
As migracións internacionais e a cuestión da 'escala 
·.~ 

Os Moctezuma e Galícia (I). Sat:miento de Vallaqares,J· 
conde de Moctezuma, vicerrei de Nova España·(1696-1701) 

, 
Os españois en Sao Paulo: cultura, 
cotián e experiencias de vida 

A migración e a distribución da renda en áreas rurais . 
de- Latinoamérica. O. caso d~ México 

Emigración e xera;rquía eclesiástica (1952-1%9). 
Una aproximación 'á cuestión ~ 

ESJUDIOS .MIGRATORIO ·s 

Nº 3 I Xuño 1997 









ESTUDIOS MIGRATORIOS 



€ ARQ!)fVO DA 
EMIGRACIÓN 
GALEGA 

Edición patrocinada pola 
Consellería de Cultura e Comunicación Social 
da Xunta de Galicia 

© Consello da Cultura Galega 
Arquivo da Emigración Galega 

Pazo de Raxoi, 2ª planta 
Praza do Obradoiro 
15705 Santiago de Compostela 
Tel: 981 58 80 88 
Fa : 981 58 86 99 
E_mail: ccga@mx2.redestb.es 



Editores 
María Xosé Rodríguez Galdo 
Xosé Ramón Barreiro Ferrníndez 
Vicente Peña Saavedra 
Abe! Losada Álvarez 

Secretaria editorial 
Pilar Freire Esp<1rís 

Consello Científico 
Luís Alonso. Universidnde da Coniña 
Rafael Anes. Universidad de Oviedo 
)onquín Arango. Universidad Comp/11te11se 
de Madrid 
Anna Cabré. Universitat A11t611oma de 
Barcelonn 
Pilnr Cagino. Universidade de Santiago 
de Compostela 
Fernnndo Devoto. CEMLA, Bos Aires 

Fnusto Dopico. Universidnde de Snntingo 
de Composteln 
Antonio Eiras Roe!. Universidnde 
de Snntingo de Composte/n 
Antonio Macías. Universidnd de 
Ln Lng11nn 
jordi Maluquer de Motes. Universidnt 
A 11tónomn de Bnrcelonn 
jordi Nadnl. Universitnt de Bnrcelonn 
Vicente Pérez Moreda. Universidnd 
Compl11tense de Mndrid 
David S. Reher. Universidnd 
Co111pl11te11se de Mndrid 
Nicolas S;ínchez-Albornoz. New York 
University 
Blancn S;ínchez Alonso. Llniliersidad Snn 
Pablo-CE U 
Pilnr de Torres. U11iversidade de Santiago 
de Compostela 

Ramón VilJares Pnz. Universidade 
de Santiago de Compostela 
Carlos Zubillngn. Universidad 
Nncional de Montevideo 

Deseño gráfico 
[Grupo ReVisión Deseño] 
Barro /Salgado / Santana 
Ilustración da portada 
Símbolo do Arquivo da 
Emigración Galega 

ISSN 
1136-0291 
Depósito Legal 
C-2.001-1995 
Imprime 
Imprenta Mundo 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 

ESTUDIOS 

9 Devoto, Fernando: As migracións internacionais e a cuestión da escala 

35 Barreiro Femández, Xosé R.: Os Moctezuma e Galicia (I). Sarmiento de Valladares, 

Conde de Moctezuma, Vicerrei de Nova Espafla (1696-1701) 

65 Antunes Maciel, Laura e Martínez Antonacci, María Antonieta: Os españois en Sao 

Paulo: cultura, cotián e experiencias de vida 

113 Skoczek, María: A migración e a distribución da renda en áreas rurais de 

Latinoamérica. O caso de México 

127 Mínguez Goyanes, Xosé Luís: Emigración e xerarquía eclesiástica (1952-1969). Unha 

aproximación á cuestión 

ARTIGOS E NOTAS 

173 Losada Álvarez, Abel e Vaamonde Porto, Ramón: Unha nova fonte para o estudio da 

emigración espaftola a Cuba no século XX 

191 Peña Saavedra, Vicente e Rodríguez Martínez, Antonio: Diagnóstico de necesidades 

e programas institucionais a prol dos galegas da terceira idade en América (1990-1996) 

231 Seijas Montero, María: Un exemplo de aparente inrnobilidade no interior migratorio: 

o arciprestado de Piloño (1850-1899) 

DOCUMENTOS 

257 Costa Alcalde, María Xosé: Mulleres galegas na prensa galega de América (1873-

1914). O caso de Mercedes Vieito Bouza 

285 Losada Sanmartín, María Luisa: A máquina de calcular de R. Verea 

295 RECENSIÓNS 

321 INFORMACIÓN 

Nº 3 / Xuño 1997 





ESTUDIOS 





ESTUDIOS MIGRATORIOS Nº 3 / Xuño 1997 / ISSN 1136-0291 / pp. 9-34 

As MIGRACióNs 

INTERNACIONAIS 

E A CUESTIÓN 

DA ESCALA 

Fernando Devoto 

A cuestión da escala en que 

estudia-los fenómenos sociais 

non deixou de suscitar intere

se nos últimos anos. O pre

sente traballo aspira a redis

cutila a partir da exemplifica

ción provista, sobre todo pala 

historiografía do caso italia-

no, só secundariamente con

frontada cos estudios sobre 

España e outros ámbitos 

europeos. 

Aínda que con lentitude, os historiadores sociais e dentro deles os 

estudiosos das migracións sumáronse ó debate sobre a escala. Un dos 

puntos de partida procedía da antropoloxía, sobre todo a partir das dis

cusións promovidas por Frederick Barth, entre outros, acerca do proble

ma da escala como unha propiedade das formas de organización social, 

é dicir, como algo que era inherente ó obxecto estudiado e non á pers

pectiva elixida polo observador do obxecto1
• A cuestión recoñece, con 

todo, tamén outras tradicións historiográficas máis antigas que, aínda 

que moi diversas entre si, compartían a desconfianza ou o esgotamento 

das dimensións nacionais como ámbitos acriticamente excluíntes para o 

estudio dos fenómenos sociais. Finalmente, unha discusión sobre a esca

la subtendía as propostas dunha historia social que aspirou a definirse 

tal a partir dunha contraposición cos relatos nacionais e os seus usos 

mitolóxicos e patrióticos, e as dunha historia comparada que poñía en 

cuestión, desde os seus métodos, as asuncións que desde o historicismo 

1. F. Barth (ed.): Sea/e and Social Organization, Oslo, Universitetsforlaget, 1977. A idea do papel que a dife

rencia de escala ten en relación coas formas de organización social e cos comportamentos procede claro 

está dos estudios que salientaban as diferencias que a vida nos grandes núcleos urbanos tiña coa vida en 

aldeas ou pequenas vilas e da dicotomía entre a folk society e o urbanismo como modo de vida . Cfr. R. Park 

and E. Burgess: The City. Suggestions far lnvestigations of Human Behavior in the Urban Environment, 

London & Chicago, Univ. of Chicago Press, 1984. Por suposto que a cuestión da escala remite, desde ostra

ballos de G. e M. Wilson, á relación entre escala e cantidade e diversidade de roles sociais existentes nun 

grupo humano dado e ás diferencias de "intensidade" nas relacións sociais aínda que elas se encontren 

máis ou menos "diseminadas" . Cfr. B. Benedict: "Características sociológicas de los pequeños territorios y 
sus repercusiones en el desarrollo económico" , en AA.W.: Antropología social de las sociedades complejas, 

Madrid, Alianza, 1980, pp. 40-46. Un moi eficaz balance de distintas posturas en U. Hannertz: Esplorare la 

citta. Antropofagia della vita urbana, Bologna, 11 Mulino, 1990. 
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Fernando Devoto 

encontraban nas entidades estatal-nacionais os ámbitos que outorgaban 

significación a un conxunto de experiencias históricas2
• 

Nos estudios sobre migracións as devanditas dimensións nacionais 

foran bastante excluíntes. En primeiro lugar, nos enfoques que, proce

dentes do territorio da historia económica (sobre todo anglosaxona), 

correlacionaban variables para explica-las causas dos movementos 

migratorios, desde os afastados traballos de Henry Jerome nos anos 20 e 

os de Dorothy Thomas nos 40J. En segundo lugar, nunha historia social 

que parecía renovar só superficialmente a clásica forma de historia ético

política na que o estado nacional, os seus grupos dirixentes e as súas 

políticas ocupaban un espacio central para explica-los fenómenos sociais. 

