillo Ramón Osorio Nápoles o arquivo de Bibiano Fernández Osorio-Taffal. Alí estaban, nun ático da rúa Varsovia alugado por eles, tres habitacións-trasteiros acuguladas de caixas-arquivadores, algúns libros e revistas, e moitas maletas e bolsos vellos así como curiosidades
propias dun ilustre viaxeiro como foi o diplomático Osorio-Tafall. A familia mexicana de Osorio tina interese en doar este material a algunha institución galega que
se interesase polo mesmo, cumprindo así un desexo do finado.
Encargueime de face-las xestións oportunas e despois do peche dos arquivos e
bibliotecas públicas, en sesións de 7 a 12 da noite, ás veces ata máis tarde, dúas ou
tres veces por semana, baixamos -mellor dito baixei, pois Moncho non podía
facer esforzos físicos- unha por unha as pesadas caixas do ático ata o piso cun
dobre obxectivo: facer unha cala dos fondos para valora-la documentación contida
nos arquivadores e arranxa-los mesmos, limpar de po cada carpetiña e cambiar
moitas caixas, humedecidas, vellas ou deterioradas, labor que seguiron a facer
durante un ano enteiro Luz e Moncho Osorio coa súa vivenda convertida nunha oficina. Ó meu regreso a Galicia informei da existencia <lestes fondos a varias personalidades e institucións, entre elas á Universidade de Santiago e ó Arquivo Histórico-Provincial de Pontevedra. Ó cabo, e despois de entrevistarme co director do
Museo de Pontevedra, o inxente arquivo de Osorio-Tafall foi adquirido por esta
Ins ti tución , o seu director Carlos Valle, que viaxaba a México naqueles días, amosou un interese claro polo mesmo, visitou a Luz e Moncho Osorio na súa casa do
D.F. e a partir de aí xestionou a traída duns fondos de grandes proporcións que xa
se atopan depositados na cidade do Lérez e en proceso de censado. Xunto ó Arquivo, Carlos Valle conseguiu algo máis difícil en México: recuperar parte da Biblioteca do ilustre pontevedrés coa que quedara o ex-presidente Etcheven-ía, con grande relación co lerense da etapa en que Osorio-Taffall dirixiu o Centro de Estudios
Económicos y Sociales del Tercer Mundo (C.E.E.S.T.E.M.).
A última xestión cultural que pode vale-la pena comentar aquí ten que ver cun
manuscrito que descubrín no Distrito Federal na miña última estadía naquel país .
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Eran as memorias do piloto aviador galeguista Elixio Rodríguez Domínguez que
es te escribira en castelán para facer unha pequena edición en México pensando fundamentalmente nos seus fillos e netos. Convencino da calidade e interese do manuscrito e animeino a editalo na Colección Documentos de Ediciós do Castro ou en
Crónica de Edicións Xerais.
Ó remate editouse en Xerais co apoio caloroso de Víctor Freixanes e Manuel
Bragado e co título Matádeo mañá. O libro, amenísimo, leva unha presentación de
Méndez Ferrín e un limiar meu. Xunto co Castelao, a V.PG e outras memorias de
Luís Soto é de abrigada consulta para calquera estudioso do exilio galego en México.
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PATRIMONIO GALEGO EN EUROPA

Carlos Díaz Martínez

O PATRIMONIO GALEGO EN EUROPA

A recuperación do patrimonio galego e das realidades da presencia galega en
Europa (na súa máis ampla significación) non precisa xustificación ningunha.
Abonda con integrar este concepto na necesidade para o pobo galego de ter á súa
disposición a totalidade das produccións materiais (culturais, sociais, históricas,
etc.) que constitúen unha achega indispensable á súa definición como comunidade
nacional.
O desenvolvemento de moitos dos feitos históricos relevantes de Galicia forma
parte da historia global do conxunto xeográfico/histórico de Europa (e máis particularmente da chamada "Europa occidental"). Esta integración da nosa historia
particular no conxunto do proceso histórico europeo tivo como resultado apresencia de temáticas galegas, ou en relación con Galicia, en moi diversas produccións
culturais ó longo da xeografía e da historia das sociedades europeas.
A análise histórica dos autores/productores <lestes materiais facilita a súa clasificación en dous grandes apartados:
1. Os materiais producidos polo conxunto dos máis diversos autores/productores
europeos (nunha ampla definición).
2. Os materiais producidos (individual ou colectivamente) polos galegos residentes nos diversos países europeos.
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Ata hoxe, a ex istencia dalgúns <lestes materiais en fondos ou arquivos de Galicia foi posible, maiormente, mediante iniciativas individuais (en temáticas sectoriais): non existe a ningún nivel na nosa colectividade (iniciativas privadas ou públicas) unha preoeupación, estructuras ou instruccións "oficiais" que teñan por obxecto a recuperación e clasificación <lestes materiais.
Consideramos que a situación sociopolítica e cultural da Galicia actual fai posible, necesario e indispensable o poder dispoñer en Galicia destas produccións co
obxecto de contribuír ó estudio da nosa historia. A recuperación destas produccións
só é función dos medios dispoñibles para este traballo (financeiros, técnicos, etc.).
A análise das diversas estructuras existentes na Galicia actual (en particular no
eido das estructuras públicas e do sector "para-público") demostra que a recuperación <leste patrimonio é posible: abonda coa consideración da necesidade e da vontade de facer realidade este traballo.
A nosa experiencia persoal nesta temática de recuperación do noso patrimonio
(25 anos mercando, coleccionando, estudiando e arquivando estes materiais) conc lúe que a fase das iniciativas individuais está totalmente superada por diversas
razóns:
1. A neces idade de amplia-los campos e os temas das produccións obxecto <leste
estudio e recuperac ión.
2. As limitación s financeiras para a merca (ou poxa nas subhastas internacionais)
da produccións mobles.
3. As limitac ión nos coñecementos técnicos/científicos para a busca, análise e
id ntifi cac ión clesta produccións.
4. As limitac ións que teñen por orixe o non recoñecemento "oficial" das inici ativa inclivicluais para poder ter acceso ó estudio e/ou reproducción de moitos
materiais de carácter non comercial (fondos de arquivos e museos).
Chegados a este nivel da nosa análise é necesario precisar que os medios necesarios para a realización <leste traballo non son precisamente de grande envergadura
ou volume tendo en conta as características das produccións obxecto do estudio.
l. PATRIMONIO HJSTÓRTCO/DOCUMENTAL

O carácter xeográfico europeo de Galicia (con lazos de rnaior importancia
coa chamada Europa occidental) orixinou que diversos momentos da nosa propia
historia estivesen integrados directamente na historia global de Europa, e mái s
particularmente:
1. Tódolos feitos en relación directa coa temática "xacobea" e o Canuño de Santiago no seu conxunto: peregrinacións, camiños europeos, culto xacobeo, etc.
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2. Os temas derivados do carácter "atlántico" de Galicia: batalla de Rande,
Armada Invencible, importancia comercial e militar dos nosos portos e das
nosas costas.
3. Os temas relacionados coas operacións comerciais directas entre Galicia e
outros países europeos.
4. Os temas en relación coa Guerra de Independencia: retirada do Exército
Inglés, batallas de El viña e Ponte Sampaio, morte de Sir John Moore, etc.
5. Os temas derivados da Guerra Civil española: guerrillas, represión, exilio,
solidariedade internacional, etc.
Estes feítos da historia galega de dimensión europea son a orixe da producción
en moitos países europeos de materiais de diversas categorías que consideramos
ind ispensables para o estudio da nosa historia. A necesidade de poder dispoñer
di rec tamente en Galicia <lestes materiais non precisa xustificación. Ademai ~ estes
feítos tamén tiveron como consecuencia a presencia de temas galegos en diversas
cidades europeas: monumentos ou conmemoracións de carácter "xacobeo", monumentos con referencias a temas históricos acontecidos en Galicia, paisaxes, etc.
1.1. Temáticas obxecto do estudio
No caso dos bens mobles producidos e comercializados, o interese reside na
recuperación/importación <lestes materiais para o seu posterior estudio monográfic o, así como a posible utilización para completar outros estudios de temática
galega.
Outra categoría de materiais de grande interese neste tema son os fondos e
arquivos oficiais existentes en Europa. O carácter de "pezas únicas" obriga a un
estudio in situ, así como é a necesidade de poder copia-la totalidade dos materiais
en relación con Galicia.
No relativo ós monumentos, construccións ou lugares xeográficos en relación
coa nosa historia, o seu estudio exhaustivo facilitaría a elaboración de monografías de grande interese completadas con novas achegas para os estudios xa realizados ata hoxe.
1.2. Metodoloxías de recuperación
A busca <lestes materiais para a súa catalogación e posterior recuperación non
precisa de grandes enquisas ou estudios especiais. As dificultades proveñen máis
ben das dispoñibilidades humanas e materiais para a realización sistemática e continuada <lestes estudios e traballos.
As características de situación física e a posibilidade de acceso directo a estes
materiais facilitan a realización das nosas propostas:
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l. Obxectos e construccións inmobles: as súas características físicas fan posible
en certos casos reproduccións directas (por exemplo a estatuaria, maquetas de
monumeptos) ou nos outros casos, a catalogación completa mediante técnicas
fotográficas e descritivas (igrexas xacobeas por exemplo).
2. Materiais orixinais depositados en arquivos: a copia sistemática é relativamente fácil (soportes en papel) . Estudio dos fondos/arquivos: os lugares que
di spoñen destes materiais son relativamente limitados (nos países de Europa
Occidental dispoñemos na maioría dos casos de arquivos nac ionais centralizados), ademais, en todos estes fondos as modernas técnicas de clasificación
(acceso informático por temas) facilitan a busca. Nestes casos a realización de
copias é moi simple: fotocopias (branco/negro ou color), reproduccións fotográficas, soportes informáticos, etc.
3. Materiais que tiveron unha producción de carácter comercial (gravados,
libros, mapas, fotografías, etc.): na maioría dos casos é posible mercar directamente e tes orixinais (anticuarios, librerías, subhastas, etc .). Estas produccións teñen uns prezos por unidade relativamente "accesibles" (raramente
unha peza pasa das 100.000 ptas.). O problema consiste nas posibilidades de
te r acceso directo e permanente ás informacións relativas á comercialización
de tes productos.
t c ido soc ia l galego residente en Europa (a nivel individual ou organizado)
s - la ba [ara a realización dalgunhas destas propostas. Mediante uns esquen ·ts
funci nam nto e instruccións (correctamente definidos e precisos) podemos
uti 1izar est potencial para obter informacións da actualidade das produccións do
noso int r s as í como para unha enquisa/estudio dos materiais xa producidos.
2. PA1 RlMONIO DA EMIGRACIÓN

A historia soc ioeconómica galega dende 1850 ten como unha das principais
características o fenómeno migratorio . No caso de Europa Occidental a emigración
galega comeza a finais dos anos cincuenta para te-lo seu máximo expoñente nos
anos sesenta e setenta (e máis particularmente o período 1965/1975); dende a crise
económica do 1974 este movemento vai esmorecendo ata hoxe, para ser actualmente case testemuñal. No devalar desta presencia galega por Europa, os nosos
emigrantes foron autores e productores de gran cantidade de iniciativas e actividades nos eidos socioculturais, de folguexo, políticos e mesmo deportivos .
A hi storia da nosa emigración en Europa é parte integrante da historia de Galicia.
A recuperación da memoria e do patrimonio dos nosos emigrantes é indispensable e
necesaria. Ademais, a evolución actual desta emigración fai urxente esta recuperación:
retornos cada vez máis importantes, integración das "2ª. e 3ª." xeracións nas sociedades de acollida e o consecuente abandono da súa identificación co país de seus pais.
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2.1. Características dos galegas en Europa

Para comprende-lo fenómeno da creación do patrimonio galego pola nosa
emigración en Europa é preciso ter como referencia as súas características socioculturais, así como o momento histórico do seu desenvolvemento (a represión da
identidade galega por parte da dictadura fascista):
1. A inmensa maioría dos emigrantes galegos en Europa tiñan uns niveis de
estudios mínimos (o antigo certificado de estudios primarios da escola obrigatoria ata os 14 anos) .
2. A gran maioría dos emigrantes tiñan como orixe o medio rural, vilas pequenas
e barrios populares das cidades .
3. A súa formación profesional era moi baixa e, no mellor dos casos, non pasaba
da categoría de "obreiro cualificado".
4. Ausencia de "intelectuais" cunha formación cultural mínima aceptable, particularmente nas temáticas galegas (ó contrario do que sucedeu en América
mediante os exiliados).
S. A existencia de estructuras de seguros e servicios sociais nos países de Europa non obrigaba á constitución de entidades con actividades de protección
social (ó contrario do que sucedeu nos países de América).
6. A mentalidade de ser unha emigración de paso e non de residencia ou asentamento definitivo, e a facilidade de viaxar regularmente a Galicia cando as
vacacións (primeiro unha vez ó ano, e posteriormente dúas ou tres veces) non
facilitaron a integración nas sociedades de acollida (ademais dun latente racismo e xenofobia na maioría <lestes países).
A pesar <lestes condicionantes considerados nunha primeira análise como
negativos para a creación de patrimonio, esta emigración galega creou e produciu
un patrimonio sociocultural de grande importancia para a historia actual de Galicia. As dinámicas propias dos emigrantes galegos no terreo da "producción de
patrimonio" tiveron como condicionantes, por unha parte, as estructuras sociopolíticas dos países de acollida e, por outra, a solución dos problemas particulares
atopados en cada país.
Ademais dos emigrantes galegos afincados en Europa por razóns socioeconómicas, é necesario menciona-la presencia doutros grupos de galegos con identidades e actividades específicas na temática da creación de patrimonio galego en
Europa:
l. Exiliados da Guerra Civil: grupo moi minoritario, particularmente afincado en
París (ademais de persoas illadas por Europa). A nivel individual a gran maioría <lestes galegos (agás contadas excepcións) desenvolvían as súas activida-
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des en estructuras políticas españolas (PCE, PSOE, UGT, etc.) e fóra de actividades de carácter galego, ou mesmo en contra en moitas ocasións, os seus
contactos, coa emigración galega sempre foron esporádicos.
2. Intelectuais e artistas: grupo moi reducido (un cento en toda Europa). As súas
actividades soc iais e profesionais sempre se desenvolveron (agás casos illados
e exemp lares) fóra da emigración galega organizada. Nos momentos difíciles
do desenvolvemento de actividades galegas (situación de represión oficial por
parte das autoridades consulares) este grupo destacou pola súa ausencia e insolidariedade. Posteriormente (período da transición) moitos <lestes individuos
empezaro n a integrarse nas entidades galegas da emigración. Estas consideracións non restan valor á existencia de certas produccións individuais (artísticas
ou culturais) que forman parte <leste patrimonio galego en Europa.
3. Estudiantes galegos: durante os anos sesenta e setenta numerosos estudiantes
galegos viaxaron a Europa para completar estudios; a súa presencia foi relevante nos períodos das vacacións do verán. Coa excepción das persoas que en
Galicia xa estaban integradas en actividades culturais ou políticas, este grupo
non participou en actividades de temática galega (excepto para aproveitarse
en beneficio individual da solidariedade, e de certa inxenuidade, dos nosos
em igrantes) .
2.2. Organizacións da emigración ga lega en Europa
migraci ~ n gal ga no seu conxunto caracterízase como un ha emigración que
s aut rganiza con structuras propia (en tódolos lugares e tempos) fóra das entidad s n xi ·t nt s nos países de acollida e dos outros grupos de emigrantes.
n Europa as primeiras entidades da emigración galega xurdiron a partir de
finai do anos sesen ta. O seu auxe hi stórico (cuantitativo e cualitativo) tivo lugar
principalmente entre 1970 e 1990. Neste período as estructuras destas entidades
r vestiron formas moi diversas e orixinais, adaptadas en cada caso ós obxectivos de
traballo do grupo e ás condicións (materiais e xurídicas) dos diversos países de acollida. Xa nesta década asistimos a un refluxo destas organizacións (por razóns do
es tancamento da emigración e importancia do fenómeno do retorno); a situación
actual demostra que se mantiveron só os grupos con estructuras "clásicas" dos chamados "centros galegos''.
En función dos obxectivos de traballo, do funcionamento e das súas estructuras podemos establecer diversas categorías de organización destes grupos:
1. Asociacións de carácter clásico de "centro galego" ou "casa de Galicia": en
moitos casos con locais sociais, e definidas por actividades moi amplas nos
eidos do soc ial , folguexo, cultura, deportes, etc. As primeiras foron A Nosa
Gal iza (Xenebra, 1967) e Casa de Galicia (París, 1969). Actualmente hai censadas unhas 40 (a metade en Suíza).
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2. Grupos de traballo: organizados con obxectivos sectoriais no terreo da difusión
cultural (editoriais, edición dunha revista, organización de conferencias, realización de emisións de radio). Tiveron grande importancia nos anos 60.
3. Asociacións con actividades deportivas: futbolística na maioría dos casos. Esta
categoría aínda hoxe mantén certo activismo relativamente importante.
4. Seccións locais de partidos políticos de ámbito galega: o sector nacionalista
da UPG nun primeiro momento para ampliarse posteriormente á ANPG e ó
BNG, e os galegas do PCE agrupados baixo as siglas do PCG. A grande época
de activismo foron os anos setenta, as súas actividades foron diminuíndo nos
oitenta para practicamente desaparecer na actualidade.
A análise do funcionamento do conxunto <lestes grupos presenta varias similitudes que condicionaron a creación do patrimonio xerado por cada grupo:
l. A falta permanente de medios materiais: finanzas (as poucas axudas oficiais
da Xunta existen dende hai 5 anos); a non dispoñibilidade de locais sociais na
maioría dos casos (as actividades tiñan lugar en locais prestados por outros
grupos). É necesario mencionar que, no noso coñecemento, ningún grupo
galega en Europa foi ou é propietario dos seus locais. Esta situación é a
demostración para a dificultade da constitución e conservación do patrimonio
do grupo: imposibilidade de dispoñer de espacios físicos para arquivos.
2. A falta de preparación sociocultural da inmensa maioría dos socios e dos
directivos (características da emigración galega como mencionamos anteriormente). Esta situación produciu o fenómeno do xurdimento de líderes
locais, que con moita vontade e sacrificios foron levando adiante unha gran
variedade de traballos. O aspecto negativo desta realidade era que, se o líder
marchaba o grupo esmorecía (namentres non xurdía outro ), ou mesmo se
desfacía.
3. O feito permanente dun funcionamento caótico, non estructurado e moi voluntarista, cheo de enfrontamentos por razóns de prepotencias individuais ou de
opcións políticas.
4. A ausencia da preocupación de conserva-los arquivos e a memoria das súas actividades, excepto casos illados ou dependentes de iniciativas individuais.
A pesar <lestes condicionantes negativos, a nosa emigración en Europa xerou
unha serie de produccións de interese cultural que forman parte do patrimonio global dos galegas. A maior parte deste patrimonio existe en soporte papel espallado por
Europa adiante e nalgúns casos en arquivos privados en Galicia. Outra parte <leste
patrimonio pervive na memoria viva dos autores e responsables desta creación colectiva, este patrimonio está por recuperar e a súa pervivencia é moi precaria.
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2.3. Produccións da emigración galega en Europa

Por razóns de facilidade clasificamos este patrimonio non en función das características físirns das produccións senón baseándose nas categorías dos grupos productores; na totalidade dos casos estamos a falar de materiais editados:
1. Produccións dos grupos clásicos (centros galegas) : as produccións editadas

son revistas ou boletíns (de periocidade moi variada e non regular en tódolos
casos), folletos diversos relativos ás actividades organizadas, e algunhas
pequenas edicións de textos galegas de creación.
2. Produccións dos grupos de traballo: maioritariamente o obxectivo destes gru pos era a elaboración dun boletín de información. Con periocidades moi irregulares, algunhas destas publicacións son do máis interesante producido ata
a data polos galegas en Europa: Trebellos (Roma), Boletín (Londres), Caliza Hoxe (Xenebra). Nalgúns casos estes grupos editaron libros ou opúsculos
de grande interese para a cultura galega: a única editorial galega en Europa
foron as Edicións Roi Xordo en Xenebra que ademais de libros tamén editou
revistas (A Cava das Choias e Rego).
3 . As produccións dos grupos de carácter deportivo limítanse ós informes internos das súas ac tividades.
4. Produccións de partidos políticos: estas edicións foron moi importantes nos
anos etenta, tanto polos seus contidos (información alternativa á prensa oficial c nsurada) como pola importancia do espallamento que tiveron algúns
b letín s (cubrían toda Europa, América Latina e mesmo chegaban a Galici a) .
Ademaís de nume rosos panfletos, opúsculos, carteis, adhesivos e publicacións
mo i diversas cómpre mencionar: a revista bimensual Galicia Enúgrante,
voceiro da UPG para a emigración (Xenebra, 1975/7 6, 16 números) e Nova
Galióa. tievista de c1.dtura do PCG (París 1970/80, 25 números).
Neste apamtado oómp[;e menciona-la importancia que tiveron para o conxunto
de Gal1icia a edición ck!ls libros Galicia Hoy (Ed. Ruedo Ibérico, París, 1966) e El
pensamien,to poilfrico de Castelao (Ed. Ruedo Ibérico, París, 1965). Estas edicións
feítas a ioiciafüra de Isaac Dfaz Pardo e de Luís Seoane contaron co apoio de José
Martínez das Ed1ó éóns Rruedo Ibérico. E stes dous libros foron os textos básicos que
facilitaron a formaci1ó n mo nacionalismo galego dos emigrantes galegas que a través
de Europa tiveron certo activismo de carácter nacionalista.
1

2.4. Patrimonio da enr.igntción galega en Europa

Ademais das producóóns editadas polo conxunto dos grupos galegas tamén
ex isten espalladas por Europa diversas categorías de materiais orixinais de grande
importancia para a recuperación da nosa memoria colectiva.
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Estes materiais son parte integrante donoso patrimonio e a precariedade da súa
conservación é total : ó noso entender ninguén se preocupou pola súa conservación.
En función das existencias e dos contidos <lestes materiais podemos mencionar
máis particularmente:
1. Os arquivos dos grupos: correspondencia, ficheiros de socios, libros de
actas, libros de ouro, libros de prensa das actividades, fotografía, vídeo, gravacións, etc.
2. As bibliotecas de certos centros galegos: non moi importantes pola cantidade
de volumes, si teñen certo interese pola presencia de moitas edicións galegas
"raras" e antigas (edicións de América ou da clandestinidade) .
3. A gran variedade de materiais que atopamos en certos locais de centros galegos: obxectos "souvenirs" de celebracións ou conmemoracións diversas, foto grafías, e mesmo algunhas pezas de artistas galegos. Se ben na gran maioría
a calidade artística non é de moita relevancia, o seu estudio pode aehegar
datos sobre a historia da nosa emigración.
Neste capítulo tamén é necesario menciona-la existencia de varias categorías
de fo ndos de grande interese para complemento da constitución do patrimonio
galego no seu conxunto:
1. Neste apartado é necesario menciona-la presencia en Europa de galegos (ou
nacionais dos países de acollida) que a título individual constituíron pequenas
coleccións de arte galega (pintura ou gravado contemporáneos) e pequenas
bibliotecas privadas especializadas. O interese <lestes materiais reside no feíto
de que nestes casos son materiais que non existen en Galicia actualmente: por
exemplo, colección monográfica sobre o tema xacobeo en Suíza.
2. A importancia de coleccións privadas (e monográficas) de grande interese
dalgúns artistas galegos que fixaron a súa residencia en Europa : por exemplo a biblioteca de María Casares, ou as coleccións do artista santiagués
Camilo Otero.
3. Para a recuperación da memoria histórica de Galicia tamén é necesario menciona-la existencia de fondos históricos de temática máis ampla que conteñen materiais directamente en relación coas actividades da emigración e do
exilio galego despois da Guerra Civil. Por exemplo o arquivo da historia do
anarquismo (Centro de Estudios Anarquistas, Amsterdam) e o arquivo oficial do PCE (Centro Español de Moscova) .
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2.5. Fondoslarquivos existentes en Galicia
Actualmente en Galicia non existe ningunha entidade que recompilase sistematicamente fondos desta temática. A producción da emigración galega en Europa
a disposición pública é moi reducida, só ternos constancia de pequenos legados no
Secretariado de Relacións coas Comunidades Galegas e na Fundación Penzol.
Tamén podemos menciona-la existencia de fondos de emigrantes galegos retornados que tiveron certo activismo neste tema. O noso propio arquivo (un milleiro
de pezas) pode ser actualmente o rnáis extenso existente en Galicia, e a disposición
para estudios.
3. RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO DO EXTERIOR

As nosas actividades durante preto de vinte anos a través de Europa tiveron
empre como complemento a preocupación pola conservación dos materiais <lestes
fe itos e actos.
Baseándose nesta experiencia facemos a continuación unha serie de propostas necesarias e urxentes para a recuperación, importación e conservación do
patrimonio galego fóra de Galicia. Se ben a nosa análise parte da experiencia
uropea, pe nso que as propostas so n extensibles en gran parte ó conxunto do
patrimon io galego fóra de Galici a. Neste tamén podemos menciona-la posibl e
r c uperac ión de fondos ex istentes e n admi ni stracións de Galicia (privadas ou
¡ ú li ca ·) gu co nte ñen materiais de grande interese para o estudio donoso fen óm n mi g ratorio.
A itu ació n actual de in ex istenci a en Galicia de medidas dedicadas ó tratament d sta temática obriga a propoñer diversas fases de traballo: entre a urxencia de
hox e a situac ión idónea para o futuro.

3. 1. Recuperacións de urxencia dos fondos
O conxunto da emigración galega está actualmente nunha fase de regresión
ou mesmo de desaparición en rnoitos países : envellecemento do conxunto do
grupo, retornos a G alic ia, despreocupación das xeracións que naceron nos países
de acollida.
Esta situación conduce á perda de moitos materiais producidos pola emigración, por esta razón é necesario tornar medidas urxentes para a recuperación e
importación a Galicia <lestes fondos, con total independencia da súa posterior
catalogación, organización e localización : a necesidade máis inmediata é o alrnacenamento dos fondos, arquivos e materiais diversos.
Para a realización desta fase de traballo as necesidades materiais non son, rel ativamente, moi importantes e poden integrarse (provisionalmente) nas actividades
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de entidades públicas galegas xa constituídas (Consello da Cultura Galega, Dirección Xeral do Patrimonio da Consellería de Cultura, etc.).
3.2. Organización dos fondos en Galicia

A futura organización do conxunto dos fondos e materiais que tratan da emigración galega deben ter unha organización específica e autónoma, fóra das estructuras existentes que foron creadas para outros campos de traballo.
A nosa proposta de estructura propia para este labor é en función do volume
dos fondos e materiais a recuperar, así como a importancia que ten o conxunto das
temáticas da emigración na historia de Galicia.
No relativo á definición xurídica, esta estructura debe ser unha fundación específic a para o estudio de toda a temática relacionada coa emigración galega e ó
mesmo tempo cunha total autonomía no seu funcionamento.
Diversas iniciativas ou proxectos dos que ternos informacións teñen m1s conceptos 1mcia1s moi sectona1s, en consonancia con realizacións xa feitas noutros
temas , e xa vémo-los resultados: localismo, clientelismo, e mesmo apropiacións
indebidas en certos casos.
O fenómeno migratorio reviste en Galicia un carácter de influencia total da
nosa sociedade dende centos de anos. Os proxectos que senten as bases para o seu
estudio teñen que estar en relación con esta definición globalizadora e ó servicio do
conxunto da sociedade galega.
3.3. Estructuras de recuperación/importación
A nosa proposta de fundación autónoma e específica pode realizarse a medio
prazo .
Os traballos máis inmediatos a realizar teñen que incluír de xeito permanente e
paralelo a recuperación, a catalogación e o estudio dos materiais da emigración:
1. A recuperación mediante os contactos directos coa emigración para que fagan
entrega dos fondos conxuntamente co envío de equipos de traballo para
recompilar e recupera-los diversos fondos deste patrimonio.
2. En Galicia, catalogación de tódolos materiais recuperados e dispoñibles para
a elaboración de estudios . Igualmente, catalogación en ficheiro dos materiais
que existen polo mundo e que non poden importarse directamente a Galicia
(pezas de museos, ou orixinais de arquivos oficiais) .
3. Estudios monográficos para que a sociedade galega recupere gran parte da súa
historia, descoñecida actualmente, e que foi de gran relevancia internacional
en moitos casos.
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Estes campos de traballo poden ser realizados polo persoal da futura fundación
ou mediante e ncargos a equipos específicos (en Galicia ou nos países de acollida)
para traballos monográficos.
Nos lu gai:es de emi gración esta fundación tamén pode ter unhas representacións (persoas ou entidades) con carácter permanente para facilita-los contactos
dirixidos á recuperac ión e estudio dos materiais de interese .
A existenc ia pública dunha fundación con estas competencias tamén facilitará
a e ntrega directa e espo ntánea de materi ais actualmente en poder de personas privadas ou co lectivos.

3.4. Funcionamento do Arquivo da emigración
Os traballos e o funcionamento prioritario desta fund ación poden ter como
obxectivo a reali zac ión prioritaria dos seguintes campos de traballo:
1. Constitu c ión do arquivo xeral da historia da emigración galega, a disposición
do público para todo tipo de consultas individuais (busca de familiares, por
exemplo) e para facilitar estudios desta temática.
2. Co nstituc ión dun mu seo da emigración galega para que toda Galicia teña acceso á totalidade dos feitos e realid ades deste fenómeno social que tivo e ten
repercu ión s e n tódalas fam ili as de Galicia.
3. cs tabl cce me nto de dinámicas de traballo dirixidas (estudios monográfic os e
d vu lgari zac ión) a info rmar ó conxunto da soc iedade galega sobre temas da
e mi grac ión: pub li cac ións, expos ición s, seminarios, etc.
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PATRIMONIO E CULTURA DA EMIGRACIÓN
GALEGA EN PORTUGAL