O que cambiaba, por exemplo na historiografía italiana da segunda pos

guerra, era que a mirada sobre eses procesos se dirixía agora ( ou aspira

ba a dirixirse) non cara ás elites, as súas políticas e as súas perspectivas, 

senón cara a aquelas clases alternativas (ou subalternas). Os novos estu

dios sobre o movemento obreiro e socialista da Italia da segunda pos

guerra eran bo exemplo á vez desa nova mirada que conservaba moito 

máis do que innovaba as perspectivas da historiografía idealista, e, entre 

elas, a escala que outorgaba sentido a un conxunto de experiencias histó

ricas4. E, neste punto, non debe inducir a engano a multiplicación de 

estudios locais que en realidade ilustraban nun punto particular un pro

ceso que era concibido como único, unitario na súa escala non de indaga

ción senón de significación. Mentres os estudios sobre a historia das 

migracións italianas eran vistas como un apéndice menor desa historia 

social, compartían con ela tódolos seus presupostos. Acerca deles houbo 

2. As referencias francesas son aquí ineludibles; para o primeiro punto, F. Furet: L'atelier de l'histoire, París, 

Flammarion, 1982, e para o segundo. desde logo, Marc Bloch : "Pour une histoire comparée des sociétés 

européennes". en Marc Bloch : Mélanges Historiques, París, SEVPEN, 1963, pp. 16-40; das súas observacións 

é difícil desembarazarse coa facilidade coa que o fai, nun libro por outra parte extremadamente útil, P. Rossi 

(a cura di): La storia comparata. Approcci e prospettive, Milán, 11 Saggiatore, 1990. 

3. H. Jerome: Migration and Business Cycles, New York, NBER, 1926, e D. Thomas: Social and Economic 

Aspects of Swedish Population Movements, New York, MacMillan, 1941 . 

4. Para o caso italiano véxanse as observacións de D. Coli : " Idealismo e marxismo nella storiografia ita liana 

degli anni 50 e 60" e os comentarios ás mesmas de A. Caracciolo, ambas en P. Rossi (a cura di): La storio

grafia contemporanea. lndirizzi e problemi, Milán, 11 Saggiatore, 1987, pp. 39-57 e 387-390; pero as obser

vacións acerca dunha historiografia capaz de cambiar radicalmente as súas orientacións ideolóxicas e con

servar solidamente radicadas as súas conviccións historiográficas e metodolóxicas pode ser exemplificado en 

numerosos sectores da producción historiográfica española da transición democrática (coa clara exclusión 

da historia económica). O americanismo español pode ser un particular exemplo de transformismo ideolóxi

co e continuidade metodolóxica . 
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moitas menos críticas que acerca da notable marxinalidade do tema no 

ámbito desa mesma historiografía. Nisto concentráronse todas aquelas 

críticas que cara á carencia de estudios sobre a emigración italiana se for

mularan en distintas sedes desde mediados dos anos sesenta, salientan

do a miopía dunha historiografía social que non conseguía outorgar cen

tralidade a un tema que involucrara a experiencia cotiá de millóns de 

persoas, mentres se interesaba polos máis pequenos detalles da historia 

política dunha pequena comuna de Italia5
• Cando, finalmente, entre 

algúns historiadores peninsulares se buscou formular un cadro de con

xunto da emigración italiana, que se sumase ós longos cadros do mesmo 

tipo que produciran outras historiografías nacionais europeas, pero 

tamén a moitos dos traballos realizados nos países de adopción, daríase 

resposta a aquelas carencias pero alteraríanse igualmente os presupostos 

que, acerca da forma de pensa-lo proceso histórico, sostiñan a primacía 

do público e do político a escala nacional na construcción do social6
• 

Nada hai aquí de situación inexorable ou fatal vinculable coa situación 

xeral da historiografía italiana; por moito que a deprecatio temporum fose 

tamén unha característica de moitos dos seus cultivadores, esa historio

grafía revela moito mellar na perspectiva de fin de século a calidade e a 

innovación das súas propostas. 

Emerxeu entón un obxecto de estudio recortado sobre unha dimen

sión nacional, que encontraba nese espacio á vez os procesos a describir, 

as preguntas a formular e as fontes desde as cales resolvelos. Xurdían 

entón estudios sobre migrantes que tiñan en común certamente unha 

identidade xurídica (e por iso estatística), presumiblemente cultural e tal 

5. G. Spini: "Gli studi di storia americana", en AA.W.: La stariagrafia italiana negli ultimi vent'anni, Milán, 

Marzorati, 1970, v. 11, e tamén, acerca do atraso dos estudios sobre as migracións en Italia, R. de Felice: 

"Alcuni temi per la storia dell'emigrazione italiana", Affari Saciali lnternazianali, a. 1, n.º 3 (1973), pp. 3-1 O. 

Comentarios que con todo non fan a debida xustiza á extraordinaria serie de estudios que se produciron 

entre os contemporáneos da emigración de masas, entre sociólogos, economistas, demógrafos pero tamén 

historiadores, que pola súa calidade e variedade non ten case comparación no contexto europeo e que per

manecen en moitos casos como instrumentos analíticos aínda hoxe válidos e, en certos problemas, insupe

rados. Pero máis alá dos traballos de Einaudi, Coletti, Corbino ou das suxerentes páxinas de Gioacchino 

Volpe, revisando os debates parlamentarios sobre a cuestión migratoria encóntranse perspectivas igualmen

te perspicaces en moitos dos seus relatores, desde Sonnino ou Crispi ata Luzzatti ou Nitti. Novamente aquí 

as diferencias con España foron sinaladas por varios autores: a emigración española de masas non xerou de 

ningún modo unha literatura académica comparable entre os contemporáneos, quizais porque o debate 

ideolóxico e político foi menos intenso ou porque a visibilidade do fenómeno foi menos marcada. 

6. F. Barbagallo: Lavara de esada ne/ Sud, 1851-1971, Napoli, Guida, 1973; F. Manzotti: La palemica 

sull'emigraziane nell'ltalia unita, Cittá di Castello, Soc. Ed. D. Alighieri, 1969. 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 11 



Fernando Devo to 

vez autoidentitaria: os italianos. Inmigrantes dunha nacionalidade que 

se trasladaban desde un espacio de interacción presumiblemente homo

xéneo (ou o bastante homoxéneo como para ser pensado unitariamente), 

a nación de orixe, ata outro ou outros con iguais características. Os italia

nos que se desprazaban cara a tódolos destinos caracterizarían os traba

llos dos historiadores europeos, os que se desprazaban dun marco nacio

nal a outro eran, en cambio, producidos polas historiografías dos países 

de chegada. Nada hai aquí de especificamente ítalo-americano, foi argu

mentado que iso caracterizaría á historiografía europea sobre as migra

cións, no seu conxunta7. 

Un caso, con todo, é radicalmente diferente, é o caso español. 

Discutimos noutro lugar8 (nunha perspectiva gerschenkroniana) as van

taxes que podía ter España como second comer,-ó ingresar tardiamente (en 

termos europeos) na historiografía moderna sobre migracións interna

cionais. Iso parece que se cumpriu cabalmente, polo menos nun aspecto: 

a pouca relevancia da dimensión nacional na historiografía xurdida coa 

transición democrática. En certo modo, un dos elementos máis distinti

vos e orixinais da moderna historiografía española sobre o argumento é 

o peso que desde os seus comezos tivo a dimensión rexional (non en 

cambio os enfoques microhistóricos ou de comunidades). Non foi segu

ramente alleo a iso o proceso político das autonomías na transición 

democrática e o diálogo con outras historiografías no momento en que 

estas estaban pasando de enfoques nacionais a rexionais. Curiosamente, 

como se sinalou hai pouco, mentres en moitos países europeos os estu

dios sobre grupos nacionais de migran tes esgotara as súas tarefas (e as 

fontes dispoñibles para realizala), en España aínda non fora nin sequera 

sistematicamente formulado un cadro nacional de conxunta9. 

Os cambios de perspectiva acerca da dimensión de estudio non debe

rían ignorar todo o que lles debemos a aqueles estudios sobre espacios 

nacionais, na nosa comprensión dos procesos migratorios. Finalmente, é 

7. F. Thistlethwaite: " Migration from Europe Overseas in the Nineteenth and Twentieth Centuries" , en R. 

Vecoli-S . Si nke: A Century of European Migrations, 1830-1930, Urbana and Chicago, University of lllinois 

Press, 1991, pp. 17-49. 

8. F. Devoto : "En torno a la historiograf fa reciente sobre las migraciones españolas e italianas a 

Latinoamérica", Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 8, n.º 25 (1993), pp. 441-459. 

9. B. Sánchez Alonso: The Determinants of Spanish Emigration, 1880- 1914, traballo presentado na sesión 

C38 do XI Congreso Internacional de Historia Económica, Milán, 1994. 
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no marco nacional no que operan factores significativos como as políti

cas inmigratorias ou, máis en xeral, as políticas macroeconómicas. 

Ademais, lentamente fora construíndose un espacio nacional: lingüístico 

e identitario, ante todo -a través da escola e os ritos e cerimonias patrióti

cas-, económico -mediante a construcción da infraestructura-, adminis

trativo -a través da creación de institucións públicas e dunha burocracia 

estatal ata certo punto recrutada sobre bases nacionais- 10
• Certamente, 

ese peso pode ser diferente en España, onde parecen máis visibles os 

límites ou as incapacidades do estado central para construír unha entida

de nacional-estatal hexemónica, desde unha perspectiva territorial (pén

sese no sistema ferroviario ou de estradas), cultural ou educativa11
, ou 

desde a imposición de certos mitos articuladores de identidades no con

texto da que fora chamada a "nacionalización das masas" 12
• 

En canto ó problema da emigración, o espacio nacional actuou tamén 

moitas veces como un espacio cultural creado a través da lenta expan

sión e uniformización de certos mitos (como o mito americano e o mito 

dos "americanos"), que permitían a construcción dun imaxinario nacio

nal ( ou cando menos suprarrexional), e do cal a literatura e a música 

populares informaban, pensemos non só nas diferencias senón tamén 

nas uniformidades presentes nos cantos de emigración 13
• Por último, 

tamén debe recordarse o rol unificador das ordes relixiosas e máis en 

xeral da Igrexa logo do Vaticano Primero e o dos partidos políticos, 

sobre todo o socialismo, que aspiraban a unha uniformización desde a 

ideoloxía e a xerarquía. Non se trata, pois, de recusa-lo papel da dimen

sión nacional, senón de observar como ela non podía prover tódalas res-

10. G. Melis: Storia dell'amministrazione italiana, Milán, 11 Mulino, 1996; D. Marueco: L'amministrazione 

della statistica nell'ltalia Unita, Bari, Laterza, 1996; E. Gentile: /1 culto del littorio, Bari, Laterza, 1996, 

"lntroduzione"; B. Tobia: Una patria pergli ltaliani, Bari, Laterza, 1991; J. Davis: Legge e Ordine. Autorita e 

conflitti nell'ltalia dell'Ottocento, Milán, F. Angeli, 1989, e M . Barbagli : Disoccupazione intelletuale e siste

ma scolastico in Italia, Milán, 11 Mulino, 1979. 

11. A bibliografía aquí é amplísima. Como exemplo C. Marmolinero e A. Smith (eds.): Nationalísm and the 

Nation in the lberian Peninsula. Competing and Conflicting ldentities, Oxford-Washington, Berg, 1996; J. 
Beramendi, R. Máiz e X. M. Núñez (eds.): Nationalism in Europe. Past and Present, Santiago, Universidade 

de Santiago de Compostela, 1994, 2 vols. (con abundantes estudios sobre o caso español); B. de Riquer: 

"Reflexions entorn de la débil nacionalització espanyola del seg le XIX", L 'avene, 170 (1993), pp. 479-499. 

12. G. Mossé: The Nationalization of the Masses. Política/ Symbolism and Mass Movements in Germany 

from the Napoleonic Wars trough the Third Reich, New York, Howard Ferting, 197 4. 

13. E. Franzina : L'immaginario degli emigranti, Treviso, Pagus Ed ., 1992. Sería interesante confrontar coa 

expansión e as fronteiras do mito do indiano (ou segundo Rafael Anes do "americano", xa que o outro 

sería só un estereotipo literario negativo) no norte ibérico (desde Portugal ata Asturias). 
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postas e sobre todo que, na forma acrítica en que aquela era demasiado a 

miúdo utilizada, ocultaba máis do que revelaba. 

Nos seus termos máis xerais, o problema é que o obxecto elixido e os 

marcos espaciais levaban ó historiador a facer unha non sempre explícita 

xerarquización de factores explicativos. Era nas dimensións nacionais 

onde mellor podía defenderse o papel de mecanismos homoxeizadores 

que, como o mercado, contribuían a pensar en suxeitos intercambiables 

mentres os seus comportamentos eran uniformes, ó estar invariablemen

te dominados por unha estratexia racional que os orientaba a maximiza

los seus intereses. Era precisamente a centralidade outorgada á construc

ción dun mercado nacional o mellor argumento (nunca feito explícito) 

para converter a Italia e ós italianos nun obxecto de estudio unitario. 

Pero ese meroado era percibido como construído desde o estado a través 

de determinadas políticas (xa que en realidade o que interesaba era xul

galas a elas e ás clases dirixentes que as impulsaron); de onde o historia

dor se vía conducido a outorgar unha prioridade case excluínte ó estudio 

das políticas públicas e o seu impacto sobre a economía e a sociedade. É 

evidente que nos estudios migratorios iso levou, en primeiro lugar, a 

analiza-las políticas migratorias e os debates e os intereses que en torno a 

ela se movían, para logo aspirar a operacións máis complexas e sofistica

das que esperaban establecer algún tipo de correlación entre indicadores 

e series estatísticas nacionais do movemento migratorio, con outras da 

evolución da economía ou das transformacións demográficas ou incluso 

de indicadores do conflicto social. Todo iso culminou, en Italia, nalgúns 

grandes libros producidos na segunda metade dos anos setenta, a escala 

nacional e desde perspectivas que combinaban ou alternaban aproxima

cións demográficas e económicas14
• 

A correlación de variables dominou e domina aínda os estudios sobre 

as migracións feitos polos historiadores económicos, sobre todo anglosa

xóns (o que no campo da corporación internacional dese sector de estu

dios quere case dicir dos historiadores económicos tout court)15
• Tras 

unha longa polémica entre a prioridade dos factores push sobre os facto-

14. G. Rosoli (a cura di): Un seco/o di emigrazione italiana, Roma, CSER, 1978; E. Sori: L'emigrazione italia

na da/l 'Unitá a/la seconda guerra mondiale, Bologna, 11 Mulino, 1979. 

15. Véxanse as sesións nos Congresos internacionais de Historia Económica de Lovaina (1990) e Milán 

(1994). 

14 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



As migracións internacionais e a cuestón da escala 

res pull ou viceversa, os optimistas parece que venceron a partida histo

riografica, nese terreo. Dos pesimistas que buscaban relaciona-la emigra

ción coas transfomacións producidas na sociedade de orixe, vía o capita

lismo ou a modernizacion, quedaron poucas trazas entre os historiadores 

económicos institucionalmente organizados, a diferencia do que ocorre 

entre os demógrafos. A discusión hoxe desprazouse a unha batalla bas

tante elíptica (xa que está marcada en realidade por unha ignorancia 

mutua) entre historiadores económicos neoclásicos e historiadores 

sociais16
• Mentres os primeiros se centran no problema do diferencial de 

salarios entre orixe e destino para explica-lo nivel e as oscilacións dun 

fluxo migratorio, ou máis recentemente desde a teoría dos xogos, nas 

expectativas futuras en relación cos ingresos e máis en xeral coa evolu

ción posible da situación económica en cada país, os segundos salientan 

a cuestión da información. Por suposto que esta última pode pola súa 

vez interpretarse en termos macroanalíticos -o stock dos xa inmigrados é 

entón a variable explicativa central do volume dun fluxo migratorio, 

porque a máis inmigrados máis fluxo de información e, polo tanto, máis 

emigración17
-, ou en termos micro, desde o papel das relacións interper

soais no proceso migratorio. 