Xosé Lois García

O panorama xeral do patrimonio cultural galego no ámbito xeográfico portugués
ten diversos espacios e temporalidades no que atinxe ás diversas frecuencias e modalidades que ocupou esta emigración. Antes de nada, quero subliñar que a documentación de éxodo galego a Portugal é unha das mellor conservadas e activas para descifrar
ese largacío período que o podemos remontar desde o século XII ata a actualidade. A
toponímica portuguesa así o confirma en casos como Aldea Galega e outras poboacións do norte do país e especificacións documentais como lohanes Petri dictus Gallecus ou Donna Maior dicta Galleca . A un investigador sobre este tema non lle resulta
difícil localizar esta emigración fixa ou en tránsito que se asentou ou percorreu Portugal. Mais hai un contratempo na documentación sobre esta emigración que a podemos
considerar virxe ou pouco frecuentada. Servidor veu traballando nela desde hai catorce anos, co fin de que fose de utilidade para a miña tese de doutoramento. Dado que
esta se truncou, por moitos motivos, todo ese traballo documental extraído das miñas
pescudas conve1terase en libro para o vindeiro ano.
O que aquí vou dicir é que o patrimonio da emigración galega en Portugal está
debidamente estudiado por min e, polo tanto, limitareime a ofrecer unha explicación básica. Neste meu próximo libro hai un primeiro apartado dedicado ós primeiros transvasamentos de galegos a Portugal, que obedecen a diversas causas, sobre
todo ás convulsións políticas entre España e o país veciño nos séculas XIV e XV,
como son as intromisións do Conde de Andeiro , que introduce en Portugal unha
emigración moi ben localizada polos cronistas de D. Joao I.
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A partir de aquí, a miña análise é a nivel demográfico, económico, político e
relixioso. E, sobre todo, clarexo o papel que xogou aquela nobreza galega nos intereses dos dous estados contendentes. Esta sería a primeira base sólida para localizalas causas e os efectos desa primeira emigración e contextualizar diversas dinámicas
que rexeron a orientación das castes sociais galegas en Portugal.
De seguida introducín o meu estudio nas crises políticas e nas depresións económicas baixo os Austrias, no Portugal do XVII; nas guerras de Portugal e Cataluña (1640) que provocan a negativa dos mozos galegas a cumpri-lo servicio militar,
por medo de irá guerra, e os primeiros focos de emigración masiva para Portugal.
Isto tamén coincidiu coa demanda de man de obra escrava para ser ocupada nas
grandes plantacións e factorías de azucre de Brasil. A man de obra negra, ocupada
en diversos servicios urbanos, sobre todo en Lisboa, foi levada para a colonia brasileira. Estes servicios foron ocupados por estoutra man de obra barata e galega, que
foxe das guerras en España. Estas fontes historiográficas, desde o lado galega, están
moi ben estudiadas por Antonio Meijide Pardo.
E n Lisboa, grosso modo, localizámo-lo maior continxente de galegas que se
asentaron en Portugal e noutros principais centros urbanos que merecen, para todo
es tudio so nesta 1nateria, investiga-las pautas da identidade galega desde diversas
ópticas de análise: antropolóxica, demográfica, económica, social e política. Esta
e mi grac ión ten todos estes compoñentes na súa consolidación durante o século
XVIII en Portugal.
neste éculo no que o investigador ten o maior continxente documental sobre
s 1stmt co mportamento s da emigración galega: a súa mentalidade rural fronte á
m ntalid ad dunh a burguesía urbana, as súas aglutinacións e dispersións, os diveros tipificados oficios que exerce e conserva como se fose un monopolio exclusivo d la e a forma de vivir e actuar en Portugal.
No século XVIII calcúlanse 80.000 galegas en Portugal, e a metade destes residentes en Lisboa. A fértil documentación existente escrita por portugueses, maiori tariamente, e por cronistas estranxeiros que visitaron Portugal neste século conforma
todo un corpus escrito e gráfico de enorme interese. Neste aspecto, a nasa emi gración en Portugal é a mellar documentada, se a comparamos con calquera outra da
mesma época. Pero, aínda que estea gardada e arquivada en diversos centros de catalogación e informática, non resultou atractivo para investigadores, e particularmente
galegas.
¿A que se dedicaban os galegas, concretamente en Lisboa? Pois, sobre todo, a
augadeiro, mozos de fretes ou de carga, servicios domésticos, enlaces e recadei ros
sobre "tapadillos" amorosos e un longo etcétera.
.
Todos estes oficios que exercían os galegas foron tan importantes que ós mái s
prestixiosos cronistas estranxeiros non lles pasaron desapercibidos, como Giuseppe
Baretti (italiano), Giuseppe Gorani (italiano), Dumouriez (francés), Willi am
Dalrymple (inglés), Arthur William Castigan (inglés), o Marqués de Bombelles
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(francés), William Beckford (inglés), Murphy (inglés), Carrere (francés), Link (alemán), Robert Southey (inglés), Carl Israel Ruders (sueco) e Charles Fréderic de
Merveilleux (francés). Todos eles viron de diferente xeito, en positivo e negativo,
ós galegos de Lisboa. Irnos le-la opinión de Carrere no seu libro, traducido ó portugués, Panorama de Lisboa no ano de 1796, di:
Existe em Lisboa urna ra9a de gente que se destaca da restante: forte, altiva, nervosa, cheia de
vigor, expedita, ágil, sempre de cabe9a erguida, o olhar vivo, aspecto altivo e decidido. Esta gente
aparece em toda parte: nas pra9as, as esquinas das ruas, nos cais, na margem do rio, a porta dos
armazéns, nas oficinas, nas obras públicas. Sempre ao dispor de quem a procura, porque nunca é
ela a oferecer os seus servi9os; aguarda, numa orgulhosa tranquilidade, que lhos pe9am.
Sao homens que dao logo nas vistas ao observador pelo completo contraste com o portugues
comum, do qua! nao possuem qualquer das características, nem modos, nem costumes. O simples espectador é levado a considerá-la, desde logo, urna espécie de gente privilegiada que se
imunizou a influencia das causas múltiplas, físicas e morais que contribuíram para abastardar a
espécie humana em Portugal. Esta impressao imediata é justa e tem algum fundamento . A surpresa, porém, desaparece logo que o observador vem a saber que se trata de urna colóma estrangeira que nao se fixa aquí e que continuamente se renova. Sem ela, o comércio ficaria desprovido de bra9os, os trabalhos públicos sem execw;ao. É gente que nao para de trabalhar, ameal hando o dinheiro que ganha e que leva consigo quando volta a sua terra, contribuíndo assim para
empobrecer o país que o enriquece.
Estes homens sao os galegas espanhois de na9ao, todos originais da província da Galiza, a mais
povoada da Espanha, que nao pode sustentar todos os seus flihos.
Existe urna contínua corrente migratória desta província para Portugal; vem uns, abalam outros
e, logo que amealham urna pequena fortuna, regresam a súa terra, vindo outros a angariar a sua.
Os galegas dao a Portugal muitas classes de trabalhadores: estivadores dos portos e das alfándegas, mariolas, carregadores, augadeiros, mo9os de recados, muitos dos criados e cozinhei~os
da burguesía. Sao, ao todo, cerca de oitenta mil, espalhados pelos diversos pontos e cidades de
Portugal, e só em Lisboa existem uns quarenta mil.
Estao organizados em corpora96es, em ranchos, cada qua! com seu chefe, também galego, o
qua! exerce urna espécie de política correccional.
Poucos sao os que fixam em Portugal; no geral regressam a sua terra logo que reúnem a soma
suficiente para comprar algums bocados de terra na sua província, aonde iam em viagem de
tempos a tempos, deixando lá de cada vez as suas economías, fruto do seu trabalho.
Trabalham muito e vivem com economía, fazendo, consequentemente, bom pé-de-meia. Estao
calculadas en nao menos de cento e cinquenta lib ras tornesas as economías de cada galego, o
que perfaz a soma de cerca de doze milh6es de libras tornesas que saem todos os anos de Portugal, para nao voltarem, nem em espécie, nem em géneros, nem em mercadoria .
Os seus servi9os sao preferidos aos dos nacionais , os galegas sao menos obsequiosos, menos
agradáveis, menos aduladores, mas sao mais orgulhosos, mais bruscos, mais asseados, mais
compostos, menos pedich6es, mais li stos, desembara9ados, vigorosos, inteligentes , exactos e
mais fieis, possuindo ainda, além de tudo isto , o mérito da fidelidade. Os portugueses sao
sóbrios por necessidade, os galegas por carácter.
Nao é fácil perceber o carácter diferente, tanto do governo portugues como do espanhol, em
rela9ao a esta gente. O primeiro deixa que maos estrangeiras !he levem o seu ouro, o último
permite que saia do seu país un número tao considerável de homens que podí a empregar utilmente a desbravar as terras incultas que abundam em Espanha, e podía concorrer ao aumento
da popula9ao num país ainda em metade despovoado.
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Hai outros cronistas, como Gorani e Merveilleux, que analizan positivamente
o papel xogado polos galegos en Portugal.
Concentrándonos nesas premisas de estudio sobre o comportamento, e en función das ocupacións dos galegos en Lisboa, desembocamos nunha serie de oficios
subsidiarios un s doutros e nos que o tema central reside en acurtar e reserva-la súa
identidade galega. Os galegos en Lisboa, a gran maioría augadeiros, impuxeron
unha serie de no1mas que máis tarde se converten en ordenanzas municipais.
Os seus serv icios foron tan necesarios que en 1803 , na chamada Guerra das
Laranjas, entre Espafia e Portugal, as au torid ades lu sas trataron de expulsar ós galegos, mais as autoridades sucumbiron ó se daren conta de que sen eles a cidade se
paralizaría. Isto volve repetirse en 1829, cando os galegos se posicionan politicamente no bando migueli sta, porque os liberais intentaban que a traída das augas
li bres chegase a cada fogar, e isto supoñía un forte atentado contra os intereses dos
augade iros galegos . Esa orde de expul sión foi revogada polas autoridades liberai s,
o que é indicativo do poder que tiñan os galegos en Portugal.
As dive rsas relacións sociais do s galegos en Lisboa tefien unha serie de cambios que a súa propia dinámica es ixe e que os leva a outras infraestructuras e a ter
un peso po lítico decididamente reaccionario . No século XIX non é menos o peso
que teñen ó tomare n unha serie de iniciativas para permanecer como galegos ; un
tipo d casta diferenciada. E a súa idiosincrasia galega manifestábana naquela
f sta dos galegos, o día de San Mauro, ou San Amaro, que celebran durante tres
x rn adas a partir do 15 de xaneiro de cada ano . A indumentaria, a comida e a ling ua n · rvaban a das úas orixes.
utra das fontes de investigac ión que poden levar ó investigador a unha compren ión arbitraria é afeita do lado portugués, sobre todo por intelectuais . Boa parte
de t s inte l ctuais foro n contrarios ós galegos. No no so libro, un dos capítulos rn áis
longo é o que trata da op ini ón dos intelectuais partindo de Carn6es e pasando por
Bocage, A lrna id a Garret, o abade de Jazente, Coelho de Figueiredo, Nicolau Tolentino, Agostinho de Macedo, Herculano, E~a de Queirós, Camilo Castelo Branco ata
chegar a José Saramago. Todo un continxente de opinións interesadamente contrari as pesan máis cás que foron favorables ós galegos.
Neste sentido, as prioridades e as liñas de traballo para un investigador son moi
diversas , debido ó cruzamento de noticias rnarxi nais , contrastables con aqueloutras
que achegan certas individu alidades procedentes dunha soa fonte determinada, que
pode varia-la interpretación central.
No caso desta emigración ofrécense varios modelos de comportamento e de
utilidade para calquera disciplina a tratar, corno son a económica, política social,
etnolóxica, antropo lóxica, psicolóxica e aínda xeográfica. De tódalas emigracións
galegas contrastadas por rnin para o devandito libro, esta é a que ofrece rnaior interese, pola riqueza e a heteroxene idade temática. O seu problema básico é o imparable espallarnento de datos e a burocracia portuguesa que interrompe, as máis das
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veces, o estilo e a marcha da investigación. Hai certas institucións portuguesas
impermeables que atrancan o acceso ós arquivos, e para entrar neles é necesario
move-lo Palacio de Belem co Palacio patriarcal. É un dicir.
Por outra banda, o deseño dunhas liñas de traballo na recuperación de toda esta
documentación, que no programa se nos pide, xa queda reflectido no meu libro.
Desculpen que faga mención tantas veces a este libro, mais en realidade non houbo
outra investigación que xuntara datos e estudios de todo este conxunto. Como dicía,
a recuperación faise difícil cando estes datos están a cargo de diversas administracións portuguesas, pois só se chega a eles por medio de copias, e non tódolos documentos se prestan a este proceso técnico sen ofrecer riscos de deterioración.
O importante é saber, no caso galego, onde están todos estes documentos sobre
a nosa emigración, e para isto quixera dar unha serie de apuntamentos arredor do
gran volume investigado por min. En primeiro lugar hai que advertir que existen
documentos marxinais en diversos xornais do século XIX e principios do XX,
imprescindibles para calquera estudio mínimo da opinión portuguesa sobre óS galegos e, sobre todo, as opinións que se verteron a través dos xornais, e aínda en revistas marxinais ou sen transcendencia, que non están arquivadas nun centro de datos.
Polo tanto, o investigador non pode gozar desa dispoñibilidade, nin te-la idea de que
o tema da emigración galega en Portugal está en datos centralizados ó servicio do
in vestigador. Neste caso, o investigador ten que procurar referencias illadas que o
leven a datos concretos. Supoñamos que un ten noticias da repoboación do Douro
no século XVIII, sobre a construcción de socalcos e as vías pombalinas de acceso
a eses contornos viñateiros onde traballaron moitísimos canteiros galegos. Esa
pequena noticia ou referencia pode que nos leve a desvelar un continxente de
informacións sobre outro dos modelos galegos que se localizan no norte de Portugal e, tamén, descubrí-la presencia de comerciantes galegos negociando co viño do
Porto, etc.
E falando da cidade do Porto, aquí a presencia de emigrantes galegos que se
dedicaron á venda da auga e outros mesteres tivo outras pautas diferentes ás que
practicaron os galegos de Lisboa, e as fontes de investigación están moito máis dispersas e pechadas con respecto a Lisboa.
No meu caso, tiven experiencia destas dificultades cando estudiei outra das
modalidades de emigrantes galegas a Lisboa, sobre todo nos séculas XVI e XVII, que
son aqueles xudeo-galegos das xuderías de Ribadavia, Ourense e Allariz, que coa
expulsión se refuxian en Portugal e máis tarde teñen problemas coa Inquisición e
bátanse á aventura de Brasil e das colonias portuguesas en África. En Angola atopei
casos <leste tipo nos antigos arquivos dos xesuítas e en varios comportamentos de persoas que tiveran problemas coas autoridades eclesiásticas cando detectaban que certos cristiáns novos continuaban xudaizando e a súa procedencia era galega. Isto levounos a unha penosa reconstrucción de datos e interpretacións sobre esta soterrada e
mínima emigración que se deu nun espacio e nunha temporalidade moi concretos.
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Malia as dificultades xa descritas, a miña investigación centrouse en analizar
toda unha documentación de obras e cronoloxías de diversa índole, das que enumerarei algunha ~e las:
-

-

-

-

-

Cadernos sobre os barcos do Texo, con relación á carga e descarga para
atopa-los mozo s de fretes galegos.
Colección s de costumes e comportamentos cidadáns na cidade de Lisboa.
Colección de es tampas sobre as rúas de Lisboa.
O famoso costumario de Portugal de Henry L'Éveque (en inglés).
Un co tumario portugués ilustrado e, con este, 14 costumarios ingleses sobre
Portugal. Libros de difícil acceso, dado que a maioría son do século XVIII e
das tres primeiras décadas do XIX.
O Museo da Cidade de Lisboa foi outro dos primeiros centros onde investiguei e no que atopei diversos utensilios, como cubetes, placas e vestidos dos
augadeiros galegos en Lisboa. Esta primeira impresión foi a que me levou a
investigar a fondo.
Outro dos elementos primordiais son as literaturas populares o.u de cordel,
onde os galegos aparecen aldraxados ou xenerosamente reivindicados.
Outras das fontes documentais, imprescindibles neste ctsunto, son as crónicas
ou apu ntamentos dos xa mencionados estranxeiros que mencionan ós galegos
en Li boa. Algúns <lestes libros están traducidos ó portugués, mais cando eu
o inve üguei, indo á caza de noticias sobre os nosos emigrantes, estaban nos
· u r pectivo idiomas de ori xe, e isto presentoume serios problemas de
l.oca~izaci6n de datos .
Ot1lrn da fonle fu ndamentais desta emigración é a que nos chega a través do
rtes~emufito de múltiples escritores, algún botando un parrafeo ou dando un
dato solto sobre os galegos, e obrigatoriamente ternos que ler toda a súa obra.
En definitiva, isto é como se alguén tira unha agulla nun inmenso pallar e
unha persoa ten que atopala.
Unha fonte máis, e para a nosa investigación unha das máis esclarecedoras,
definitivas e complicadas, é a que fixemos sobre a localización de galegos en
Portugal a través de coleccións de debuxos, litografías, gravados e postais. A
parte gráfica e documental será unha das arterias fundamentais <leste futuro
libro.
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O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO EN EUSKAL HERRIA

Xosé Estévez

Hau badoa eta hura badoa
eta guztiak, guztiak badoaz;
Caliza, gelditzen zara gizan gaberi
diezazukenik laneg in
Rosalía de Castro
Pés na terra e ollos na brétema
ou ollos na terra e pés na brétenia.
Desamparo emigrante
igual pra unha mueca desgarrada ·
que pra un silencio discreto.
Uxío Novoneyra

I. LIMIAR OBRIGADO: UN ANACO DE HISTORIA

A primeira vaga inmigratoria galega asentouse na marxe esquerda da ría de
Bilbo a finais do século XIX e comezos do XX, suxestionada polo engado do proceso industrializador iniciado en Biscaia a partir de mediados do século. O primeiro Centro Galego, que aínda garda o fachendoso brillo do avoengo antigo,
fu ndaríase nun lugar da zona industrial, Barakaldo, no 1901. Este centro coroou
socio de honra ó crego e deputado Basilio Álvarez.
A segunda xeira inmigratoria produciuse nos anos vinte deste século. A fundación da pescadería no porto de Pasaia atraeu mariñeiros galegos procedentes das
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rías da Arousa e de Muros-Noia, principalmente do eixe A Pobra do CaramiñalSanta Uxía de Ribeira-Corrubedo-Porto do Son. Xorde o barrio de Trintxerpe,
popularmente coñecido como a "quinta provincia galega" (este ano celébrase o cincuenta aniversario da fundación da parroquia de Nosa Señora do Carme) . Este nó
de poboación xerou unha dinámica fervenza política e social durante a Segunda
República por mor da numerosa afiliación dos trintxerpetarras ó PC e mais á CNT.
Dela fanse eco o dirixente cenetista Chiapuso, que aínda vive, e o xelkide Manuel
de !rujo.
Nos anos sesenta comeza a segunda industrialización no País Vasco , que non
só se concentra en Biscaia, senón que abrangue varias bisbarras guipuscoanas, Gasteiz e algún s lugares de Navarra, sobre todo Pamplona.
Os galegos espallaranse por toda a xeografía éuscara seguindo o ronsel das
instalacións industriais e, ademais, procederán na súa maioría do interior de Gali cia. Os primeiros que se asentan turrarán dos seus familiares e dos seus veciños ;
velaí porque se atopan situados os da mesma zona orixinaria na mesma vila recep tora. Por exemplo os de Allariz en Eibar.
Segundo os datos do sociólogo L. Núñez, no 1975 os galegos conformaban a
respectable cifra de 77.974. Por provincias a súa distribución era a seguinte:
PORCENTAXE

PROVfNCIA

NÚMERO

Araba
ui¡ ú coa

5.277

2,23%

21.740

Bi ' caia

48.461

3,23%
4,22%

Navarra

2.496
77.974

0,52%
3,07%

TOTAL

Por estas datas os casteláns eran pre to de 434.000, os estremeños 1O1.000, os
andaluces 76.500, os aragoneses 21.600, os cataláns 13 .600 e os asturianos
12.300 .
Na actualidade o freo da emigración, a crise económica e a volta rebaixaron a
cifra que, segundo o EUSTAT, no 1991 era de 63.176 e hoxe, se cadra, menos.
Araba tiña 6.015, Guipúscoa 16.307 e Biscaia 40.881. Mais, de tódolos xeitos, o
idioma galega é o terceiro en número de falantes tralo éuscaro e o español. A procedencia, segunda a mesma fonte, esmiuzábase deste xeito :
21.132 da provincia da Coruña.
18.016 da provincia de Ourense.
14.453 da provincia de Lugo.
9.576 da provincia de Pontevedra.
Homes eran 31.688 e mulleres 31 .492.
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II . CENTROS, CASAS E ASOCIACIÓNS GALEGAS

As asociacións culturais non contan con locais de seu. Celebran xuntanzas en
domicilios particulares, en locais arrendados ou en salas de Casas da Cultura cedidas
polos Concellos ou por asociacións culturais vascas. Dedícanse exclusivamente a un
labor cultural dende a óptica galeguista ou nacionalista. Espallan as efemérides máis
identificadoras da personalidade galega (Nadal, Entroido, Letras Galegas, Día da
Patria, Magosto, folclore, etc .) e os seus problemas (lingua, incendios forestais,
medio ambiente, cuestións gandeiras e pesqueiras, emigración, etc .), coa finalidade
de concienciaren ós galegos emigrantes e de promoveren unha solidariedade activa
entre os pobos galego e vasco. Fináncianse coas colaboracións persoais dos minguados socios e coas subvencións dos Concellos e das Deputacións, pero non reciben
subvención da Xunta de Galicia, entre outras razóns, porque non a solicitan. A Deputación Foral de Guipúscoa retiroulles este ano a súa contribución a tódalas asociacións culturais de calquera natureza, tanto vascas coma galegas.
Soamente existen dúas asociacións, a Rosalía de Castro, con sede en Barakaldo, fundada no 1982, e o Fato Cultural Daniel Castelao, creado no 1977 co nome
de Sa udade en Trintxerpe. O primeiro nome trocouno polo actual ó ano seguinte da
súa fundación .
Entre a farturenta actividade da Asociación Rosalía de Castro, ademais dos
actos nas importantes datas xa sinaladas, sobresae a edición periódica dunha revista, A Esnwrga, dalgúns libros de poemas, como Saturno de Manuel María e Onde o
vento leva un sano de carpaza de Xosé Andrés López, e homenaxes a egrexios persoei ros da cultura galega e vasca como Manuel María, Uxío Novoneyra, Xosé Marí~
Díaz Castro, Gabriel Aresti, Ramón Cabanillas, etc. A este último dedicáronlle unha
placa na casa onde viviu coa súa filla despois da guerra en Barakaldo.
O Fato Daniel Castelao conseguiría, coa axuda de dous concelleiros da ANPG
elix idos nas primeiras eleccións municipais posfranquistas, a dedicatoria no 1979
dun ha rúa a Castelao, a terceira que levaba o nome do rianxeiro en todo o mundo.
No 1986 colocaron , coa colaboración do Concello de Pasaia e do Goberno Vasco,
unha pl aca en éuscaro e galego a carón do nome da rúa. Nela lémbrase o centenario do egrexio rianxeiro . Nesta bisbarra na II República e na Guerra Civil abundaban os galegos afiliados ó PC e mais á CNT. No 1931 fixeron unha soada folga e
durante a guerra integráronse en batallóns cenetistas, que sobresaíron en accións
bélicas e na loita antifranquista dos primeiros anos da posguerra. Este sería un dos
factores que provocou a admiración dos vascos (caso dos irmáns Losada) e axudou
a mellora-la nosa imaxe <liante deles.
O Fato Castelao, que non chega ós dez socios, organiza actividades articuladas ó redor do Magosto e do Día das Letras Galegas, pero especializouse, coa
axuda dalgúns escritores vascos, como Koldo Izaguirre, Íñigo Aranbarri e
Ramón Etxezarreta, en aguilloar traduccións de autores galegos ó éuscaro. O
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ferrón directo ou indirecto deste grupo promoveu a versión das obras e autores
seguintes:
Castelao: ~ Os

vellos non deben de nanwrarse, Retrincos, Os dous de sempre,
a segunda edición de Un olio de vidro, Causas e unha antoloxía de Sempre en
Caliza. Gabriel Aresti xa traducira antes Nós e, en Bos Aires, tamén se versionara a finais dos corenta Alba de Groria.
Manuel María: O maio esmaiolado e A Berenguela .
Uxío Novoneyra: Os eidos.
Manuel Antonio : De catro a catro.
Paco Martín: Das causas de Ramón Lanwte.
Xosé Neira Vilas: Memorias dun neno labrego .
Xosé Luís Méndez Ferrín: O crepúsculo e as formigas.
Eduardo Blanco Amor: A esmorga.
Rafael Dieste: Dos arquivos do trasno.
Xosé E tévez: Historia de Caliza. Menwria do Finisterre .
Valentín Lama Carvajal: O catecismo do labrego, traducido con anterioridade
por Gabriel Aresti, así coma os Poemas Galegas de García Lorca.
Poema ohos de Rosalía de Castro, Luís Seoane, Álvaro Cunqueiro, V. Paz
Andrade (traducido xa antes por Gabriel Aresti), Cesáreo Sánchez, Celso
Emilio Feneirn Manuel María, A. Iglesia Alvariño, Amado Carballo, X. M.
Álvairez C áccamo, Lu ís Pirnentel e Miguel Anxo Fernán-Vello.