En calquera caso, as maiores obxeccións ós enfoques macroeconómi

cos do proceso migratorio parecen ser dúas (desde a perspectiva dun 

historiador social). En primeiro lugar, a cuestión da información, en 

segundo, a dos comportamentos. Imaxinar que a información é un ben 

ilimitado e sen custos de transacción é unha apreciación demasiado opti

mista, pero é a única posible para postular que as persoas maximizan ou 

optimizan as súas decisións económicas, xa que iso as converte en acto

res capaces de ser pensados unitariamente posto que responden unifor

memente ós estímulos externos. Imaxinar que unhas persoas maximizan 

e outras non crearía unha grave interferencia a calquera teoría do com

portamento económico xeral. Con todo, non facelo no caso dos estudios 

sobre migracións leva inmediatamente a un primeiro paradoxo: se tóda

las persoas dispuxesen de toda a información e respondesen uniforme-

16. D. Baines: "European emigration, 1815-1930: looking at the emigration decision again", Economic 

History Review, XLVII, 3 (1994), pp. 525-544. 

17. Novamente aquí D. Baines: Migration in a mature economy, 1861 - 1900, Cambridge, Cambridge Univ. 
Press, 1986. 
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mente ós estímulos económicos, todas emigrarían nun momento deter

minado ou ningunha emigraría. O feíto de que algunhas emigren e 

outras non, só pode ser explicado admitindo que todos maximicen os 

seus comportamentos, porque dispoñen de informacións desiguais acer

ca da situación nos distintos países. En realidade aquí o problema é o 

formulado por Arrow sobre as persoas que xogan na bolsa de valores. 

Que alguén compre e que alguén venda só é explicable, en primeiro 

lugar, porque dispoñen de informacións desiguais, xa que un e outro 

eren que gañan ó realiza-la operación, pero iso só é posible debido a que 

a percepción da situación é diferente porque posúen información tamén 

diferente sobre a mesma18
• A información, limitada, desigual, custosa, 

coloca as decisións non nun plano irreflexivo senón noutro de racionali

dade limitada19
• Todo iso remite, con todo, ó segundo problema. ¿Por 

que considerar que tódalas persoas se orientan nas súas decisións migra

torias polos mesmos estímulos, é dicir, que son susceptibles de ser consi-
' derados homoxéneos (a igualdade de información dispoñible) desde o 

punto de vista dos seus comportamentos? Certamente, iso é un modo 

empobrecido, aínda que conceptualmente necesario, de pensar nos seres 

humanos. O argumento teórico podería formularse así: se efectivamente 

tódolos comportamentos fosen disímiles non sería posible construír nin

gunha análise social, de onde a presunción da uniformidade de compor

tamentos parece ser dalgún xeito un prerrequisito para a construcción 

dunha ciencia social. Iso fai que a consideración de tódalas persoas como 

individuos illados que toman decisións racionais orientados pola maxi

mización do seu interese é menos unha comprobación práctica que unha 

necesidade teórica. Existe, ademais, outra dimensión do problema. Os 

historiadores sociais que utilizaron o modelo de racionalidade limitada 

de Simon en realidade ignoraron que este, xunto ós comportamentos 

racionais, coloca aqueles irracionais que, en vez de ser derivables de 

explicacións sociolóxicas ou económicas, sono daquelas provistas pola 

psicoloxía social. Desta dimensión non racional non parece que quedase 

18. K. Arrow : " De la rat ionalité -de l' individu et des autres- dans un systeme économique" , Revue Franc;aise 
d'Économie, 11 , 2 (1987), pp. 43-44. Do mesmo véxase tamén, K. Arrow: Social choice and Individual Values, 
New Haven and London, Yale University Press, 1963. 

19. H. Simon: El comportamiento administrativo, Bos Aires, Aguilar, 1984, en especial a introducción á ter

ceira edición norteamericana e o cap. IV. 
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traza entre os novos historiadores, quizais como resultado de non querer 

volver a enfrontarse con aquelas perspectivas provistas polos científicos 

sociais de principios de século, dos que se consideraba de bo gusto criti

ca-las súas elucubracións2º. 
O problema das migracións é en realidade unha situación ideal para 

estudia-los mecanismos de decisión. Ante todo porque se trata claramen

te dun momento de decisión. Decisión que nalgúns casos parece tan 

comprometida que fixa desde alí unha posible xustificación estratéxica 

ás decisións posteriores, xa que os custos de adoptar sucesivamente deci

sións contradictorias con aquela (por exemplo regresar inmediatamente) 

son elevados. É evidente que aquí estou pensando en migracións transo

ceánicas de grupos familiares diferidos ou conxuntos. Por outra parte, 

dificilmen te pode referirse á decisión de emigrar como unha decisión 

automática ou dominada por un "habitus" ou unha "racionalidade 

inconsciente", polo menos nas fases iniciais e intermedias dun fluxo. 

Nada hai aquí de comparable ó tipo de actitude que Edward Wrigley 

discute baixo o rótulo de racionalidade inconsciente para analiza-las 

estratexias ante a fecundidade e que se refiren a prácticas enraizadas nos 

costumbres, nin das ideas de Pierre Bourdieu acerca de estratexias perci

bidas como "habitus", como sentido práctico do xogo social nas súas 

análises de comportamentos matrimoniais21
• Trátase, ademais, dunha 

situación (nos seus inicios) non estructurada, polo que ideas como 

"papel", "rol" ou as teorías da acción moi formalizadas, como a das 

dicotomías parsonianas, parecen de moi pouca utilidade ante unha situa

ción que presenta, para o que a toma, moitos caracteres de novidade 

(mesmo se pode enmarcarse, de existir xa unha tradición migratoria, 

como veremos, nun comportamento esperable). 

A situación migratoria é tamén moi interesante porque é un caso 

exemplar de decisión tomada nun contexto de información fragmentada 

e incerta. Por moito que a familia e a parentela sexan as que transmitan a 

información "crible" e brinden as opcións posibles, non deixan de te-la 

incerteza dunha realidade (a da sociedade de recepción) que non perten-

20. lbíd ., cap. V: "La psicología de las decisiones administrativas". 

21. E. Wrigley: Gentes, ciudades y riqueza, Barcelona, Crítica , 1992, pp. 271-274 e P. Bourdieu: Cosas 
dichas, Barcelona, Gedisa, 1993, pp . 70-73. 
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ce á experiencia vivida en primeira persoa polo ou polos suxeitos involu

crados. Lago porque o conxunto de intereses que operaba en torno á 

emigración xeraba non poucas interferencias, propagandas negativas ou 

positivas, crenzas ilusorias que pala súa vez alimentaban outras ilusións 

-do tipo das descritas no teorema de Thomas da profecía autocumprida-, 

que fan non só imposible senón máis aínda absurdo abarcarlas desde 

esquemas simplificados do tipo do hamo economicus22
• É precisamente esa 

complexidade dunha decisión estratéxica forte combinada cunha infor

mación opaca e contradictoria o que fai á vez fascinante e dificultoso o 

estudio das migracións. 

As decisións de emigrar poden ser susceptibles tamén de ser discuti

das desde outra problemática. Sexan ou non maximizadoras ou racio

nais, ¿por que as decisións deben considerarse como tomadas por indivi

duos illados? Podemos pensar que eles toman decisións ou, como din os 

novas historiadores sociais, formulan estratexias e esas estratexias para 
~ 

ser tales deben estar dominadas por principios de racionalidade rexidos 

por ideas do tipo de obter coas súas accións algún beneficio. ¿Pero que 

tipo de beneficio e por que un individual e monetario? Hai algúns anos 

Moe, nun estudio sobre as migracións escandinavas, observara que a 

correlación entre diferencial de salarios e emigración era moito máis 

estreita co fluxo migratorio masculino adulto que co feminino e co dos 

menores 23
• A explicación é previsible, só unha emigración masculina 

adulta está potencialmente máis interesada na súa capacidade de aforro 

monetario nun breve prazo que unha emigración de familias, das que as 

expectativas se podían orientar por motivos diferentes (seguridade, tipo 

e estabilidade do emprego, existencia dunha comunidade de paisanos, 

distancias social e nivel de conflictividade coa sociedade de recepción, 

etc.), mesmo se o desexo de mellorar fortuna (como dicían os contempo

ráneos) era dominante en ambos24
• 

En calquera caso, se admitimos tódolos presupostos non feitos explí

citos dos economistas, non se entende ben por que estudiar estes fenó-

22. Sobre o " teorema de Thomas" , R. Merton: Teoría y estructura sociales, México, FCE, 1995, pp. 505-51 O. 

23. T. Moe: Demographic Developments and Economic Growth in Norway, 1740-7940, cit. por J. D. Gould : 

" European lnter-Continental Emigration , 181 5-1914: Pattems and Causes " , The Journal of European 

Economic History, v. 8, n.º 3 (1979), pp. 641 -642 . 

24. F. Devoto: Le migrazion i italiane in Argentina. Un saggio interpretativo, Napoli, lstituto Italiano per gli 

Studi Filosofici, 1994. 
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menos a escala nacional e non a escala continental, salvo polo feito (total

mente arbitrario) de que as fon tes están recortadas sobre esas dimen

sións nacionais. Eses "recortes" administrativos impoñen unha serie de 

prisións ó historiador, e se non pode liberarse deles debería polo menos 

facelos explícitos, igual que debería facer unha crítica coidadosa nese e 

noutros sentidos das fontes que utiliza, inescusable para unha profesión 

que fixera dela o núcleo principal do metier dunha ciencia de coñecemen

to indirecto. 

É evidente que aquela estación historiográfica macroanalítica recorta

da en escala nacional, que culminou en grandes libros producidos na 

segunda metade da década de 1970, encontrou, nas-últimas décadas, un 

dobre desafío que partía dunha redefinición da escala de análise. A con

traposición macro-micro operante noutros campos chegou entón, aínda 

que non sempre de modo explícito, ós estudios sobre as migracións ita

lianas. Os límites dos enfoques nacionais foron facéndose cada vez máis 

evidentes a medida que os estudios de caso facían máis visible que esas 

dimensións nacionais encubrían dun xeito importante realidades locais 

moi diverxentes. A emigración italiana parecía descompoñerse nunha 

incrible pluralidade de fluxos afectados (e explicables) por causalidades 

múltiples, que se combinaban de maneira específica en cada caso singu

lar. As curvas de correlacións que sostivera a argumentación explicativa 

das causas dos movementos migratorios internacionais parecían só unha 

manipulación arbitraria de ilusorias medias estatísticas. A idea, por 

exemplo, de indicadores que permitisen comparar un diferencial de sala

rios entre países de orixe e países de adopción parecía non menos arbi

traria que a aspiración a describir "unha transición demográfica" italiana 

ou española ou "unha crise" agraria que servise como causa eficiente e 

excluínte para explicar un movemento migratorio a escala nacional25
• Do 

mesmo modo, o papel das políticas públicas parecía menos relevante 

para explicar non só as oscilacións, a contía ou os destinos de millóns de 

italianos, senón incluso para comprende-las fluctuacións dunha econo

mía que se supoñía que explicaba en todo ou en parte as razóns que 

levaban a expatriarse. 

25. Novamente para o caso español ternos unha admirable descrición, que salienta as variacións rexionais 
demográficas, no libro de J. Nadal : La población española, Barcelona, Ariel , 1984, e da crise en R. Garrabou 
(ed .): La crisis agraria finisecular del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1988. 
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Os enfoques microanalíticos nos estudios sobre migracións procedían 

de <lúas tradicións historiográficas diferentes. Por un lado estaban aque

les traballos realizados polos estudiosos dos países de chegada, canaden

ses e estadounidenses, que se remontaban desde as relacións sociais 

microcomunitarias detectadas no barrio étnico das cidades americanas 

ata as súas raíces europeas, o que os levaba a estudia-la migración de 

pequenas aldeas ou áreas reconstruíndo as cadeas migratorias que unían 

dous microespacios en orixe e destino, desde os seus resultados. Eran os 

community studies que, no ámbito agora institucionalmente redefinido 

dunha historia étnica, á vez distinta e interactuante co labor history, 

repropoñían unha nova imaxe da historia norteamericana-. Por outro, os 

traballos dos estudiosos do país de orixe, Italia, que se inspiraban máis 

ou menos directamente nas propostas da microhistoria, vistas como un 

instrumento desde o cal critica-la explicación do proceso histórico brin

dad~ polos enfoques macro, e discuti-la pertinencia das categorías de 

análise social definidas a priori na indagación das relacións sociais con

cretas dos individuos. Certamente, en ambas aparecían entón, á vez, 

unha redefinición da escala de análise desde as necesidades da investiga

ción. Sen embargo, mentres no caso norteamericano as ambicións eran as 

de discutí-las vías da modernidade (e implícitamente a teoría da moder

nización), no caso da microhistoria italiana, na que as ambicións de polé

mica teórica foron moito máis visibles, así como os instrumentos analíti

cos utilizados, a discusión concernía tamén á socioloxía americana (aínda 

que menos có que logo fora sostido) e moito máis ó marxismo vernáculo 

e á historia cuantitativa. Na microhistoria houbo unha férrea vontade de 

poñer en cuestión certos conceptos teóricos como os de racionalidade 

absoluta e determinismo social; na nova historia social americana, en 

cambio, predominou a noción de continuidade e resistencia das formas 

culturais populares e precapitalistas transplantadas polos migrantes ós 

efectos desarticuladores da nova economía mundo26
• 

26. G. Levi : La herencia inmaterial, Barcelona, Nerea, 1990; R. Merzario: ll_capitalismo ne/le montagne, 
Bologna, 11 Mulino, 1990; F. Ramella: Terra e Telai, Torino, Einaudi, 1984, para a tradición microhistórica; H. 

Gans: Urban Villagers: Group and Class in the Life of ltalian-Americans, New York, Free Press, 1962; J. 
Barton: Peasants and Strangers: ltalians, Rumanians and Slovaks in an Industrial City, 1890-1950, New York, 

McGraw-Hi ll , 1975; J. Bocinar: The Transplanted, Bloomington, Univ. of Indiana Press, 1985, para a tradi

ción norteamericana. 
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A cuestión da escala micro foi entón á vez unha estratexia de investi

gación, un instrumento analítico e unha perspectiva desde a cal mira-la 

sociedade desde as relacións concretas (con algo de ilusión acerca de que 

a devandita escala permitía partir da realidade sen que interviñesen nela 

categorías sociais a priori, como se a mesma puidese ser aprendida sen 

aquelas). Non sempre, sen embargo, se discutiu con claridade cal era a 

unidade de análise. Os microhistoriadores italianos postularon, polo 

menos conceptualmente (na práctica o recorte non deixou de estar domi

nado á vez polas delimitacións presentes nos proxectos de investigación 

e polas establecidas polas fontes), que a devandita unidade era o espacio 

social relacional de individuos concretos, que constituían o punto de 

partida da investigación27
• 

Os historiadores anglosaxóns, en cambio, parece que optaron por 

delimitacións espaciais micro definidas a priori, segundo criterios de 

veciñanza: as persoas procedentes da mesma comuna, conxunto de 

comunas veciñas ou provincia de orixe que co-residían no ámbito dun 

barrio étnico. Neste caso postulábase que a interacción social podía ser 

lida por un historiador, que non dispón doutros testemuños, desde a 

comprobación que unha veciñanza implica algún tipo de sociabilidade 

entre os seus veciños e que ela podía ser remontada ó momento premi

gratorio, debido á pertenza a unha mesma aldea ou grupos de aldeas 

veciñas, para soster <leste modo a hipótese da continuidade das expe

riencias sociais antes e despois do feíto migratorio28
• Por suposto que isto 

era un criterio máis morfolóxico que interaccional, pero en grande medi

da derivado de que a fonte primaria de indagación constituíana as fontes 

nominativas, que permitían indagar sociabilidades de modo indirecto 

desde criterios externos, pero que facían presumir firmemente a existen

cia de contactos face to face entre persoas. Ámbalas perspectivas poden 

ser discutidas nos seus límites. Os criterios interaccionais derivados do 

27. F. Ramella: "Por un uso fuerte del concepto de red en los estudios migratorios", en M. Bjerg e H. Otero : 

Inmigración y redes sociais en la Argentina moderna, Bos Aires, CEMLA-IEHS, 1995, pp. 9-21. Pero por exem

plo nas investigacións realizadas sobre a emigración biellesa, a escala foi definida desde o proxecto de investi

gación e o mesmo parece acorrer no traballo de F. Piselli : Parentela ed emigrazione, Torino, Einaudi, 1981. 