'º" catorce a

ca a . ou centros galegas esbaguñados por Euskal Herria: Barakaldo,. Bilbo Se ttao, Ondarroa, Ermua e Santurtzi, en Biscaia; Donosti, Eibar,
Elgoibar,, Zarau~z e Pasaia, en Guipúscoa; Llodio e Gasteiz, en Araba; e Pamplona,
en Navarra.
A data de fundació n ten o fito iniciático en Barakaldo (1901), seguido por
Bi1bo (19261
) ,, Donosti 0931) e Pamplona (1951) . A maioría créanse entre 1968-69
(Uodio e Ondanua). O ú ltimo é o de Pasaia, 1990. Agás os de Eibar e Pamplona
-e te por e tar fórn da Comunidade Autónoma Vasca-, o resto está integrado na
Irmandade d'e Centros Galegas de Euskadi, que na actualidade dirixe o presidente
da C asa de Galicía de Bilbo. Fatos de galegas que se xuntan con maior ou menor
periodicidade nalgún bar, sociedade gastronómica ou taberna, áchanse nas bisbarras de Rentería, Irún , Hernani-Lasarte, Mondragón-Bergara (os desta zona organ izan unha festa gastronómica co gallo das Letras Galegas dende hai tres anos) e
Beasain-Ordizia-Zurnárraga, en Guipúscoa; Berrneo e Portugalete, en Biscaia, e
Amurrio en Araba.
As casas e centros galegas posúen edificios de seu máis ou menos amplos nos
que non faltan o bar, xeralrnente arrendado, a sala de conferencias, a biblioteca, a
oficina e o loca l para o encontro, a conversa e a xuntanza gastronómica e soba da
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producción de don Heraclio Fournier. O financiamento, arranxo e crecemento das
instalacións realízase coas subvencións da Xunta de Galicia e das institucións vascas, coas cotas dos socios e, sobre todo, coas rendas procedentes do arrendamento
do bar ou anibigú e, nalgún caso, cos beneficios xerados polo bingo .
O labor cultural galeguista está vinculado ó grao de conciencia, á capacidade de
traballo, á filantropía e ó pulo que o equipo dirixente de cada centro lle dea, e ó apoio
do resto dos socios, aínda que a meirande parte deles se mantén fóra das actividades
culturais, consideradas estas estrictu sensu . Non hai dúbida de que nos últimos anos
se notou unha sensible mellara no rexurdimento das actividades culturais e, dende
logo, fanse notar aqueles que son rexentados por galeguistas ou nacionalistas, hoxe,
por sorte, varios, ó contrario do que aconteceu nos anos finais do réxime franquista
e da transición. Mesmo se advirte unha inquietude no mantemento e no espallamento do uso da lingua galega nos programas, actos e conversas, a pesar de que o ingreso das novas xeracións e de socios non galegas, descoñecedores da lingua, podería
supor unha eiva neste terreo. Os cursiños de galego organizados pola Xunta caracterízanse por unha máis que notable asistencia e interese.
Quizais a crecente desaparición da autoxenreira e do complexo do colonizado,
así coma a extensión da fachenda de ser galego, inflúan na perda da vergoña de
fa lar galego e do medo a amosa-lo acento fisterrá en público . Neste mesmo sentido, convén manifestar que os vascos senten admiración polo galego que mantén as
súas raíces .
Sen embargo, é moi rechamante a escasa utilización das, en xeral, ben fornecidas bibliotecas por mor das continuas remesas da Xunta. Algúns libros xa finaron
por anemia muscular.
O traslado de actuacións caciquís ó ambito dos centros galegos (tan criticadas
por Celso Emilio Ferreiro en Venezuela) que, por veces, vai acompafiado de
enfrontamentos e tensións e do conseguinte esmorecemento das entidades, é unha
ameaza permanente que E_Ode condiciona-los dirixentes. Daquela, non estaría de
máis dispoñer uns medios sinxelos, pero eficaces , para controla-los recursos dos
que dispofien e as subvencións que reciben.
A maioría das casas tefien un grupo folclórico de música e danza, con dificultades para a supervivencia, poi s moito s rapaces e rapazas déixano ó superaren certa
idade, ó conseguiren algún traballo ou ó ingresaren na universidade.
Dende o ano 1985 a /nnandade de Centros Galegas celebra anualmente no mes
de xuño unha magna festa de fraternidade co nome de Día de Caliza en Euskadi, con
grande éxito de participación e coa asistencia do Lehendakari do Goberno Vasco e de
representación da Xunta. Ademais, hai catro anos que a mesma Irmandade instituíu a
concesión dun galardón, a Anduriña de prata, a aquela entidade ou persoa residente en
Euskadi que sobresaia pola defensa e o espallamento da cultura galega. A efeméride
converteuse xa nunha referencia constante e simbólica que, para os alleos, reflicte a
personalidade galega e, cara ós propios galegas, crea unha emoción identificadora.
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O maior atranco que pode couta-lo desenvolvemento dos centros nun porvir
máis ou menos distante (de feito, xa oín laios neste sentido) é o envellecemento da
poboación emigrada, que non atopa continuidade nos fillos e netos. Por iso algúns
xa articularon actividades de tempo libre (excursións, deportes, actuacións musicais, montañismo, clases de apoio, etc.) que resultan máis atraentes para os da
segunda e terceira xeración.
Tamén resulta unha pexa non desprezable e significativa, aínda que nun primeiro momento non o pareza, cando menos para os non galegos, a escasa afiliación
ós centros, xa que empequenece a execución das actividades, sementa desilusión
interna e mingua a capacidade de influxo social. Vexamos algúns exemplos: a Casa
de Galicia en Donosti non chega ós 200 socios e no concello viven preto de 5.000
galegos; o Fato Daniel Castelao tampouco chega ós dez socios, e no concello de
Pasaia residen máis de 2.300 galegos; o centro de Barakaldo ten 700 socios e no
concello aniñan uns 6.400 galegos; o de Ondanoa anda polos 100 afiliados e na vila
pousan 1.906 galegos.
Ás veces semella un malfado consubstancial á natureza galega a tendencia a criticar a
cotío as actuacións e a sospeitar manexos irregulares por parte do grupo dirixente, que traballa, en moitas ocasións, dun xeito desinteresado. De aí que moitos deles, mesmamente os
idealistas e xenerosos, desenganados e cansos de sufriren dificultades aneo, abandonen a
sementeira e se atTeden definitivamente dos centros.
n re urno, tanto os vascos coma os propios galegos consideran os centros
gal gos como verdadeiras "embaixadas" do país galego, que deberían ser mellor
apr ve itada en tódalas dimensións posibles, é dicir, tanto no labor interno coma
na actividades externas, de cara á comunidade vasca.
O Centro Galega de Barakaldo, fundado no 1901, conta cunhas amplas e xebres
in tal ac ións, uns 800 socios e un numeroso grupo folclórico. Organiza gran cantidade de actos culturais ó longo do ano, publica unha revista periódica (O Xistral) e convoca un concurso anual de contos Breogán, que xa vai pola XXVII edición ininterrompida. Tamén ten un equipo de fútbol na categoría rexional. Quizais sexa o máis
activo, entre outras razóns porque incorporou ó labor cultural un inquedo fato de
mozos e mozas da segunda xeración.
A Casa de Galicia de Bilbo, creada no 1926, posúe un importante patrimonio:
xunto ós antigos locais no barrio vello e ó bingo, que lle proporciona uns beneficios que lle garanten unha economía saneada, é propietaria de amplos e novos
locais na céntrica rúa Picasso e unha extensa propiedade no monte Arruiz, nos
arredores de Bilbo, cun restaurante arrendado e unha pradería que mantén case
vinte vacas e unha egua. Nela inaugurou no mes de xullo pasado unha sociedade
recreativa para os socios, un hórreo, un cruceiro e un carballo de Gernika. Conta
cun grupo folclórico e un equipo de fútbol na categoría rexional; articula actividades culturais de variada natureza, publica periodicamente unha revista, empurrou
a celebración do Día de Galiza en Euskadi, organizou varias homenaxes a Caste-
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lao e a edición do libro Castelao y los vascos, recompilado polo deputado peneuvista Iñaki Anasagasti. No 1938 o presidente da entidade, Xosé Oubiña, peneuvista, estivo na cadea.
As casas de Sestao e Ondarroa non soan polo seu activismo cultural, aínda que
na primeira, nalgúns anos concretos, as inquietudes dalgúns directivos novos procuraron espertala do seu sono, sen continuidade no labor. A de Ermua parece encarreirada, dende hai dous anos, nun labor máis activo. Unha directiva con sangue novo
fíxose cargo da casa de Santurtzi a comezos dos noventa e intentou erguela do esmorecemento cultural, mais hoxe semella mergullada nunha melurenta rutina.
En Guipúscoa a Casa de Galicia de Donosti é moi activa en todo o abano de
actividades culturais. Ten amplos e limpos locais e un baixo, mercado ó Gobemo
Vasco a un prezo accesible, no barrio de Intxaurrondo. Celebra o Día de Galicia en
moitas vilas da provincia, espallando a cultura, o folclore e a gastronomía galegas.
Organiza actos nas efemérides tradicionais (Magosto, Entroido, Letras Galegas,
etc.) e festas novas: a da empanada, a do pemento de Padrón, a do mexillón, a da
filloa, a da queimada, etc. Conta cun ben preparado e conxuntado grupo folclórico
que colabora en numerosas actividades galegas e vascas, e xa editou un disco. Gracias ás súas xestións dedicóuselle unha rúa a Galicia, na que se ergueu un crucerio,
e está a piques, ademais, de inaugurarse un monumento a Castelao nunha rúa que
levará o seu nome.
A casa de Eibar, que leva uns dez anos de funcionamento, non está integrada
na Irmandade de Centros Galegos, mais atópase moi integrada no contexto vasco.
Un dos seus fundadores foi un coñecido escritor nacionalista vasco. Co gallo do Día
das Letras Galegas e do Día da Patria presenta un cobizoso programa de actos, que
edita nun luxoso folleto, cun dispendioso presuposto e unha hexemonía das actividades lúdico-gastronómicas.
As casas de Elgoibar e Zarautz son semellantes ás sociedades gastronómicas
vascas, que esixen un gasto inicial alto para ingresar nelas, razón pola que as posibilidades de novas afiliacións fican coutadas. Secomasí, non esquecen festexa-las
Letras Galegas nin o Día da Patria cando menos con actos simbólicos .
A Casa Celso Emilio Ferreiro de Pasaia é recente. Non ten locais axeitados e
celebra as actividades do Día das Letras Galegas e algunha outra na Casa da Cultura da vila, que está moi preto.
O Centro Galego de Vitoria, agañotado por un problema hipotecario e pola
falta de pulo cultural, comezara, seguindo o ronsel do Xacobeo, unha temesiña e
palpebrexante xeira cultural, que novamente se apagou .
O Centro Galego de Llodio ten hoxe unhas boas instalacións que aproveita
para unha sementeira moi activa en total conxunción co contorno vasco. Non só
organiza farturentas actividades culturais galegas ó longo do ano, senón que
tamén colabora con asociacións vascas en toda caste de angueiras. Edita periodicamente unha revista (Espalladoiro) e este ano, co gallo do vintecinco aniversa-
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rio da súa fund ac ión, ergueu un cruce iro no parque central da vila e organizou
outros ac tos .
E n s íntese, despoi s desta curta descrición queda claro que os centros de Barakaldo, Bilbo, ' Donosti e Llodio son culturalmente os máis activos e esa vitalidade
ác hase esencialme nte vinculada ó pulo do equipo que en cada momento os dirixe
dende un ha perspectiva galeguista ou nacionalista.
Por outra banda, a actitude coa que a sociedade vasca, en xeral, olla hoxe os
galegas res identes en Eu skal Herria podería resumirse nos seguinte puntos:
1. Ide ntifi cación máis positiva dos galegas ca dos emigrantes doutras rexións do

Estado español.
2. O s galegas non son considerados como erdeldun (non vascos) puros, sen ón
como un ha comunidade mixta, consciente e ben organizada, máis próxima á
id ios incrasia euscaldún.
3. Aprecio e, nalgún s casos, envexa polos "valores" que consideran inherentes á
identid ade galega: laboriosidade, honestidade, cortesía, amor ó propio, fidelidade á terra, etc .
4 . Ad mi rac ión por moitos galegas de primeira e, sobre todo, segunda xeración,
que conxugan a fide lidade ás raíces coa solidariedade coa patria adoptiva,
envi and o os filia s ás ikastolas e aprendendo eles mesmos o éuscaro.
S. Pe rc pc ión dos centros galega s como embaixadas que deberían ser mellar
·1p ro v ita .
111. R LA 1 N ENTRE O GALEGUI SMO E O NACIONALISMO VASCO

Para internarse na amí.li se dos vínculos entre vascos e galegas sería conveniente
inic ia- la pescuda na Idade Medi a, na que se atopan referencias que salfiren a documentac ión dos arquivos dos portas mariñeiros , ou nos datos que aparecen en obras
co ma o Cronicón de Hidacio ou a mesma de Elisa Ferreira sobre as rutas e o comerc io medieval. Fe ítos como a fund ación de Baiona, na antiga Erizana, a abundanci a de
antropónimos común s nas vil as mariñeiras galegas e vascas (véxanse as obras de
Ismael Ve lo sobre A Coruña no século XVI ou a de Juan Donapetry Iribarnegaray
sobre Vi veiro, ou realícese unha lixeira esculca no arquivo de Ondarribia), apresencia de apelidos vascos no Caurel , descendentes de antigos ferreiros afincados no século XVII, e o asentamento dunha burguesía mencantil vasca na Coruña, Santiago ou
Betanzos nos séculas XVIII e XIX amasan nidiamente estes vellos vínculos.
A introducci ón do anarquismo no País Vasco por canteiros galegas, que trabali aro n a fin a is do século pasado na construcción da sede nova de Gasteiz, é un feí to
desco ñec ido.
A influencia, de vinte anos para aquí, da gastronomía galega na vasca é manifesta . Polos anos setenta soamente era coñecida a caldeirada nos ambientes mari-
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ne1ros. Hoxe en calquera lugar da xeografía vasca coñecen e piden empanada,
pementos de Padrón, queimada, cachelos e lacón con grelos. Estes xa recibiron un
alcume vasco na bisbarra de Mondragón: harbizuri, aínda que non saiban diferenciar entre nabizas e grelos.
Puidese ser anécdotico e quizais gracioso: un garda municipal donostiana, de
orixe guineana, está a facer un diccionario fang-galego, como antes realizou o fang éuscaro . Pero estas disquisicións levaríannos moi lonxe e brincarían por riba do
valado desta comunicación. Só as cito como referencias que inciten a estudios máis
profundos .
Malia todo, os vínculos máis profundos e continuos principiaron cando os galeguistas e os nacionalistas vascos iniciaron relacións, que orixinarían, a pesar dos
atrancos e de cíclicos buligueos, unha corrente de simpatía e unha actitude favorable por parte dos vascos cara ós galegas, como puiden comprobar persoalmente da
boca de moitos euscaldúns.
Para unha análise máis detallada destas relacións remítome ás obras incluídas
na bibliografía. Só mencionarei os feítos máis sobranceiros.
As relacións comezan no 1923 coa sinatura da Triple Alianza, de carácter radical e arredista, o doce de setembro en Barcelona por Acció Catalana, Estat Catalá,
Unió Catalanista, PNV (non a CNV), a Irmandades da Fala e o ING, que se adheriu
cun telegrama enviado por Risco. Federico Zamora e Alfredo Somoza, polos galega s, e Leizaola, Arríen, Uribe-Etxeberría, Elías de Gallastegui e Robles Aranguiz,
po los vascos, estiveron presentes nos contactos e nas conversas. O estoupido militarista de Primo de Rivera e outros factores impediron a súa viabilidade.
Os achegamentos proseguiron de xeito moi discontinuo durante a Dictadura de
Primo de Rivera no exilio francés e en Bos Aires .
Os achegamentos durante a II República, cada vez máis fortes dende o 1932,
agramaron no pacto Galeuzca, selado o 25 de xullo do 1933 en Santiago de Compostela, cun engadido o día 31 en Bilbo durante a viaxe triangular: Galicia-EuskadiCataluña, coñecido polo miúdo gracias ó relato de Álvaro das Casas en Alento. Así
e todo, o único exemplar completo do pacto atopouse, polo de agora, no arquivo
Ramón Goñi da Universidade de Reno (USA) . O Galeuzca, menos radical cá Triple
Alianza, procuraba o achegamento da República a posicións federalistas, mais esmorecería por mor dunha largada tabela de varaduras e non se cumprirían nin a maioría dos acordos falados e escritos despois en Barcelona o día 11 de agosto do 1933,
ó remate da viaxe. Mesmamente neste momento xa completei o estudio do período
entre 1931-33 e estou a traballar no da etapa que vai do 1934 ó 1936.
Durante a Guerra Civil as relacións establecéronse en Cataluña. O mesmo Castelao participou no Aberri Eguna do 1937 na delegación vasca de Barcelona. A participación de galegas, sobre todo mariñeiros, no exército vasco ou Eusko Gudarostea, da
que falan Castelao e !rujo, foi importante; mais precisaría un maior estudio. Tamén no
ataque franquista sobre Guipúscoa e Biscaia estiveron presentes algunhas tropas gale-
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gas, "os mariscos", ó mando do coronel Barxa de Quiroga, que non cometeron desmandas, segundo me comunicaron testemuñas presenciais. Caso ben rechamante foi
o dun galego ~e apelido HemlÍda, que pasou ós gudaris. Despois da guerra foi fusilado cun nome vasco falso para que os familiares non sufrisen represalias.
O decenio 1940-50, sobre todo o cuadrienio 1943-47, sería un bo fervedoiro de
contactos, acordos, actos e festivais, especialmente en Bos Aires e cun pulo semellante en Londres (entre 1940-42), México, Chile, Montevideo, París e no interior
agachado. Neste labor foi esencial a embruxadora personalidade de Castelao, co
apoio do vasco !rujo.
Dende 1950, data do pasamento de Castelao, os contactos espaciaríanse ata
ermoreceren mornamente nos finais do franquismo, aínda que Bos Aires proseguiría
como centro principal , con algúns latexos esborrifados en Venezuela e México.
En todos estes achegamentos e convenios non debería esquecerse a participación afervoada, en diferentes conxuras, de persoeiros vascos e galegos, e tamén
dalgún catalán. No caso de teren arquivos, neles podería acharse a concernente
documentación . Sen vontade esgotadora citaría os seguintes:
Galegas: A. Lousada Diéguez, Castelao, V. Risco, Otero Pedrayo, Núñez Búa,
Enrique Peinador, Xerardo Álvarez Gallego, Alfredo Somoza, Federico
Zamora, Alexandre Bóveda, Álvaro das Casas, Valentín Paz Andrade, Ramiro Ill a Couto, Antón Crestar, Manuel- Meilán, ManueLCelso .Garrido .(Chile),
Roxelio Rodríguez de Bretaña, Xoán López Durá, F. Delgado Gurriarán,
Ramón Piñeiro.
Vascos: J. A. Aguirre, Manuel de !rujo, J. M. Lasarte, Francisco Basterrechea,
Olivares Larrondo «Tellagorri», Telesforo de Monzón, Joseba Rezola, Jesús
Doxandabaratz, Esteban de Isusi, Ramón Goñi, Elías de Gallastegui, M.
Robles Aranguiz, Uribe-Etxeberría, R. Guisasola, Vicente Amézaga, Santiago
Zarranz, José Luis Irasarri.
Cataláns: Caries Pi Sunyer, F. Macia, Lluis Companys, M . Serra i Moret, J.
M. Batista i Roca, Ventura Gassol, Cuatrecasas, Rocamora, Fivaller Seras.
IV PATRIMONIO DOCUMENTAL E CULTURAL

Estes vínculos de xorne político xeraron, por unha banda, un ricaz patrimonio
documental. Pola outra, a emigración galega en Euskal Herria e a súa posterior asimilación pragmática, integración ou adaptación solidaria, promoveu unha mestizaxe humana e cultural, sen despreza-lo patrimonio inmobiliario de centos de mill óns.
O estudio dos vínculos e da mestizaxe require unha urxente recuperación dos fondos documentais, moitos deles, ende mal, perdidos, como ocorreu, por exemplo,
coa biblioteca, coas publicacións e coas actas dunha Casa de Galicia que se pechou
xa hai anos en Trintxerpe.
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Os principais elementos que compoñen este patrimonio son:
-

Actas das xuntanzas dos comités directivos dos Centros, que todos posúen
dende a súa fundación. Aínda que salientan pola súa frialdade informativa, recollen actividades, investimentos económicos e, ás veces, tensións internas.
- Publicacións periódicas ou ocasionais, que inclúen colaboracións, cantos premiados e relatos das actividades e actos realizados. Cantan con publicacións
periódicas: a Casa de Galicia de Bilbo, o Centro Galega de Barakaldo (ademais de publica-los cantos premiados no concurso Breogán) e o Centro Galega de Llodio. Teñen publicacións esporádicas: a Casa de Galicia de Saturce e
maila de Eibar e as asociacións culturais Rosalía de Castro de Barakaldo e
Daniel Castelao de Trintxerpe.
- Programas de actividades que, agás algúns centros dende datas recentes para
obteren subvencións da Xunta, poucas entidades consignan con asiduidade.
- Bibliografía: traduccións xa citadas de autores galegas ó éuscaro, censos de
poboación e estudios sobre a emigración dirixidos polas facultades e departamentos de socioloxía das universidades de Deusto e do País Vasco e
memorias de persoeiros vascos, sobre todo nacionalistas presos na guerra e
na posguerra.

Prensa
- Antes da guena: Euzkadi e El Día (nacionalistas), El Liberal, La Gaceta del
Norte, La Vo z de Guipúzcoa, El Pueblo Vasco.
- Despois da guena: El Diario Vasco, La Voz de España (Cunqueiro, Cerezales,
Prego, Del Río, Augusto Assía, Salvador Lorenzana, etc.), Vértice (Álvaro
Cunqueiro, Euxenio Montes), El Correo Español-El Pueblo Vasco, El Pensamiento Navarro (Cerezales, Risco, Díaz Jácome) , Deia e Egin. Revistas Euzkadi (opúsculo Galeuzca) e Muga.
- No exilio: Eusko-Deya de Bos Aires e Mf.xico, Euzkadi de Chile, Askatasuna
de Venezuela, Eusko-Deya de París (editado) e Galeuzka (editado). A Nasa
Terra, Ressorginient, Per Catalunya, Quaderns del Exili, etc.
Arquivos
- PNV (dificultades para a esculca).
- Universidade de Reno (USA): Fondo Ramón Goñi.
- Office Record (Richmond-Gran Bretaña): Relacións vasco-galaico-catalanas.
- Benedictinos de Lazcano (Guipúscoa): periódicos do exilio e panfletos da
clandestinidade.
- Monestir de Montserrat: periódicos e bibliografía do exilio.
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-

Arquivo s de Rodolfo Prada, Bieito Abraira, Bieito Cupeiro e Alfredo
So moza.
- Actas do Consello de Galiza e das Mocedades Galeguistas .
- Arquivo do Goberno Vasco (palacio Rekalde, en Bergara). II República e
exilio.
- Arquivo Nacional de Francia: Dictadura de Primo de Rivera.
- Arxiu Maciá (Diputació de Barcelona): Dictadura de Primo de Rivera.
- Arxiu Cardona (Hemeroteca Municipal de Barcelona): Dictadura de Primo de
Rivera.
- Fondo Patxi Abrisketa (Universidade de Deusto): publicacións do exilio.
- Instituto de Historia Contemporánea, da SEV: publicacións e documentos do
Consello Nacional Vasco en Londres.
- Museo Naval , de Donosti .
- Filmoteca Vasca, de Donosti.
- Arquivo s de Castelao (Fundación Penzol), Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro ,
J. M. Bati sta i Roca, M. Serra Moret, Ventura Gassol, Bingen Amézaga,
E lías de Gallastegui , Telesforo de Monzón e Manuel de Irujo (catalogado
na SEV) , etc.
- Arquivos de grandes empresas (Altos Hornos, Euskalduna, CAF, PYSBE,
etc.), de armadores de Pasaia, de partidos políticos e sindicatos .
- Asoci ación de escritores vascos (revistas Galeuzca e Hegats).
ilm
uzkadi (¿perdido?). Otero Pedrayo no Aberri Eguna do 1933.
- Gr v cións d recitais (Manuel María e Gabriel Aresti no Paraninfo da Univerid de de D usto a füiais do franquismo), de festivais musicais de Galeuzca
(Miro Casabella-Mikel Laboa-Xabier Ribalta, Pablo Quintana-Imano}, PilochaIñaki Eizmendi-Joxean Artze, Milladoiro-Oskorri, etc.), de actos e conferencias
con intervencións de vascos e galegos, de entrevistas con persoeiros vinculados
ás relacións vasco-galegas e vídeos de actuacións galegas.
Y. PROPOSTAS

Sen indicación de prioridade, as miñas propostas para a conservación do patrimonio inmobiliario, documental, humano e cultural, tanto do pasado coma do que
se xere no porvir, son:
1. Inventario total e actualizado do patrimonio inmobiliario dos Centros e Casas
de Galicia (edificios, instalacións, traxes rexionais, instrumentos musicais,
monumentos, cruceiros, hórreos, número de socios, etc.).
2. Obrigatoriedade de que os centros, pois que reciben subvencións das Institucións, envíen unha documentada relación das actividades que organizan e
exemplares das publicacións que editan.
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3. Concesión de bolsas de pos grao para:
-

-

-

-

Microfilmación ou fotocopiado das actas dos centros.
Baleirado da prensa e recollida da bibliografía galega traducida ó éuscaro e
outra calquera que se refira á cultura galega.
Catalogación das bibliotecas dos centros, pois, xeralmente, non contan
cunha persoa destra, nin sequera, ás veces, coa infraestructura necesaria.
Pescuda nos arquivos e recobramento dos fondos.
Arquivos parroquiais das bisbarras galegas.
Consecución de fondos fotográficos , de cine (p. e. filmes do salón parroquial da Igrexa do Carme, en Trintxerpe) e de gravacións.
Realización de enquisas con metodoloxía moderna e axeitada entre os emigrantes para a realización de traballos sociolóxicos (nivel económico,
ascenso social, relixiosidade, mantemento da identidade, prosopografía,
onomástica, recepción, aceptación, adaptación, etc .) e históricos (etapas,
características, distribución xeográfica, etc .), na liña de Pilar Cagiao Vila,
López Taboada e outros. Non debería calar que os emigrantes son receosos
no tocante a isto. Nunha recente enquisa dunha investigadora, patrocinada
pola Dirección Xeral das Comunidades Galegas no Exterior, de preto de 200
socios dunha casa de Galicia só responderon 25.
Recollida de relatos e biografías tanto escritas, na liña de Luís Menéndez e
Xavier Alcalá, coma orais, a semellanza do proxecto Historga ou do que o
mesmo Consello da Cultura Galega leva a cabo cos galeguistas de América.
Deste xeito crearíase unha casetoteca e unha videoteca básicas , é dicir, un
arquivo sonoro-visual da emigración.
Elenco de personaxes galegos que tiveron e teñen incidencia na cultura
vasca nos diferentes oficios, profesións e ámbitos (política, universidade,
literatura, medicina, construcción, etc .).
Historia e análise do xénero: mulleres que quedaban e mulleres que saían.
Historia oral: mentalidades, comportamentos e vida cotiá.
Estudio onomástico e lingüístico das raizames da mestizaxe e/ou a incardinación dos galegos/as casados/as con vascos/as e a aprendizaxe do éuscaro.
Influencia da gastronomía galega na vasca.
Presencia urbanística da cultura galega nos nomes das rúas, barrios, casas,
casaríos, igrexas, monumentos, etc.
Estudio dos problemas da volta e patrimonio e mestizaxe de rebote.

4. Promoción de teses de doutoramento nas universidades vascas e galegas sobre
toda esta temática.
5. Cumprimento das cláusulas, sobre todo da exposición 3b, e das bases 2a, b, c
e 4a do acordo asinado entre a Consellería de Educación da Xunta e a Uní-

199

versidade de Deusto o 23 de xullo do 1991, co gallo da creación da Cátedra
de Estudios Galegas. Este acordo é un simple taboleiro de prestixio e non
cumpre nin o seu contido nin os obxectivos polos que se creou.
6. Convenios específicos entre as universidades galegas e as vascas para a pescuda e o estudio neste terreo.
7. Acordos neste mesmo sentido entre o Consello da Cultura Galega e a Sociedade de Estudios Vascos . O primeiro coido que podería se-la sede principal do
grande arquivo, e mesmo do Museo, da emigración, do exilio e das relacións
con outros pobos.
8. Arquivo da presencia galega no exterior e arquivo da emigración e do exilio
galegas.
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CONTRIBUCIÓNS HISTORIOGRÁFICAS
DA EMIGRACIÓN GALEGA EN CATALUÑA

Xosé Lois García

Non é doado establecer unha histor·o grafía da emigración galega en Cataluña
que nos leve, con certeza e rixidez, ó panorama xeral das orixes desta emigración
que, normalmente, se localiza na cidade de Barcelona. Por outra banda, resultaría
máis simple verificar datos da emigración catalana que se deu na Galicia dos séculos XVIII e XIX coas orixes da galega en Cataluña. No ámbito de localización xeográfica desta emigración hai datos soltos que aquí trataremos de ganduxar para
sacar algunhas conclusións sobre o modelo ou modelos, e contar máis coa hipótese
ca cos feitos concretos desta emigración, por falta de datos reais que, simplemente,
nos axuden a unha posible interpretación.
Estamos seguros de que coa última fase da industrialización catalana e co
desenvolvemento comercial a América, a finais do XIX, Barcelona introduciu man
de obra foránea para o desenvolvemento industrial, comercial e para outros servicios da cidade. Dentro desta man de obra, con certeza, había galegos. E tamén galegos de varias clases sociais, como é o caso dun tal Casanova, que na década dos
oitenta, do século pasado, mercou uns teneos entre a Ciudadela e a antiga muralla,
e pouco máis tarde ofreceullos ó alcalde de Barcelona, Rius i Taulet, para que neles
se realizara a Exposición Universal de Barcelona de 1888. E este galego foi famo so por ser un dos máximos impulsores deste certame. Hai libros dedicados a esta
figura e todos falan do seu esforzo e da súa naturahdade galega. Este dato ábrenos
pescudas de que outros galegos puideran estar nas mesmas circunstancias especulativas, mais isto non é máis ca unha hipótese.
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Botando man doutros datos espallados sobre galegos emigrantes, sérveno-lo da
familia Vi la, orixinaria das terras luguesas do Incio, que o cabeza de familia chega
como policía des tinado a Barcelona, cidade na que lle nacen os seus fillos e el fina.
Unha das súas fi'Ilas, Pepita (1891-1975), fíxose famosa por ser noiva do poeta Caries Riba, quen lle dedicou as súas Cantigas de Amor e de Amigo. Nesta familia, falecido o pai, a súa dona, a señora Concha, crea no barrio do Call unha "modistería" e
trata de encamiña-los seus descendentes na vida barcelonesa, sen esquece-lo seu
vínculo coa orixe galega.
N este mesmo ámbito xeográfico barcelonés (1898) atopamos un sorprendente
dato sobre emigrantes galegos en circunstancias tráxicas, que nos vén da pluma de
Mosem Cinto Verdaguer. Este poeta escribiu un artigo, neste ano, que se publica
despois da súa morte, na revista Juv entut, o 7 de xaneiro de 1904, titulado "Lo Cornamusaire" (O Gaiteiro), que eu mesmo traducín ó galego e publiquei en El Progreso o 25 de decembro de 1991. N este breve artigo de Mosem Cinto hai unha preponderancia significativa en describirnos varios atributos dese gaiteiro galego, dese
e migrante que vive e n Barcelona en calidade de esmoleiro. O testemuño de Verdaguer é espec ialme nte patético ó contar:
Pasando por Tallers arriba, por diante da rúa Balldoncella, vin saír un galego de barba branca e fi gura venerab le, cornada pola monteira, tocando marabillosameñte a súa gaita adobi ada e
cos ro ncó n detrás das costas, co mo se leva nas beiras do Miño. Pareceume que saía pouco contento daque l barrio traballador e n que as súas tonadas non foro n demasiado entendidas e a duras
mágoas entid as. Cando e nfi ou pola rúa Tallers arriba ollou go rras de cuartel nas fiestras do
sp ital Militar e o seu sembl ante animo use, sospeitando que naquela esquina alguén o compre ndería. lnfl ou a gaita, que enfraquecía por momentos e baixaba esfolgante coa súa voz estride nte, e tocou un daqueles aires irmáns da 'Muiñeira' que fan chorar ós morriñentos fillo s de
Galicia. Non sei se hab ía algún que cho rase, mai s a min aquela estraña e melancólica harmonía facíame vo ltar ós tempos g loriosos da miña nenez, lembrábame dos sinxelos contrapasos
na praza do meu pobo e do vello gaiteiro con capote e barratina vermella que lle cubría os olios
sen que ningué n tivera interese por apre nde- lo seu oficio. Lembroume a meus pai s e a meus
irmáns, que no ceo estean, e moitos co mpañeiros que xacen a carón deles , no mes mo cem iterio. E viñéro nme as bágoas ós oli os.
O pobre xograr, des pois de toca-l a tonada, quizais a mellor do seu repertorio , ergueu os
o li os cara á fiestra do hospital a ver se baixaba un don ativo , unha mostra de agradeceme nto,
unha esmo la, que por pequena que fose ax udaría a agardar outra mái s ós pobres de Xesucristo . Mais nin do hospital nin das casas veciñas baixou unh a tri ste moeda de cinco céntimos. O
que baixou foi un berro de "¡fóra, fóra!", que fixo oll ar a estraños e a un s mo zos que viñ an de
es tudiar, e fixo gaguexar a uns carreteiros que cargaban unh a co ndu cción , e a min fíxo me treme r de mágoa e de indignación.
O gaiteiro non é de pao; abondo se decatou do in sulto , que ll e caeu co ma unh a pedrada enriba da cabeza. Terá sentido bastante esa aguill oada no fondo da súa alma. M ais, acostumado a
lo itar pola vida desde neno, nos seus malos anos, seguiu Tallers arriba inflando a gaita e sen
trocar de tonada, tal co mo se senti se c hover, agardando que na volta da outra esquina se ll e volvería o vento da fortuna.
Aq ue l acto de firmeza era unha represión da súa debilid ade. Aquel home , tan sinxelo que
probab le mente non sabía ler, ten máis coñeceme nto do mundo ca min , e por iso el trata co
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menosprezo que se merece. A súa serenidade imperturbable déixame avergoñado e confuso,
máis e mellar ca se !ese un capítulo da imitación de Xesucristo.
Eu tomei esta inesperada lección como se chegara das mans da Providencia, e sen necesidade de mirar campos e montañas voltei á casa curado do spleen, arrepentido de volver a despedirme da poesía, inocente compañeira da miña vida que tanto ben me fixo, e con ganas de
reconciliarme coa lira e con algunha inspiración. Deus enviouma na miña vellez: "Coraxe, pois,
adiante e fóra" , díxenme a min mesmo. "Cantemos, aínda; quen canta os seus males espanta:
Exurge gloria mea; exurge osalterium et cithara".