28. R. Vecoli : "The formation of Chicago 'Little ltalies' ", Journal of American Ethnic History, 2 (1983), pp. 5-

20; V. Yans Maclaughlin : Familyand Community: ltalian lmmigrants in Buffalo, 1880-1930, lthaca, Cornell 

University Press, 1977; Sam Baily: "Patrones de residencia de los italianos en Buenos Aires y Nueva York, 

1880-1914", Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 1, n.º 1 (1985), pp. 8-46. 
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network analysis colocan ó historiador ante a situación de fixar un 

momento dunha dinámica social en constante transformación, así, por 

exemplo, a rede relacional de calquera persoa en movemento, como as 

migrantes, é diferente en tamaño, densidade, accesibilidade, frecuencia, 

intensidade e calquera outra propiedade que se considere segundo o 

punto temporal desde o que sexa observada29
• Iso levou a varios historia

dores das migracións a deterse máis nos criterios formais estáticos (mor

folóxicos) na busca de capta-las tendencias máis estables dunha rede 

relacional, e desde alí achéganse á aproximación dos ethnic studies. En 

sentido contrario, a crítica formulada ós estudios centrados no barrio 

étnico e no "village outward approach" (por utilizar unha expresión de 

Sam Bally)30 é que a súa definición de escala é novamente un a priori que 

constrúe espacios de interaccións desde criterios formais ou exterioros 

que de ningún modo presupoñen colectivos de comportamento. En reali

dade, esa crítica é máis heurística que hermenéutica, xa que é aplicable a 
" case tódalas estratexias dispoñibles na historia social que buscan coñecer 

un pasado desde fontes fragmentarias ou indirectas. Máis convincente 

pode ser observar que os historiadores étnicos outorgaron pouca rele

vancia á dinámica de reconstrucción de identidades sociais (que implica

ba seguramente outra escala de observación) no seu afán de exhibí-las 

continuidades sociais, os "aldeáns urbanos" e de nega-los efectos de rup

tura da modernización e o capitalismo sobre formas de vida, solidarieda

des, comportamentos. En calquera caso, parece obvio que o feíto migra

torio presenta para o seu estudio <lúas posibilidades a nivel micro: unha 

ligada máis co que poderiamos denominar (desde outra tradición) espa

cios de sociabilidade, outra que derivaría dunha análise de relacións 

sociais interpersoais; as cales ás veces foron combinadas con utilidade, 

por exemplo na literatura acerca das cadeas migratorias. Proveniente ori

xinalmente de antropólogos e demógrafos australianos naceu nas proxi

midades da corrente de estudiosos vinculada á chamada escala de 

Manchester e ós estudios do network analysis, e combinou estes co estu-

29. Débolle ó Profesor J. Cardesrn da Universidade da Coruña o comentario acerca de que esta é precisa

mente a crít ica que Barth formula hoxe a unha perspectiva analítica que o contou entre os seus iniciadores e 

máis afervoados sustentadores. 

30. S. Baily: "The 'Village Outward Approach to ltalian Migration"', Studi Emigrazione, XXIX, 105 (1992), 

pp . 43-68. 

22 E STUDI OS MI GRATORI OS 



As migracións internacionais e a cuestón da escala 

dio da formación dos barrios étnicos31
• Nos seus desenvolvementos nor

teamericanos, como por exemplo na discusión acerca do "espacio social" 

de interacción da cadea, foi levada a posicións que, aínda que partían da 

ca-residencia no lugar de destino como criterio de delimitación inicial, 

logo buscaron eludi-la tentación de reifica-la aldea, salientando forte

mente as dimensións interaccionais, partindo do traballo dun xeógrafo 

francés, Alain MoreP2
• Este eclecticismo foi acusado maliciosamente de 

ser un "estrabismo" que revelaba unha confusión de paradigmas teóri

cos, en realidade tamén podería ser visto positivamente, como un intento 

de multiplica-las perspectivas e as posibilidades de análise do obxecto. 

Cos anos fixéronse visibles tamén as dificultades dos enfoques micro. 

Ante todo, que eles operaban como se tales comunidades en orixe ou en 

destino fosen independentes de estructuras máis amplas, coas que inte

ractuaban e que as condicionaban. Como algunha vez observara Barth, 

as cartas de amor (pero nós poderiamos poñer aquí as cartas de inmi

grantes) constitúen un pequeno fragmento dunha historia individual, 

pero para que elas cheguen ó seu destino necesitan un carteiro, é dicir, 

un correo organizado, en definitiva, un aparato administrativo xeral

mente a escala nacional pero interconectado a nivel mundiaP3
• Deste 

xeito, pode exemplificarse como as distintas dimensións global, nacional, 

micro están interconectadas e os estudios micro a miúdo ou ignoraron 

ou postularon á maneira dun decorado de fondo inmóbil e con propósi

tos escenográficos, pero non explicativos, os niveis macro. En segundo 

lugar, ó que parecía unha mistificación ideolóxica, o estado nación, pare

cía contrapórselle outra creación non menos cargada de significados, a 

comunidade -demasiado a miúdo engastada na aldea-, recorte ás veces 

demasiado amplo, outras demasiado estreito. Deste modo, dun espacio 

amplo, onde o mercado constrúe e explica ó obxecto, independentemen-

31. O título do célebre artigo de L. e J. S. MacDonald indica esa dobre tradición: "Chain Migration. Ethnic 

Neigborhood Formation and Social Networks". en The Milbank Memorial Foundation Quarterly. MacDonald 

combinara pola súa vez as perspectivas da antropoloxía co uso das categorías tradicional-moderno prove

nientes da tradición parsoniana . 

32. A. Morel: "L'espace social d'un village piccard" , Études rurales, n.º 45 Qanvier-mars, 1972), pp . 62-80. 

A noción de "espacio social" foi utilizada entre outros por F. Sturino: Forging the Chain, ltalian Migration to 

North America: 7 880- 7 930, Toronto, MHSO, 1990, e S. Baily: "La cadena migratoria de los italianos a la 

Argentina", en F. Devoto e G. Rosoli (eds.): La inmigración italiana en la Argentina, Bos Aires. Biblos, 1985, 

pp. 45-61. 

33. F. Barth : "Conclusions", en op. cit., pp. 255 e ss. 
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te dos comportamentos singulares dos individuos (xa que as conductas, 

ó ser todas maximizantes, son todas previsibles e, polo tanto, irrelevan

tes ós propósitos investiga ti vos), pasouse a outorgar unha centralidade á 

noción de estratexia, que comezou nos feitos a prescindir dos límites, os 

condicionamentos que a interacción social ou o mercado (definido como 

se queira) presentaban. En moitos casos unha nova confusión aparecía 

aquí entre os que usaban esa noción de estratexia como un mecanismo 

de reloxería dominado por unha racionalidade maximizadora absoluta, 

de onde os migrantes deixaban de ser persoas nos límites dun contexto 

histórico concreto para converterse nunha especie de exército á conquis

ta de mercados de traballo exteriores. Quedaban, desde logo, os proble

mas da xeneralización (mesmo se o que se aspira a xeneralizar son meca

nismos e non situacións), da representatividade (más alá dun oxímoro 

como o de "excepcional normal"34 e o da legalidade, acerca dos que se 

podería soster unha longa discusión. Problemas que non poden solucio

narse ( 0-eo) desde a apelación a unha ciencia social interpretativa que 

non produce leis senón inferencias, cunha misión que non sería xenerali

zar senón comprender35
• Aínda nesta perspectiva, o incremento da 

casuística axuda a mellar percibi-las diferencias; e é precisamente nas 

dificultades para incrementar unha casuística comparable onde reside 

nos feitos (é dicir, na historiografía concreta) os maiores problemas dos 

estudios microanalíticos. 

Sen proceder por unha vía sistemática, os estudios micro, con todo, 

renovaron a nosa imaxe da historia social e das migracións internacio

nais. Os de matriz europea axudando a poñer en cuestión os modelos 

teóricos macrosociais dominantes ata os anos setenta. Os estudios de 

comunidades, apoiados na noción de continuidade ou de resistencia á 

modernización contribuíron, desde a multiplicidade de cases studies, a 

definir (case por goteo) un novo paradigma explicativo acerca das rela

cións entre os migrantes e unha sociedade dada, que foi englobado (algo 

arbitrariamente) baixo o rótulo provisto por un debate ideolóxico: plura

lismo cultural. 

34. Que iso ten algo de incomprensible e asemade de extremadamente polisémico obsérvao J. Revel: 

"Microanálisis y construcción de lo social", Anuario del IEHS, 10, 1995, pp. 125-143. 