E xa metidos no actual século, hai outros testemuños dos esmoleiros galegos
de Barcelona que viñeron aquí a traballar nas obras da Sagrada Familia, nas consmccións do Eixemple, sobre todo canteiros pontevedreses, que xa de vellos e sen
amparo se tiraron á rúa a pedir esmola. Disto hai un frugal testemuño do poeta
catalán J oan Maragall, que nun artigo seu fai referencia á humildade que presentan os esmoleiros galegos ó demandaren unha dádiva e, neste sentido, ponos como
exemplo fronte a aqueloutros, orixinarios do sur de España, que demandan esmola impoñéndose ó viandante e insultándoo.
Hai tamén outros datos ciscados que nos aclaran que na famosa "Semana Tráxica" de 1909 participaron anarquistas galegos residentes en Barcelona. Na Cidade Condal localizamos algúns emilianistas de Pontevedra que son traídos e colocados polo deputado lerrouxista Emiliano Iglesias. Outro grupo significativo de
obreiros vigueses veu a Barcelona co dirixente anarquista galego Ricardo Mella.
Destes pequenos datos é posible entender unha serie de relacións que nos leven
a unhas pescudas máis serias, para establecer prioridades para un estudio, ou liñas
de traballo que confirmen unha tendencia, ou tendencias, sobre as orixes da emigración galega en Cataluña e as súas di versas fases para esquematizar que clases
sociais a compuñan, etc. Mais ata aquí, e con estes datos, non é posible rachar esa
barreira, de momento.
Pero a partir de 1915, aproximadamente, si que xa podemos, por unha banda,
cubrir esa demanda que neste "Encontro sobre o Patrimonio Cultural na Emigración" se nos fai ós participantes, para establecer un organigrama sobre diversas
vicisitudes e arranxos, co fin de recupera-lo patrimonio cultural galego. Concretamente en Barcelona, neste data, xa comezamos a contar con datos sólidos sobre a
mobilidade dos galegos nesta cidade. E, por outra banda, describi-los esquemas
xerais e as causas desa emigración galega. Como vimos dicindo, a partir de 1915
hai unha serie de galegos que ocupan cargos públicos e militares, maxistrados da
Audiencia de Barcelona, xefes de Correos e altos directivos de autobuses, altos
cargos aduaneiros e distribuidores de carnes no mercado do Borne. Estas influíntes personalidades colocan masivamente en empresas baixo a súa influencia a
moitísimos galegos que parten de cero, desde Galicia, para atopar un mundo novo
cargado de privilexios e, neste sentido, ternos datos concretos <leste feito caciquil
que ten un grande auxe en Barcelona cando ocupa o Goberno Civil, na dictadura
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de Primo de Rivera, Martínez Anido, de triste memoria pala súa famosa "Leí de
purgas" . Este señor rodéase <lestes gal egos e impón outros nesa nomenclatura con
homes influínt~s na vida e nas actividades da cidade. Son estes mesmos galegas
os que crean a chamada Casa de Galicia e unha revista titulada Galicia en Cataluíia, a cal é un panexírico de loanzas a eles mesmos. Na primeira páxina aparecen biografías de persoeiros, cunha fotografía que ten o significado de impar un
"gueto", un prestixio e un dominio en certas esferas: espellismo do poder que
exercen. Nesta revista hai un indicativo de gran significado: ser escrita totalmente en castelán e erixirse en perseguidora do idioma galega. Neste sentido, hai un
artigo implacable contra Don. Ramón Otero Pedrayo por falar en galega nunha
conferencia que pronunciara en Barcelona e que, por suposto, non fora organizada por eles. Don. Ramón contesta a ese artigo con outro que se recolle nun libro,
<leste autor, publicado por Ediciós do Castro . Nesta mesma revista hai unha sección na que se fala do movemento de carnes galegas no mercado barcelonés, así
coma outros movementos de tipo mercantil, que está influenciado por esta caste
tan e lecta.
A reví ta Galicia en Cataluña é un exemplo vivo desta «emigracÍÓJ!», que non
deixa de se-lo primeiro documento escrito e que nos revela bastantes causas para
perfeccionar un traballo e unhas pescudas que nos leven, ós historiadores e outros
int resadas na materia, a principiar un traballo rigorosamente serio sobre o tema
qu nos ocupa. E ta revista está a salvo e segura na Hemeroteca do Museo Histórida idade de Barcelona.
ta Casa de Gal.icia é verdade que non só se nutría <lestes caciques, eles eran
a cla e dominante,. mais a maioría compúñana obreiros e pequenos cargos subalternos, tutelado . polo que dominaban a situación. Neste caso non coñecémo-lo censo
de gal. ego que houbo en Barcelona, por non investigarse en varios arquivos e documentos de defunción, etc. Este sería un caso a ter en canta e de non difícil contribución para restrinxir máis a investigación en favor de esclarece-lo patrimonio cultural galega da emigración en Cataluña.
Por outra banda,. temo sobradas noticias de personalidades galegas a nivel
intelectual, como é o caso dun edil do Concello de Barcelona, en tempos do famoso alcalde demócrata-libernl Doutor. Robert, que propuxo o nome do arquitecto
Lesseps a unha prnza que leva este nome en Barcelona. Tamén un escritor galega
que viviu nesta cidade e morreu nun accidente ferroviario en 1923, Enrique Labarta Posse. Con isto queremos incidir en que a emigración galega en Cataluña tiña
unha identidade nas súas orixes.
Nestes días hai unha exposición fotográfica en Barcelona do "Arxiu d 'Etnografia i Folklore de Catalunya 1915-1930", titulada Temps d'ahir (Tempos de ante), de
dous excelentes fotógrafos como foron Tomás Can-eras i Artau e Josep Maria Batista
i Roca, na que figura unha fotografía do primeiro deles, titulada "Un esmolet gallee"
(Un afiador galega), que o propio autor datou en Cornellá del Llobregat o 28 de-
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xaneiro de 1923. Isto proba a consolidación dunha emigración estable, non só en Barcelona, senón tamén nas súas localidades periféricas, hoxe grandes suburbios.
Co advenimento da II República, a Casa de Galicia deixa de existir e unha
serie de galegos crean o Centro Cultural Galego. Este centro xa tiña outras perspectivas e outras visións de carácter galeguista. Á fronte del estaba D. Luís Suárez,
natural de Valdeorras, que un servidor coñeceu e lle achegou unha gran documentación sobre as actividades que foron callando nos emigrantes. Luís Suárez tiña
unha industria de sombreiros e as súas idas e vidas de Barcelona a Galicia permitíronlle ser unha especie de voceiro do Partido Galeguista <liante da Generalitat. Este
Centro Cultural Galego fixo posible a vida e a homenaxe en Cataluña ós deputados
galegos Castelao e Otero Pedrayo, naquelas históricas xornadas de 1932. As actividades <leste centro e as de Luís Suárez son sobradamente coñecidas e só un repaso
polas páxinas dos xornais barceloneses da época chegan para dárno-la certeza dese
labor. Coa chegada da Guerra Civil, o Centro Cultural Galego pechou e tódolos seus
documentos desapareceron. Algúns dos seus membros, como Suárez, fican silenciosamente en Galicia á espera de tempos mellores.
Seguindo o mesmo roteiro cronolóxico, hai un período de espera sobre a organización dos emigrantes, ata que en 1948 foi creado o actual Centro Galego de Barcelona, por xente do réxime, e tamén cuns estatutos moi concretos. Os seus primeiros presidentes foron un industrial e un funcionario, que aglutinaron a unha chea de
galegos e, aínda que se apreciaba unha política pintoresca e bucólica, non deixou de
ter un certo éxito e interese organizativo. Coa chegada á presidencia do fiscal
Manuel Casado Nieto, que naquel tempo era secretario do xeneral Coloma, gobernador civil de Barcelona, houbo un gran desenvolvemento cultural en galego. Casado encargouse de traer a personalidades como Risco, Otero, Xocas e outros persoeiros senlleiros da cultura galega. Creou a revista Alborada, na que se facían as primeiras críticas literarias dos novos valores da lírica e da narrativa. Creou tamén a
biblioteca, cuns 15.000 volumes. Neste apartado sería inxusto ignora-lo labor de
Basilio Losada cando era secretario con Casado Nieto, que entregou ós fondos
bibliográficos gran cantidade de libros e documentos persoais. Neste sentido, o
patrimonio bibliográfico do Centro Galego de Barcelona é de grande importancia
para entende-la década dos corenta ata a actualidade.
A prestixiosa biblioteca deste centro tivo un auxe moi importante, que serviu
máis para consultas de universitarios e para elaborar memorias de licenciatura e
teses de doutoramento ca para utilidade da maioría dos socios. Sobre esta biblioteca e os seus fondos parece ser -segundo Basilio Losada- que hai un documento,
escriturado por el e por Casado Nieto, no que se indica que no caso de pechar, pasaría automaticamente á Biblioteca de Cataluña, que xa conta, desde o século pasado,
con máis dun milleiro de libros galegos.
Volvendo á biblioteca do Centro Galego de Barcelona, a situación actual é a
seguinte: desque Casado Nieto deixou a presidencia, comezou unha especie de des-
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feíta imparable. As xuntas directivas que predominaron ata hoxe estaban formadas
por persoas pouco vinculadas coa cultura galega e coa dinamización divulgativa
do s nosos libros . E, neste sentido, a política aplicada por Casado caeu en picado por
falta de comprensión dos directivos: ademais de se adquiriren menos libros, hai que
ter en conta que sufriu un incendio en 1978 e os libros queimados aínda agardan
ser restaurados e encadernados, pero non se estableceron prioridades para acometer esta cobertura. Moitas veces o diñeiro foi destinado a comes e bebes máis cá
sensibilidade para restaurar e repara-la biblioteca. Podemos dicir que se restauraron libros, mais dun xeito arbitrario e lento. Nesta mesma dirección hai libros que
non están nos seus correspondentes estantes, en relación á nómina que aparece no
catálogo xeral do arquivo. ¿Desapareceron? Outra das dificultades é que moitos
dos bibliotecarios que tivo nunca tiveron na súa vida un libro nas mans, e isto faise
notar na degradación en que se encontra actualmente a biblioteca. O panorama é así
de dramático.
No Centro Galego de Barcelona gárdase todo un patrimonio cultural de gran
valor. Ademais da revista Alborada, nas súas diversas fases e períodos, hai múltiples conferencias pronunciadas no seu local, documentación gráfica das diversas
actividades, etc. Para salvar, ou polo menos consolidar este patrimonio, habería que
efectuar unha catalogación seria e establecer unhas prioridades para a súa conservación, por parte do propio centro e das diversas instancias administrativas galegas
ínte r ada en salvagardar este patrimonio.
Cando n 1973 se propón unha renovación e a entrada dun sector antifranquista n· dir
ión do Centro Galego de Barcelona, apoiado por varios sectores ideolóxi
, a candidatura triunfa e produce a demisión de Casado Nieto. A partir de aquí
o s ctor triunfante, con certos membros da directiva inscritos no PCE, impón unha
política cesarista e discriminatoria co sector nacionalista e, este, perante tal imposición, creou o Departamento de Cultura Galega na Asociación de Amigos das
Nacións Unidas. Este departamento, do cal fun fundador e presidente, aglutinou
unha serie de galegos que rapidamente se incorporaron a un labor de espallamento
cultural. Conferencias, actos públicos, semanas culturais con intelectuais chegados
de Galicia, etc. Sobre este Departamento de Cultura Galega hai toda unha documentación puntual de cada unha das súas actividades. Esta documentación gárdaa
un servidor e tena a disposición para todo aquel que teña interese sobre a eficacia
<leste departamento e para verificar unha das parcelas máis activas e importantes da
emigración galega en Barcelona.
Co advenimento democrático, o Centro Galego de Barcelona perde o seu
monopolio e créanse unha serie de centros galegos polos concellos limítrofes á
gran metrópole e exercen variadas políticas de xestión e difusión cultural. A falta
de diñeiro e iniciativas propias caen en picado nos brazos da administración autonómica galega, que lles dá un importe anual e con el conciben varias manifestacións culturais bastante tímidas e, moitas veces, descentradas da realidade galega.
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En todo caso, o que aquí nos interesa non é a miña opinión, senón a utilidade que
pode presta-la súa documentación ás prioridades para a conservación patrimonial
da emigración. Neste sentido, descoñezo bastante os fondos deses centros e asociacións galegas e, sobre todo, o que se conserva ou o que se deteriorou. En todo
caso, é un labor que cómpre realizar, para así confirmar esa documentación estable
que neste encontro se nos demanda.
Quixera dicir, aínda de paso, que na década dos setenta, en todo o Vall d,, Arán,
sobre todo na súa capital Viella, se concentrou unha emigración galega dunhas
10.000 persoas aproximadamente. Estes galegas dedicáronse á construcción de
chalés de venda e moitos deles asentáronse definitivamente nesta zona pirenaica. A
orixe desta emigración tan concreta débese a unha constructora de obras propiedade de galegas, que se encargou de introducila. A nivel organizativo, non dispoñemos de ningunha noticia, polo que cumpriría unha investigación in situ.
Sabemos que na actualidade Lleida e Tarragona contan con centros galegas, e
outras cidades como Sabadell, Terrasa, Rubí, etc. teñen tamén entes asociativos.
Por outra banda, é ben sabido que Barcelona, na década dos setenta, contou
cuns 300.000 galegas. As iniciativas emprendidas por estes foron moi diversas,
localizándose, sobre todo, no ramo da hostelería: tabernas, bares, restaurantes, etc.
Facendo un percorrido por calquera barrio de Barcelona, decatámonos de que hai
unha grande presencia de nomes autóctonos galegas nos negocios.
Xa que con anterioridade falamos da revista do Centro Galego, Alborada, é
preciso mencionar que en 1972, co asasinato de dous obreiros en Ferrol, servidor,
daquela obreiro metalúrxico da SEAT, botou uns 10.000 panfletos en galego nesta
factoría automobilística, para despois aglutinar unha serie de galegas e organizárense clandestinamente na loita antifranquista e na defensa dos intereses dos emigrantes. Esta organización chamouse IDGA (lrmandade Democrática Galega) e
publicou múltiples panfletos, ademais dun voceiro (catro números en total) titulado
O Mallo. Tamén toda esta documentación está a salvo e gárdoa con inmensa devoción . Sobre IDGA tense falado moito; dela houbo opinións para tódolos gustos,
pero só unha coincidencia en todos eles: que era radical, de esquerdas e nacionalista. Todo o que se leva escrito e intuído está bastante lonxe da realidade. Hai libros
escritos que a mencionan, e os respectivos autores nunca se puxeron en contacto
comigo, dado que eu sei toda a verdade, por ser un dos fundadores. Toda esta documentación tamén está a salvo e pode que teña certo interese desde o punto de vista
de concreta-la ideoloxía e a interpretación que se facía sobre Galicia por parte deste
grupo clandestino.
Á morte de Franco intentouse que un movemento máis amplo e legalizado
substituíra a IDGA. Este grupo adoptou o nome de MEG (Movemento de Emigrantes Galegas) e realizou varias publicacións propagandísticas, ademais do voceiro O Eido, cun só número publicado. Dado o posicionamento dos seus membros en
varios partidos políticos, legalizados naquela ocasión, cuestiónase a permanencia
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do MEG e acaba por disolverse. Toda a documentación <leste movemento está no
meu poder.
Non quixera rematar sen outra vez retoma-lo papel da emigración barcelonesa
durante a Guerra Civil, para dicir que esta emigración loitou ó lado da República e
moitos dos seus membros pasaron e engrosa-las fileiras da garda de asalto, tal como
nos di Castelao no seu Sempre en Caliza, nunha fervorosa evocación: " ... aos moitos miles de soldados galegos que loitan na vangarda de todo-los frentes leaes; aos
moitísimos mineiros galegos que morreron en Asturias, como Vázquez Gayoso, ou
que siguen pelexando na cunea mineira, guiados pol-a bravura donoso Arturo Vázquez; aos mariñeiros galegos de Trincherpe, que foron os leóns no Norte; aos gardas de asalto galegos, que nas rúas de Barceíona contribuíron á derrota dos militares sublevados". Velaquí a incidencia desta emigración obreira e emancipada que
desde o primeiro momento estivo a carón do exército leal ó poder constituído .
Neste sentido é obrigado dicir que Castelao, Suárez Picallo e Rafael Dieste crearon a revista Nova Caliza, que aínda que era un voceiro dos galegos antifascistas
res identes en Barcelona durante a Guerra Civil, estivo amparada e divulgada por
em igrantes galegas. O mesmo podemos dicir da revista Nu eva Calicia, do batallón
d Lister e que se publicou en Barcelona. Estas dúas revistas están completamente
a alvo e tecnícamente arqu ivadas na Hemeroteca da Casa do Ardiaca do Museo de
Historia da Cidade . De Nova Caliza hai unha edición facsimilar en Ediciós do Castr ( 1990).
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O PATRIMONIO SONORO NA EMIGRACIÓN

Afonso V. Monxardín Fernández

1. INTRODUCCIÓN

Dise -aínda que parece difícil de crer- que os xordos están máis incomunicados cós cegos porque a calor e intensidade da voz, o pranto dun neno, a gargallada con taxi osa, a emoción sentida, a música ... son cousas que dificilmente se captan só con imaxes. Obviamente a palabra oral trasmítenos unha determinada información -científica intrínseca a ela mesma, pero tarnén humana e sensitiva sobre
o falante e o seu público- que a escrita nunca poderá facer. De aí a transcendencia e sensibilidade humana da documentación sonora.
E é este tipo de patrimonio o parente esquecido da memoria do pasado. A tradición sitúa ós museos como recornpiladores de obxectos históricos, ós arquivos
como gardadores dos documentos e ás bibliotecas corno centros de reunión das
publicacións. A novidade das tecnoloxías relacionadas coa imaxe e co son fai que
o sistema de arquivo dos materiais producidos pola sociedade neses campos non
estea moitas veces aínda definido e consolidado e que a súa organización se basee
rnáis en iniciativas esporádicas que en planificacións ben estructuradas desde as
administracións .
Pero se irnaxe e son van -corno nesta mesa- habitualmente xuntos en moitos centros de documentación, é aquela hexernónica en canto a medios e recursos
tanto por unha tradición maior nos estudios que xiran ó redor da historia da fotografía ou do cinema como pola propia entidade superior dos fondos. En dous exem-
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plos: hai edición s de libros de fotografía histórica galega no tránsito entre o século
XIX e o XX e practicamente ningún estudio sobre a historia da programación nas
emi soras de radio que se espallan por Galicia desde 1932. As xentes da miña xeración ternos na casa fotos dos nosos avós e bisavós, pero endexamais gravacións que
non se popularizarían no noso país ata tempos sumamente recentes.
A palabra e a voz foron, pois, por definición efémeras, e tecnicamente máis difíciles de fixar cá imaxe. En Galicia, que nós saibamos, e á parte dalgunha referencia
solta, non se conservan gravacións domésticas nin profesionais en cilindros de cera,
en magnetófonos de arame, e en xeral en ningún dos imperfectos sistemas que precederon á gravación en banda magnética por volta de mediados-finais dos cincuenta.
Aquí convén sinala-lo terrible retraso tecnolóxico donoso país nos comezos do
século XX agudizado despois da Guerra Civil. Se as radios comezan a espallarse
no países desenvolvidos de Europa e América nos anos dez e despegan logo da Primeira GueITa Mundial, en Galicia non se iniciará este proceso, e lentamente, ata
1932. As primeiras emisións de TV en España prodúcense vinte anos despois do inicio das me ma en Inglaterra, en 1936.
O feito de que ata a popularización dos magnetófonos nos anos cincuenta a
maimía das emisións de radio se realizasen en directo ou mediante a audición de
discos editados e que só esporadicamente se efectuasen gravacións nos estudios
n di co de pasta que por outra parte eran reciclados continuamente, fai que non
con erve practicamente nada de arquivo en ningunha das emisoras privadas m rc iais- do paí . Mesmo coa introducción das bobinas abertas que se seguen
mpr gando na actualidade, a situación non mellorou grandemente, pois o alto
prezo das cintas fixo sempre que se reutilizasen de xeito continuo. Caso á parte
é RNE de E paña na Coruña (desde 1940) que conta cun importantísimo arquivo
sonoro.
Serviu esa popularización dos magnetófonos na España dos sesenta para que
algúns particulares afeccionados ás novas tecnoloxías e de elevado poder adquisitivo
--eran moi caros ó principio- comezasen a gravar actos musicais e culturais cos que
simpatizaban. Deberemos esperar, sen embargo, case a finais dos sesenta -a patente
é de maio de 1966- para que se empece a difundir a nivel doméstico un medio de
gravación de son económico e fácil como é a actual casete, nun medio no que a utilización de aparellos fotográficos era xa tremendamente popular.
En resumo, da Galicia dos anos vinte e trinta non ternos documentación sonora
ningunha por causa dun retraso tecnolóxico que haberá de continuar e combinarse,
logo da guerra, co silencio do feíto cultural galega, que fará que practicamente ata os
anos sesenta non se organicen actos públicos susceptibles de seren gravados. Cousa
para a que, na maioría das ocasións, tampouco houbo posibilidades.
1
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II. OS POSIBLES FONDOS GALEGOS FÓRA DA TERRA

Nas escasas posibilidades de toparnos aquí con fondos sonoros de relativa antigüidade vimos traballando desde hai uns anos, e de aí que o seguinte paso lóxico no
traballo fose procura-la memoria sonora da actividade da Galicia consciente de si
mesma, fóra dela.
Non ha ser un traballo <loado porque o arquivo sistemático dos fondos sonoros
non se deu en ningún lugar. Se antes nos referimos a que ningunha radio privada
galega conservaba arquivo, agora podemos sinalar como exemplo que a BBC de
Londres, non só non conserva ningunha das gravacións dos programas galegas
(1947-1956) nin os seus guións, senón tampouco sequera noticia certa das datas da
emisión . Así cando nos puxemos en contacto con eles en 1983 dicíannos que aqueles programas se deberan de emitir entre 1949 e 19 59. Tanto para a edición dos
guións organizados recentemente polo profesor De Toro como para a reconstrucción
da historia dos mesmos feita por nós mesmos, non puidemos utilizar máis ca fontes
peninsulares. Se a mítica BBC fai isto, non hai moito que contar dos demais.
Obviamente os lugares onde máis materiais podemos atapar fóra da tena son
aqueles onde a presencia galega - cuantitativa pero tamén consciente ou militantemente galega- foi máis importante.
A . AMÉRICA

l. Cuba

Sabido é que o forte da emigración galega a Cuba foi entre mediados do século XIX e o crac de 1929. Po la proximidade a Estados Unidos e pola influencia des te
país na Illa, foi o primeiro país de Latinoamérica en contar con emisoras de Radio,
pois entrou na década do dez con algunha funcionando. Sen embargo, aínda non
ternos noticia de programas de radio en galego ou dirixidos á colectividade. O labor
editorial galego na Illa é bastante ben coñecido, e cumpriría rastrexa-la edición de
discos de música galega. Ternos localizados algúns interesantes materiais na Fonoteca da Generalitat e na Fundación Penzol de Vigo.
Cumpriría investigar se quedou algún resto das gravacións que sen dúbida
había no Centro Galego da Habana antes da Revolución. Nos anos cincuenta era
frecuente o rexistro dos actos culturais e mesmo societarios para face-las recensións
nas revistas das sociedades e mesmo para redacta-las actas das xuntanzas.
Un problema engadido é o traslado a Miami dos arquivos das principais radios
cubanas por volta do triunfo da revolución. Os arquivos da principal destas emisoras "Radio Martí" seica conta, segundo referencias, con fondos nos que aparecen
uns típicos chistes de galegas dos anos cincuenta e que ocasionalmente aínda utilizan pola súa popularidade.
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Especialmente interesante sería tratar de localizar algún disco gravado con
intervencións de Castelao dos mitins que deu en favor da República na Illa.
De tódalas maneiras o auxe da emigración galega en Cuba dáse na prehistoria
das gravacións, o que unido ós referidos avatares da Revolución e outros moitos
sabidos, fai que vexamos difícil topar materiais.
2. Arxentina

A emigración a Arxentina proporciónanos o groso das gravacións sobre cultura galega que hai dos ano s cincuenta e sesenta.
a. Emisoras de radio
Basicamente parece certo o tan manido argumento de que as leis da República Arxentina e como medida favorecedora da homoxeneización cultural, non
permiten emitir noutra lingua que non sexa o castelán, aínda que a comunidade xudea teña actualmente unha radio local -do barrio porteño do Oncebilingüe hebreo-castelán. As convulsións políticas dos últimos decenios no
país do Prata fixeron que as emisoras cambiasen de nome e titularidade en
numerosas ocasións. De aí que presumamos non será fácil topar restos nestes
medios. De tódalas maneiras en varias man s particulares e entre os fondos do
Centro Galego, localizamos algunhas gravacións dos programas:
"R cardando a Galicia" de Maru xa Boga.
"La Voz de Galicia" de Fernando Iglesias.
"Gali cia Em igrante" de Luís Seoane.
"Galicia en América" de Segundo Pampillón.
No Arquivo Xeral da Nación, na súa secc ión de son , localízanse gravacións
dalgún s programas de radio nos que o famoso "Pepe Iglesias, El Zorro" utilizaba
os tópicos humorísticos sobre os galegas e itali anos. Tamén teñen arquivada a voz
de Ramón Franco na chegada a América do Plus Ultra -dun disco editado no
momento- e de seu irmán Francisco nalgún s encontros con militares arxentinos
tidos en Madrid.
b. Particulares
En mans de galegui stas sensibles localizamos diversas coleccións:
-

Familia de Femando Iglesias "Tacholas" : Disco orixinal da voz de Castelao
gravado en setembro de 1941 , unha bobina de papel de 1953 co programa "La
Voz de Galicia", e seis casetes con di stintas intervencións de Tacholas .
- Manuel Cordeiro: Doce cintas de bobina aberta con gravacións de actos dos
anos sesenta e setenta. Gravacións do grupo "Breogán", varias inaugurac ión s
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-

de exposicións, de programas de radio , e de conferencias de Xesús Alonso
Montero e Xosé L. Méndez Ferrín, a fornís dos sesenta.
Segundo Pampillón: Corenta e dúas bobinas abertas con gravacións de actos
das Xornadas Patrióticas Galegas entre inicios dos sesenta e finais dos setenta. Destaca a gravación "dun disco de pasta moi grande" do programa "Sempre en Galicia" de Radio Carve de Montevideo do primeiro aniversario da
morte de Castelao en 1951. É don Segundo Pampillón a figura clave na conservación da memoria sonora galega en Arxentina. El, home da radio, foi o
promotor e encargado de efectuar canta gravación se levou a cabo no Centro
Gallego, Lucense, Orensano e en canto xantar ou xuntanza da colectiviade así
o vía necesario.

O proxecto Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega comproulles ós herdeiros as corenta e dúas bobinas contendo os actos todos de palabra.
Estamos actualmente en trámites para a adquisición doutro lote de bobinas con gravacións de actos musicais celebrados nos Teatros Avenida, Colón, etc . tanto da
colectividade como de fóra dela.
Non dubidamos de que en mans particulares poidamos atopar tamén algún
disco gravado para enviar a Galicia ou a algún outro punto, pois daquela -anos
corenta e cincuenta- era usual utiliza-los serviciós do "Fonopostal", departamento existente no Correo Central onde os particulares podían grava-la súa voz en discos de soporte pouco custoso e envialos logo por correo normal a quen se quixese.
Por distintas vías e tendo esta orixe no "Fonopostal" recollémo-lo orixinal coa voz
de Castelao, e gravacións radiadas de Alonso Ríos, Rodolfo Prada, etc. Non dubidamos que entre estas familias e outras familias preeminentes da colonia, se puidesen atopar máis materiais desta clase.
c. Sociedades
1. Centro Galego de Bos Aires. Conservaba 92 bobinas abertas e dez casetes. As
bobinas, maioritariamente de actos no Centro Galego, inícianse no ano 1953
con importantes intervencións de García Sabell na súa primeira viaxe e rematan en 1975 coa intervención de Sebastían Martínez Risco. As casetes comezan en 1984 e chegan ata a actualidade .
O feito de que se esvaecera o recordo desta impresionante colección permitiu ,
aínda que en deficiente estado, a súa conservación. Estaba este conxunto organizado de antigo -gardadas as cintas en sobres de papel dentro de caixas de
cartón- por don Segundo Pampillón pero faltan algúns números da súa serie.
Localizámo-las catro caixas nos andeis superiores dun almacén pouco axeitado -cando o visitamos chovía- que o Instituto Arxentino de Cultura Galega ten nos faiados da súa institución matriz, o Centro Galego.
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As noventa e dúas bobinas conteñen unhas cento cincuenta horas de gravación
coas voces e intervencións de practicamente tódolos intelectuais galegos do
Río da Prata e dos que eran convidados ás transcendentes xornadas patrióticas coas que a colectividade galega de Bos Aires trataba de mater vivo o
recordo e conexión coa terra, así como de conferenciantes locais. Otero Pedrayo, Del Riego, García Sabell, Álvaro Cunqueiro, Sebastián Martínez Risco,
Jimenez de Asúa, Francisco Luis Bemárdez, Dieste, Nuñez Búa, Xabier
Bóveda, Antonio Baltar, Suárez Picallo, Blanco Amor, Paz Andrade, Xosé
Villamarín, Osorio Tafall, Ramón Valenzuela, Víctor Luís Molinari, Gumersindo Sánchez Guisande, Alberto Vilanova, Emilio González López, Reyna
Pastor, Ángel Battistessa, Luís Tobío, Emilio Álvarez Blázquez, Gerardo
Álvarez Gallego, Rof Carballo, Rodolfo Prada, Bieito Cupeiro, Augusto
Assía, Victoria Armesto, Alfredo García Alén, Luís Villamarín, Valentín Fernández, Eduardo Sánchez Millares, Padomo, Castro Couso, Arturo Cuadrado,
Manuel Lueiro Reí, Antón Pérez Prado, Alexandre Pulpeiro, Vidal Abascal,
Basilio Losada, Juan Naya, Maruxa Boga, etc.
Deste impresionante conxunto, o Centro Galego de Bos Aires ten xa unha
copia en casete estándar para facilita-lo seu manexo e foille organizada a base
para que continúen coas gravacións dos actos futuros. _
2. Centro Galicia de Bos Aires. Conservaba 42 bobinas abertas con semellante
número de horas gravadas de actos entre os anos 1957 e 1975 nos centros
Lucense e Orensano. O estado das gravacións é bastante ruín. Hai máis
dunha duci a de cintas de papel, e varias gravacións denuncian problemas de
ve locidade no magnetófono orixinal. Aparecen varias conferencias de Suárez
Picallo, e tamén de Dieste, Otero Pedrayo, Agromayor, Molinari, González
López, Pedro Laín Entralgo, Basilio Losada, Juan Naya, Alonso Montero,
Álvaro Cunqueiro, Victoria Fernández España, Sánchez Guisande, etc.
Deste conxunto obra no seu poder copia en casete estándar que se sumou ás
casetes coas que bastante sistematicamente gravan os actos.
3. Casa de Galicia de Bos Aires. Conservaba seis "discos de pizarra" con gravacións de actos sociais e algún cultural. No primeiro deles declárase que o
Sr. Ferreño desexa facer un Arquivo da palabra. Curiosa intervención de
Krüger en xornadas culturais e de Blanco Amor nun banquete, etc. Segundo
referencias houbo materiais gravados en cinta pero desapareceron nalgunha
das limpezas ou reaxustes do local.
4. Na Federación de Sociedades Gallegas non apareceu ningunha gravación. Hai
recordo de gravacións en bobina ancha e casete pero ó parecer foron espoliadas xunto con outros fondos por algún investigador local hai uns anos.
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d. Edicións
Mención á parte merecen os materiais editados en soporte disco ou recentemente casete con música de coros e grupos galegas. O traballo sistemático de
recollida, inventario e clasificación dos mesmos está por facer. Sen embargo
podemos apuntar que desde os anos trinta a hoxe moitos foron os grnpos que
gravaron a súa música. Cantigas e Agarimos, Breogán, Centro Betanzos ... e na
actualidade o Grnpo Celta do Centro Galicia e sobre todo Xeito Novo.
Supofiemos que do material editado se conservarán as copias de rigor depósito legal- na Biblioteca Nacional Arxentina, pero aínda está en proceso de organización polo seu traslado da vella situación no Parque de Lezama á nova no barrio de Palermo.
3. Uruguai

a. Emisoras
Segue a funcionar alí -aínda que con graves problemas económicos- a
emisión "Sempre en Galicia" de Radio Carve de Montevideo desde 1950. En
coleccións particulares de xentes do Patronato da Cultura Galega gárdanse
boa parte dos programas dos últimos anos. Dos iniciais, ó seren feitos en
directo con gravacións de discos de pasta, non hai a penas restos. Convifia
insistir nesta vía de pescuda nos almacéns que Radio Carve ten fóra de Montevideo.
Radio Colonia emite "Galicia Hoxe" e o seu responsable, Juan Carlos Iniesta,
en Bos Aires conserva copia de tódolos programas desde a súa orixe hai tres
ou catro anos, e declarou a súa intención de doalos ó noso proxecto.
b. Sociedades
O Centro Galego -o máis antigo do mundo, ten hoxe 115 anos de funcionamento- seguramente ten materiais, pero non nos foi posible consultalos.
A Casa de Galicia, polo que puidemos comprobar, non conserva gravacións
dos poucos actos que realizan.
O Patronato da Cultura Galega, entidade puramente cultural, non conservaba
unha colección significativa aínda que si cintas illadas. Nelas aparecen Bieito
Abraira, Xesús Canabal, Manuel Espifia Gamallo, Manuel Lueiro Rei,
Manuel Meilán, Dieste, etc.
Podíase intentar nas Radios ou, de exi stir, na Fonoteca Nacional busca-lo discurso de Castelao en favor da República no que interveu mesmo o presidente
urngua10.
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4. Outros países

Estamos de_trás da pista dunha colección que se conserva en Galicia de gravacións efectuadas en Venezuela nos anos sesenta. Do resto dos países americanos
con significativa colonia e actividade galega (México, Venezuela, USA) non ternos
mái s que referencias indirectas sobre programas de Radio existentes nos anos
setenta. Descoñecemos estudios específicos e o estado de conservación posible dos
materiais.
B. EUROPA

1. Inglaterra

Os Arquivo s da BBC non conservan, como xa dixemos, nada das emisións en
galego. Sen embargo, no National Sound Archive da British Library consérvanse
algunh as gravación s etnográficas feítas en Galicia nos anos cincuenta.
2. Francia

Non recibimos resposta de Radio Francia sobre se conservan materiais das súas
e l orádi cas emi sións en galego na época da transición. Ramón Chao pode que teña.
3. Rusia

Os materiais de "Radio Españ a Independiente", emisora pirenaica que primeiro transmitiu desde Moscú pero axiña desde Bucarest, están nos Arquivos do PCE
en Madri d. Entre eles é de supor que estarán os guións e tal vez gravacións do programa e n galega "De Ribadeo a Tui" .
Non sería imposible de todo que en Radio Moscú se conservase algunha gravación de Castelao de cando fixo a súa viaxe a aquelas terras en favor da República. Ternos noticias por xomalistas galegos que visitaron a TV rusa de filmacións do
desfile do primeiro de maio de 1938 nas que aparece o rianxeiro.
4. Suíza

E xisten materi ais tanto das emisións de Radio en marcha "Galiza Sempre" desde 1985- como doutras emisións e mesmo de conferencias organizadas polos
grupos nacion alistas actuantes en Xenebra nos setenta con conferencias de Valentín
Ari as, Xosé M. Beiras Torrado, Manuel María, etc.
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5. Península Ibérica

Desde Lisboa emitíronse cinco programas en 1975 feítos polos exiliados da
UPG naquelas terras, consérvanse guións e as gravacións. Tamén existe algunha
conferencia gravada de Álvaro Cunqueiro en Xuventude de Galicia-Centro Galego
de Lisboa.
Localizamos na Biblioteca Penzol en Vigo unha conferencia de Otero Pedrayo,
celebrada no Centro Galego de Madrid; pero non sabemos se eran sistemáticas ou
non as gravacións dos actos naquela entidade . Convén pescudar tanto nela coma
noutras institucións -Ateneo, etc. - que tiveron nos setenta e oitenta actividade
ligada á cultura galega.
En Barcelona non sabemos se se gravaron as actividades da Asociación de
Amigos da Unesco, primeiro grupo galeguista organizado, ou dos outros. Si conservamos algunhas gravacións do programa "A Raia do Indio" feitas nos finais dos
oitenta. En Radio Barcelona, a decana das radios españolas, existe algunha gravación interesante de Álvaro Cunqueiro.
Mención á parte merece a Fonoteca da Generalitat de Cataluña, con interesantes materiais procedentes da Biblioteca da Universidade Central de Barcelona,
receptora dunha das copias do depósito legal de España ata 1985 .
III. PRIORIDADES