35. Enfoque que remite por suposto a C. Geertz: La interpretación de las culturas, México, Gedisa, 1991, 

pp. 24 e SS. 
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Os novos enfoques achegaron, en cambio, moito menos á construc

ción dun modelo explicativo que substituíse o coñecido esquema 

pull/push. A contraposición macro-micro disolveuse nunha división de 

funcións: os economistas ocuparon case plenamente o territorio do deba

te acerca das causas dos movementos migratorios e os historiadoras 

sociais, en cambio, concentráronse en discuti-los procesos de continuida

de, circularidade e reconstrucción de identidades que o traslado dunha 

nación a outra non conseguía disolver. É en relación coa primeira dimen

sión, a explicación do movemento migratorio, que a escala rexional foi 

invocada desde distintas partes recentemente. É evidente que mercado e 

estratexia, información posiblemente limitada e segmentada, diferencias 

salariais, oscilacións económicas, estructura da propiedade, modelos 

familiares e sistemas de herdanza e outros fenómenos sociais, que en 

xeral poden ser aducidos para explica-los movementos migratorios, 

podían seguramente atopar un espacio de encontro coas estratexias 

sociais, e un ámbito máis pertinente de indagación, nunha dimensión 

media que convencionalmente chamamos rexional. 

Foi en Ercole Sori en quen por primeira vez lin (non sei certamente se el 

foi o primeiro en formulala) unha reflexión acerca da necesidade de cons

truír unha modelización rexional dos movementos migratorios, seguindo o 

que Pollard estaba daquela facendo sobre a industrialización europea e 

(agregaría eu) o que tamén comezaban a face-los estudiosos da familia que 

se inspiraban nas propostas e as preguntas do grupo de Cambridge36
• 

Certamente, podería afirmarse, a primera vista, que as ideas de Ercole Sori, 

expresadas nun congreso sobre a emigración calabresa, encontraban xa 

naquel encontro e posteriormente en tantos outros casos unha concreción. 

Non creo que iso sexa tan evidente. Ante todo porque os devanditos estu

dios rexionais tiñan unha inspiración moi diferente ós que estaban produ

cindo economistas e demógrafos: non formulaban ningunha comparación 

entre os casos estudiados, non aspiraban explicitamente a construír ningun

ha tipoloxía, máis ben o que facían era reproducir a escala máis pequena os 

problemas dos enfoques nacionais. O propio caso era estudiado segundo a 

36. E. Sori : "lndicazioni di storiografia e di ricerca sull'emigrazione", en P. Borzomati (a cura di): L'emigra

zione calabrese dall'unita ad oggi, Roma, CSER, 1982, pp . 295-298; S. Pollard : La conquista pacifica, 

Bologna, 11 Mulino, 1984; R. Wall, J. Robin e P. Laslett: Forme di famiglia ne/la storia europea, Bologna, 11 

Mulino, 1983. 
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súa propia evolución e sen referencia á súa orixinalidade ou especificidade 

(a que só podía emerxer en comparación con outros casos e non co caso 

nacional)37
• Xurdía, así, unha certa forma de historicismo rexionalista. As 

rexións eran, pola súa vez, recortadas nas súas dimensións administrativas, 

as que non necesariamente reflectían unidades sociais ou económicas 

homoxéneas e delimitables. Iso era o resultado das fontes de financiamento, 

das iniciativas editoriais ou, noutros casos, da necesidade que lle impoñían 

ó historiador os recortes das fontes construídas sobre dimensións adminis

trativas (nisto o problema das servidumes que impón a organización cen

sual e estatística, visibles a nivel nacional, reprodúcese a nivel rexional e 

provincial e por suposto nas divisións administrativas máis pequenas, cir

cundarios ou comunas). Con todo, o debate que en Italia se suscitou con 

ocasión dunha iniciativa tan ambiciosa como a Storia delle Regioni de 

Elnaudi parece que non afectou convincentemente a lexitimidade do enfo

que rexional, senón sobre todo os criterios da súa instrumentación práctica38
• 

Neste punto, o caso español presenta un problema semellante, salvo 

nalgúns traballos recentes, como a tese de José Moya, a comparación 

entre as distintas rexións estivo ausente, sexa porque as preguntas for

muladas foron diferentes, sexa porque o modo de construí-la evidencia 

non permite confrontala con datos dispoñibles en estudios sobre outras 

rexións. En moitos casos, máis que de enfoque rexional ou de escala 

media, trátase de aproximacións haxiográficas ou conmemorativas39
• En 

realidade corresponderíalle á historiografía galega, a máis aguerrida e a 

que produciu en conxunto os estudios máis interesantes e innovadores 

sobre as migracións desde España, propoñe-los seus enfoques rexionais 

sobre unha máis explícita base comparativa, con outras rexións de 

España pero tamén con outras rexións de Europa40
• 

37. Outros exemplos desa perspectiva nos libros de L. Tosi: L'emigrazione italiana all'estero in etá giolittiana. 

JI caso umbro, Firenze, L. Olschki, 1983; E. Lazzarini: Campagne venete de emigrazione di massa (1866-

1900), Vicenza, lstituto per le Ricerche di Storia Sociale e di Storia Religiosa, 1981. 

38. R. Romanelli : "11 sonno delle regioni", Quaderni Storici, n.º 41 (1979), pp. 778-781; G. Levi : "Regioni e 

cultura delle classi popolari" , en Id., pp. 720-731. 

39. Véxase o esforzo totalmente malogrado, salvo por algunhas rema rcables excepcións, provisto pola 

Historia general de la emigración española a lberoamérica, Madrid, CEDEAL, 1992, 2 vols., e máis en xeral 

pola literatura historiográfica conmemorativa do V Centenario. 

40. Distintas perspectivas metodolóxicas na historiografía galega, pero unidas polo común enfoque rexional 

e polo nivel da súa contribución, son provistas por M. X. Rodríguez Galdo, X. M . Núñez Seixas, P. Cagiao y 
A. Vázquez González. 
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Hoxe, desde varios ámbitos, o devandito enfoque parece reclama-la 

súa pertinencia, e a ambición de construír unha tipoloxía rexional euro

pea constitúe un problema de tódolos días, no cal economistas históricos 

e historiadores sociais poidan encontrar por fin un territorio de diálogo 

común. Calquera que sexa a forma en que delimitémo-lo espacio rexio

nal, é visible que, aínda considerándoo desde as unidades administrati

vas, elas reflicten ciclos ~ densidades migratorias diferenciadas e persis

tentes no tempo. Se elas non fosen unidades sensibles de relativamente 

media/longa duración (como sostivo Dudley Baines), as diferencias nas 

taxas migratorias por habitante entre as mesmas deberían diminuír, e, en 

cambio, a brecha parece manterse ó longo do tempo. Certamente, non 

deixa de haber problemas e algúns pensan que as rexións en xeral enco

bren diferencias tales dentro delas mesmas que volven a subsumir 

nunha media arbitraria diferencias pronunciadas internas a elas . 

Nalgúns casos recentes o problema é que a escala rexional é utilizada só 

para matizar un enfoque que segue senda global e o seu uso é moito 

máis retórico ou ilustrativo, para os efectos de dar canta das diversida

des máis visibles, pero mantendo xerarquicamente os factores nacionais 

no centro do modelo explicativo. Outros suxiren, en cambio, que a 

rexión é unha nova categoría de agrupamento social definida tamén a 

priori e que como tal posúe os mesmos límites e inconvenientes ca outras 

categorías espaciais ou agrupamentos sociais máis amplos. Un dos maio

res problemas é que a escala de interacción social non é uniforme a tra

vés do tempo e iso presenta non poucos problemas para indicadores ríxi

dos espacialmente, como as unidades territoriais administrativas. É, a 

pesar de todo, a dimensión rexional a que contén hoxe máis potenciali

dades para uns estudios migratorios que me parecen revelar certa fatiga 

nos fecundos camiños que percorreron nas últimas dúas décadas, e o 

feito que se argumente acerca da súa necesidade desde os historiadores 

económicos e desde a historia social suxire o seu interese potencial. 