Coidamos que para a revalorización do patrimonio sonoro na emigración, de
onde se derivaría un interese na súa conservación e estudio, conviña asenta-lo proxecto ASG en Galicia para orientar e dinamizar ese proceso .
Habería que lograr que as Sociedades Galegas soubesen se tiñan fondos destas
características e saber do seu estado. A copia dos mesmos só ten vantaxes pois non
só se filtrarían os ruídos senón que se devolverían en formatos manexables.
Cumpriría revisa-las Fonotecas nacionais -entre elas a de España- e polo
Rexistro do Depósito legal conseguir copia de tódolos materiais editados que fosen
de interese particular para Galicia.
Habería que establecer liñas de colaboración, patrocinio e subvención estable
cos grnpos que investigan en historia oral para traballos relacionados coa emigración e exilio . O seu traballo pode e debe xerar unha documentación importantísima
sobre a memoria viva da emigración . A posesión de copias deses materiais pode
estar suxeita a cantas reservas sobre difusión e publicidade o investigador xulgue
oportuno. Cumpriría establecer relacións semellantes con grupos que se dedican á
recollida do folclore ou de información antropolóxica.
Pero cómpre, sobre todo, ir organizando a documentación recollida de acordo
con criterios profesionais de estandarizacion e de accesibilidade que posibiliten a
súa utilización colectiva.
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O PATRIMONIO CULTURAL NA EMIGRACIÓN:
CINE E FOTOGRAFÍA

José Luis Cabo
Manuel González

Galicia ten, no ámbito da recuperación do patrimonio audiovisual, unha fonte de
extraordinaria importancia na producción cinematográfica e fotográfica realizada
por galegas nos países de destino da emigración ou financiada polas colectividades
galegas en América e na propia Galicia.
1. A CINEMATOGRAFÍA

Con respecto á cinematografía pódese falar da existencia dunha tipoloxía
específica, que poderiamos chamar "cine de emigración", algo insólito no panorama cinematográfico dos anos 20, 30 e 40. O estado das investigacións levadas a
cabo ata o momento, permite asegurar que este "cine de emigración" é unha das
poucas contribucións singulares á cultura cinematográfica mundial. Países cun
paralelismo migratorio coma Irlanda ou Italia non dispoñen, que se saiba polo de
agora, de materiais similares. Este "cine de emigración" podemos clasificalo en
tres grupos:
l. l. Materiais de correspondencia

É o grupo máis específico e definitorio do xénero, que podería denominarse
"materiais de correspondencia". Son películas que cruzaban o Atlántico en ámbalas
direccións conformando unha especie de intercambio iconográfico entre Galicia e
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América. En América, sobre todo en Arxentina, Cuba e Uruguai, as sociedades galegas encargaban a filmación dos seus actos sociais e culturais, en moitos casos, coa
intención de remitilos a Galicia. Así mesmo, custeaban xenerosamente a rodaxe de
documentai s filmados en Galicia. Estas películas foron unha fórmula moi exitosa
para establecer unha comunicación visual entre as comunidades dos dous continentes. As noticias máis temperás deste intercambio datan de 191 O, cando o fotógrafo
e c in easta José Gil, establecido en Vigo, filma, por encargo de sociedades galegas
ame ricanas, as esco las, obras, xentes, festas e romarías desta banda do Atlántico .
Gil amosaba claramente as súas intencións ó sinalar: "Quiero que a los gallegos
em igrados del terruño llegue una impresión directa, mejor que el libro y la revista,
que les dé una sensación de realidad ... " Estas mesmas sociedades produciron filmes
para "llevar la joven Galicia de América, ante nuestros padres y hermanos, vecinos
y parientes de Galicia, con todo lo que constituye el haber de nuestra fuerza dinámica, el fruto sacrosanto de nuestras luchas y de nuestros afanes" . Estas declarac ión m ateri alizáronse en títulos como Los gallegos en Buenos Aires (1925) ou
Galicia en Buenos Aires (1933) .
Ex iste constancia documental da producción de películas en Arxentina por
sociedades de Cambados, Entienza, Arbo, Lalín, Maside, Val Miñor, Vilagarcía,
Corcub ión , Salvaterra, Fornelos, O Carballiño e moitas outras . Un caso prototípico
cles te " intercambio" é o financiamento pola Sociedad HUos de Porriíio, de Bos
A ires, d dúas cintas : Porriíio y su distrito e Porriíio en Buenos Aires .
A prime ira rodouse e n 1925 e amosaba os lugares máis característicos desta
vi la e as a ld eas do seu co ntorno , co n especial énfase no novo edificio do concello,
bra el arq uit cto Palacios. Non faltaban escenas de Vigo e Tui cos seus monurnc nlos e co nstrucción s rná is destacadas. Esta película perdeuse irremediablemen te el bido as pés imas condicións ele conservación nas que estivo gardada nunha
socieclacle bonaerense.
De Porriíio en Buenos Aires, custodiada no mesmo lugar, salvouse un 70% da
metraxe . Esta cinta, rodada entre 1928 e 1929, hoxe felizmente restaurada polo
Centro Galega de Artes da !Jnaxe, amosa tralo prólogo, no que se ofrecen imaxes
das riquezas de Arxentina e vistas da capital porteña, as actividades dos porriñenses
en Bos Aires: sede social, xunta directiva, xantares, bailes e un desfile das familias
asistentes a unha festa de confraternidade. Con esta película conseguiuse que: "la
madre, la familia, podrá ver en la pantalla a sus deudos emigrados con la misma realidad que si lo s tuviera presentes".
Na producción galega en América, e non esquezamos que a nacionalidade
dunha cinematografía está definida pola nacionalidade da productora, destacan a
partir dos anos 40 as realizacións de Eligio González para o Centro Gallego de Buenos Aires. Nos materiais conservados quedan plasmados os actos do 50 aniversario
des te centro, o congreso da em igración galega de 1956 e unha recompilación das
filmac ións de Castelao en América, actos sociais diversos de numerosas sociedades
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galegas, etc. É obvio que algunhas destas cintas difícilmente poderían exhibirse en
Galicia durante o franquismo, pero a intención do Centro Gallego non estaba soamente en producilas para "consumo interno", senón, como as outras sociedades nos
anos dez, vinte e trinta, en deixar constancia, polo menos para a historia, dos seus
actos e manifestacións máis importantes de reafirmación galega.
Nas películas producidas polo Centro Gallego vemos pasar pola pantalla imaxes da cotidianeidade do Centro Galego, pero tamén a Castelao, Paz Andrade, Blanco Amor, María Casares, Suárez Picallo, Xosé Velo, entre outros; compoñendo
entre todas o banco de imaxes en movemento máis importante da Galicia do exterior e do exilio. Pódese escribir ou describir de moitas maneiras o recibimento a
Castelao no porto de Bos Aires, pero se contemplámo-las imaxes, sentimos unha
especie de constatación notarial, non subxectiva, desa grande manifestación galeguista, con miles de persoas afervorizadas abarrotando o peirao.
A partir de 1950 unha serie de galegos filmaron en Galicia en formato profesional diversas películas cun sentido completamente apolítico e coa intención clara
de amosar, ante os seus paisanos en América e ante os propios americanos, "las
riquezas y bellezas" --chamémoslle así coa prosa da época- da súa terra natal.
Estas películas, nas que participaron dirixindo ou producindo nomes como
Manuel Arís e Armando Hermida Luaces, tiñan en América, concretamente en
Arxentina ou Urnguai, un éxito tal, que eran proxectadas nos mellores cines, permanecendo en cartel durante varias semanas. Os paisanos que levaban décadas sen
vira Galicia, podían ver de novo imaxes e agora tamén sons da súa lembrada tena.
Aquí hai que facer mención dun título fundamental como é Tierra de nuestros
mayores, dirixida por Manuel Arís en 1958. Esta película, financiada por un industrial galego de Bos Aires, é o documental esteticamente máis refinado dos rodados
en Galicianos anos cincuenta e sesenta.
A partir de 1960 a producción <leste cine de intercambio, de correspondencia,
desaparece pola dinámica propia da colectividade galega, polo debilitamento dos
lazos con Galicia, e remata xa coa aparición da televisión.

l. 2. Os galegas no cine americano
O segundo apartado, sempre esquecido, é a imaxe dos galegos nas películas
americanas. A imaxe do galego nestas cinematografías non é precisamente positiva.
O estereotipo en Cuba está representado por El gayego Piíiero, personaxe rústico e
basto, que, xunto co listo negriño Garrido, formaron a parella tradicional da comedia bufa cubana. Outras veces o "gayego" é un integrante das bandas dos baixos
fondos porteños, como en Riachuelo. Pero o "gayego" típico das películas arxentinas é o pequeno almaceneiro inculto, torpe e patán, reflectido en filmes como Los
tres barretines (titulada en Galicia Tango y Football), ou o mozo recén chegado que
quere amasar unha fortuna como almaceneiro para namorar a unha moza de liñaxe
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(El galleguito de La cara sucia), ou o almaceneiro oportunista que se beneficia da
guerra en Esta guerra La gano yo, ou o fracasado en EL dependiente.
A "gayega" é case sempre unha pobre moza inculta que traballa de criada en
casas acomodadas e que sempre é leal ós seus patróns ( Chiruca, Galle guita, El
amor abrió Los ojos). Pero o paradigma máis popular na cinematografía americana,
dende 1939, será representado por Cándida, e toda unha restra de secuelas, creación
da grande actriz arxentina Nini Marshall, que interpretou á criada galega sempre
metida en mil líos e situacións inverosímiles. Personaxe polémico e vilipendiado
entre a em igración máis nacionalista, Cándida, aínda hoxe, segue a se-lo referente
popular da imaxe dos galegos entre o gran público americano.
Entre as honrosas excepcións a esta pobre imaxe dos galegos no cinema americano destaca Un héroe del pueblo espaHo L, longametraxe dedicada á memoria do
guerrilleiro antifranquista José Gómez Gayoso, producida por Cuba Film en 1946
ou o galego anarqui sta de La patagonia rebelde.
A pesar da negativa imaxe do galego na maioría destas cintas, resultan fundamentais para entende-las relacións Galicia-América e o significado a nivel popular
e tópico do termo "gayego " . Recuperar hoxe para o seu estudio, por exeinplo en
formato vídeo, estes productos de consumo masivo axudará a constatar como nos
viron realmente nos países receptores de emigrantes, e cal é o estereotipo auténtico
da nosa co lectividade en América. Nesta dirección ten investigado e reflexionado
bri ll antemente Antonio Pérez Prado a partir das caricaturas dos galegos nos medios
de comun icación en Arxentina.

1. 3. Galegas como profesionais do cine americano

O terce iro apartado do si ngul ar cine de emigración é o traballo profesional
dos galegas na cinematografía american a. Nomes como Carlos Velo, Juan Orol,
José S uárez, E ligio González e Manuel Arís, Augusto Álvarez, Manuel Sin de ... ,
e lm lorngo etcétera, que se integraron nunha profesión minoritaria, como é o cine,
nos países de adopción, rompendo o tópico do galego emigrante, do "almacenero''. Taimpouco faltan acto res como Fernando Iglesias, Tacholas, o único que
semnp re ~;exe itou interpretar papeis denigratorios cos galegos. De tódolos xeitos , a
Hsta de actores e actrices con raíces galegas no cine americano faríase realmente
ntermj nalble .
A obrn destes homes e mulleres, na maioría dos casos non relacionada directamente con Ga1icia, ten sen embargo un compoñente de patrimonio cultural
importante , precisamente nun campo, a cinematografía, de tan escaso desenvolvemento en Galicia. A posta a disposición dos investigadores e estudiosos das súas
películas axudaría a coñecer mellor a contribución de Galicia á cultura dos países
respectivos.
1

m
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2. A FOTOGRAFÍA

No campo da fotografía, outro soporte visual básico, prodúcese un fluxo de
intercambio continuo a partir de 1870, tanto pola divulgación masiva deste medio,
como polo desgraciado incremento das magnitudes migratorias . O emigrante acudía,
en canto podía, a un estudio e, xeralmente, cun traxe alugado polo propio fotógrafo,
deixaba constancia dos seus progresos e triunfos ficticios ou reais. Esta fotografía
cruzaba o Atlántico e axudaba a propaga-lo "soño americano". Os familiares en
Galicia acudían ás vilas e cidades próximas e, con moita menos parafernalia e máis
modestia, devolvían o cumprimento. Pero tamén os emigrantes "retrataban" os seus
negocios, as súas familias, as festas e as actividades deportivas. Todas estas imaxes
compoñen o álbum fotográfico dos galegas en América.
As propias sociedades foron creando os seus fondos fotográficos simplemente por mera acumulación de fotografías e sen outra intención manifesta. Estes fondos están, loxicamente, cheos de imaxes de actos sociais e culturais e de visitas de
personalidades ilustres. Na súa maioría parten da última década do século pasado
ata os anos sesenta, década en que xa priman as fotografías de bailes ou festas, en
detrimento doutros actos culturais ou políticos , en paralelo co desenvolvemento
das súas actividades.
Non menos importantes son os fondos integrados nos grandes arquivos de cada
país , onde queda constancia de edificios, actos e retratos de personalidades da
colectividade galega. A recuperación e estudio de todos estes fondos, sempre moi
dispersos, axudaría a comprender moitos factores da vida na emigración e, dende
logo, é un documento visual imprescindible para reconstruír e estudia-la Galicia de
América.
3. PRIORIDADES PARA A RECUPERACIÓN E CONSERVACIÓN
DO PATRIMONIO AUDIOVISUAL

3. 1. Patrimonio cinematográfico
As características físicas dos materiais cinematográficos esixen a posta en
marcha dun programa de recuperación que evite a súa perda de maneira definitiva.
Tódolos expertos en conservación cinematográfica coinciden en sinala-lo ano
2000, é dicir, dentro duns escasos cinco anos, como a data definitiv a da desaparición de todo o cine conservado en soporte de nitrato de celulosa. Es ta destrucción,
que é definitiva, irrecuperable, ten a súa orixe na propi a composición da película
que, nun prazo máis ou menos fixo en función das condicións de conservación,
provoca a desaparición total das imaxes ata quedar convertidas nunh a materia sóli da de aspecto poirento.
Se ternos en conta que practicamente todo o cine filmado con anterioridade a
1950 está rodado en material nitrato, existe un prazo máximo de cinco anos para
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recuperar e restaurar en soporte de seguridade todo este patrimonio audiovisual.
Aquí non pode haber esperas, dúbidas ou demoras, ou se recupera neste tempo ou
se perde para se!llpre. Un só dato do material conservado en terras americanas sinala a importancia de establecer programas de recuperación: a película documental
máis antiga rodada en Galicia das conservadas ata hoxe (lmaxes da Coruña, de
comezos dos anos 20), está depositada nun arquivo fílmico en Uruguai. É dicir, en
América non só está a producción da Galicia "americana", senón que tamén aparece, en ocasións, a memoria visual da Galicia do vello continente.
O cine rodado a partir de 1950 está na súa maior parte en soporte de seguridade, pero denota xa os problemas de perda de imaxe e de cor debidas a unhas
condicións de conservación inadecuadas. Polo tanto, tamén estes materiais deben
restaurarse, aínda que cunha urxencia menor que os nitratos.
Aínda estamos a tempo para salvar grande parte dos materiais conservados.
Ata o momento o Centro Galego de Artes da Imaxe recuperou 18 horas en
Arxentina, das que menos de 3 están xa restauradas en soporte de seguridade.
Queda, polo tanto, unha laboriosa e custosa tarefa de localización e de restauración da cinematografía conservada en Cuba e México, dous países q~e, en distintas épocas, teñen unha relevancia especial como punto de destino da emigración galega.
3. 2. Patrimonio fotográfico
O Patrimonio fotográfico non sofre tan graves problemas. Dende un punto de
vi ta meramente documental, as fotografías poden reproducirse in situ cos medios
técnicos adecuados e normalmente os depositarios non poñen obstáculos a esta
cue tión. Dende logo sería importante conservar estas fotografías nun arquivo fotográfico específico e nas condicións de conservación adecuadas, pero, corno mal
menor, a reproducción tecnicarnente ben realizada, salva, corno mínimo, o documento visual.
3.3. Liñas de investigación e traballo
O traballo de campo desenvolto ata o momento polo Centro Galego de Artes da
Imaxe, en colaboración con Manuel González, abarca exclusivamente Arxentina e
Uruguai.
Razóns presupostarias e de calendario impediron, polo de agora, investigar en
Cuba e México, países, sobre todo o primeiro, fundamentais no campo da recuperación cinematográfica e fotográfica.
A pesar disto os resultados son extraordinarios. En Arxentina localizáronse e
recuperáronse os seguintes materiais:
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-

Cine: 14 títulos datados entre 1928 e 1966 que conforman 18 horas de proxección, cifra moi respectable e superior a todo o material de interese conservado noutros arquivos e filmotecas. Algúns dos títulos xa dan idea da súa
importancia: o citado Porriño en Buenos Aires, Primer Aniversario del Centro Orensano (1943), Castelao (imaxes das décadas 40 e 50), Congreso de la
Emigración Gallega (1957) e Homenaje de Galicia al 150 aniversario de
Argentina (1960).
- Fotografía: Localizáronse diversos arquivos de sociedades onde, á parte dos
actos sociais, aparecen personalidades da política e da cultura de Galicia nos
distintos eventos organizados por cada entidade. En fondos privados apareceron, por exemplo, decenas de fotografías relativas ó Consello de Caliza. Estableceuse tamén unha liña de comunicación permanente coa Fundación Antorchas, entidade bonaerense de carácter privado, comprometida coa conservación da fotografía en Arxentina, e que centraliza de maneira exemplar tódalas
investigacións históricas relativas á fotografía. Gracias a eles localizouse un
fondo de 500 placas de cristal do fotógrafo coruñés Pedro Ferrer, datadas en
Galicia entre 1900 e 1910, e que completarán os fondos deste fotógrafo xa
conservados no Centro Galega de Artes da lmaxe.
Para rematar, queremos facer dende estas páxinas un chamamento de colaboración ós investigadores específicos en cada país ou disciplina con vistas a conectar un organismo especializado como o Centro Galego de Artes da Imaxe coas distintas liñas de traballo sobre a presencia galega en América. O CGAI pode ofrecer
tódolos seus servicios técnicos para o tratamento de materiais cinematográficos e
fotográficos así como un servicio permanente de información e cooperación.
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A celebración dun encontro sobre o patrimonio na emigración
considerouse unha fórmula idónea para avanzarmos na dinamización e desenvolvemento do Arquivo da Emigración, entendido, nunha primeira fase, basicamente como un espacio de
traballo para a creación dun banco
de referencias documentais, bibliográficas e iconográficas sobre a emigración galega.
O encontro Patrimonio cultural galega
na emigración amosou a necesidade
de inventaria-los restos físicos da vida social, política e cultural
realizada no exterior, tarefa que está senda realizada con urxencia
polo Arquivo da Emigración Galega.
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