Acerca da forma de definila, o debate podería ser extenso, mesmo se 

parecese obvio que a adopción de criterios económicos, sociais e demo

gráficos debería primar para o estudio da dinámica migratoria sobre os 

criterios formais, administrativos ou os estereotipos literarios. Esta idea, 

sen embargo, presupón a existencia de propiedades estructurais "obxec

tivas" das rexións e podería confrontarse con aqueloutra que definiría 
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unha rexión non por esas características distintivas, senón (de novo 

Barth) como o máximo de dislocación espacial dunha rede relacional 

(que a achega moito ó tipo de problemas formulado polos estudiosos das 

cadeas migratorias). É evidente que esta última definición é potencial

mente moi pertinente para estudia-los mecanismos migratorios, os pro

cesos de inserción social nas área de arribada e as formas identitarias, 

pero presenta problemas operativos ligados á constante mutación do 

espacio social en consideración e problemas argumentativos con relación 

ás formas clásicas de causalidade que predominaron na explicación dos 

movementos migratorios. 

Existen outras <lúas formas de pensar un enfoque rexional que pode

riamos denominar, quizais mellor, enfoque en escala media. Un deles é o 

que explora a construcción dunha cultura migratoria entendida como a 

xeración de hábitos sociais, de prácticas cotiás que inclúen non só a inmi

gración senón específicas formas de migración. É certamente difícil 

explica-la xénese dun conxunto de comportamentos que de espontáneos 

se transforman, nunha dinámica de media a longa duración, nunha espe

cífica forma de integra-la mobilidade espacial nas actividades económi

cas dun grupo humano nunha área determinada. Neste punto, os estu

dios sobre áreas como o norte de Portugal definiron ese conxunto de 

prácticas expresadas nunha específica forma migratoria41
• Con todo, pre

séntase un problema á aspiración de construír tipoloxías rexionais cen

tradas en específicas tradicións migratorias construídas historicamente. 

Como colocar nese lexítimo marco as solicitudes dos mercados exteriores 

ou, se se prefire desde outra liña argumental, as posibilidades diferencia

das que brindan de acceso a específicos segmentos do mercado de traba

llo o lugar que ocuparon os pioneiros neles. Iso é máis visible nos casos 

en que desde unha rexión migratoria se dirixen cara a diferentes destinos 

de arribada máis ca naquelas áreas especializadas42
• Iso obriga a reintro-

41. C. Brettell : Man who Migra te Women who Wait. Population and History in a Portuguese Parish, 

Princeton, Princeton University Press, 1986. 

42. Neste punto o caso español presenta algunhas vantaxes para unha tipoloxía peninsular e é que os seus des

tinos se concentran en lberoamérica, de onde as solicitudes diferenciadas provistas polos mercados de traballo 

exteriores (ou se se prefire polos diferentes segmentos do mercado de traballo exterior baixo control dun grupo 
étnico específico) son menores ca no caso italiano. Neste último, a coexistencia temporal de fluxos migratorios 
que se dirixen masivamente cara a tres áreas tan diferenciadas como Sudamérica (Arxentina e Brasil), Estados 

Unidos e Europa do Norte complica as tipoloxías que se poden construír no marco nacional italiano. 
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<lucir no marco <lesas tipoloxías as características no lugar de arribada tal 

cal son elas percibidas polos migrantes reais ou potenciais. Facelo así 

multiplica os tipos a considerar e non resolve a dicotomía conceptual 

entre tradición migratoria e contexto na análise das decisións das persoas. 

É probable que a solución ó enigma sexa un san empirisimo que se 

manteña preto da descrición das características dun fluxo desde un con

xunto de variables seleccionadas contemplando a influencia da plurali

dade de destinos. A miña propia experiencia de investigación fíxome 

reflexionar acerca da complexidade dun feíto inscrito na dinámica social 

como as migracións con relación a outros fenómenos (como a estructura 

co-residencial da familia) que poden ser máis asibles nas súas dimen

sións estables. Para o caso español, parecía dar boa conta da evidencia 

dispoñible un modelo de rexións migratorias construídas na longa dura

ción con específicas características, relativamente independentes das reo-

. rientacións do fluxo. Nos casos italianos estudiados parece imprescindi

ble formular tipoloxías que inclúan, entre as variables a considerar, as 

solicitudes ou as expectativas diferenciadas que emerxen de distintos 

lugares de destino. 

A escala rexional ou intermedia é perceptible tamén como un ámbito 

onde circulan informacións diferenciadas e, desde logo, non desinteresa

das acerca das posibilidades e oportunidades existentes noutros contex

tos. Aquí estamos utilizando, claro está, a noción de difusión "epidemio

lóxica" da información e non aquela que, menos ligada ás condicións 

xerais e máis ás oportunidades concretas, circula a través dos lazos per

soais débiles ou fortes. Esta perspectiva pode axudar a explica-las dife

rencias existentes nun mesmo cadro rexional de fluxos diferenciados 

segundo o destino que teñen, sen embargo, certa homoxeneidade espa

cial que é máis ampla cá aldea ou o seu espacio social circundante, como 

veremos. 

Os problemas (e as vantaxes analíticas) que presentan as distintas 

escalas deberían alentarnos a eludí-la tentación de calquera novo funda

mentalismo sobre a prioridade dunha delas. En primeiro lugar, porque o 

problema da escala é seguramente, como sostén Barth, un problema 

inherente ás propiedades constitutivas dos obxectos estudiados, pero é 

tamén un problema do punto de vista do observador, das preguntas que 

formula e das estratexias de investigación desde as cales aspira a resol-
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velas. Desde esta perspectiva, a escala é instrumental ás preguntas que 

se formulen e condiciona necesariamente as respostas e as posibilidades 

e límites das mesmas. En segundo lugar, non desde a perspectiva do 

suxeito senón desde a do obxecto, porque debemos intentar indaga-la 

interacción entre as distintas organizacións sociais operantes en diferen

tes escalas. A carta dun inmigrante reflectirá a perspectiva desde a cal 

este percibía o proceso, pero para chegar a destino necesita (como vimos) 

do correo, é dicir, dun estado nacional que opera a través de instrumen

tos concretos no nivel local. Unha carta de chamada pode decidir a unha 

persoa a emigrar pero para iso debe xestionar primeiro un "nulla osta" 

para obter logo un pasaporte. En terceiro lugar, porque poucos feitos 

como o movemento migratorio presentan unha dinámica tal que é o 

mesmo fenómeno o que modifica as súas causas e os seus mecanismos e, 

agregariamos, a escala (vista a través de calquera das súas dúas dimen

sións constitutivas, size e complexity) na-que se producen as interaccións 

sociais significativas. 

Un só exemplo pode ilustralo. As migracións dunha pequena aldea 

poden comezar como un fenómeno estreitamente local, pero o mesmo 

feito migratorio pode xerar sobre os habitantes desa localidade un con

xunto de modificacións nos seus comportamentos. En primeiro lugar 

produce, a través dos xa emigrados e/ ou dos retornados, a inserción 

<lesa pequena unidade de interacción social nun espacio moito máis 

vasto, en contacto con persoas pero tamén con usos, costumes, pautas de 

consumo diferentes. En termos mertonianos clásicos iso pode producir 

unha escisión entre grupo de pertenza e grupo de referencia ou cambios 

nos grupos de referencia (é a idea de Berreman)43
• Iso pode levar pola súa 

vez a outras persoas ou figuras profesionais non orientadas na primera 

fase cara á emigración a facelo agora na procura de satisfacer novas 

necesidades, o que, pola súa vez, os pode levar a recorrer a outros instru

mentos para logra-lo seu propósito (do tipo axentes de emigración, sexa 

de gobernos estranxeiros ou de compañías de navegación, ou a "padro

ni") ou a instrumentalizar ó máximo as súas redes relacionais para o que 

sería necesario modifica-las xerarquías (entendidas como intensidade) a 

43. R. Merton : Teoría y estructura sociales, México, FCE, 1995, pp . 305-469; G. Berreman: "Scale and 

Social Relations: Thoughts and Three Examples", en F. Barth : op. cit., pp. 41 e ss. 
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establecer entre as súas relacións sociais (o famoso tema de Colsson da 

redundancia de actores )44
• Iso redimensiona o seu espacio social. 

Simultaneamente, o estado aparece interesado en informarse, supervisar, 

tal vez orientar (vía propaganda) o fenómeno, e o mesmo farán outros 

actores sociais e grupos intelectuais dispostos a alentar ou desalentar un 

movemento migratorio en xeral ou cara a este ou aquel destino (como 

exhibiu por exemplo Angelo Trento para os casos arxentino e brasileiro). 

Producirase, así, unha guerra entre imaxes, discursos que crearán un 

certo "imaxinario" non xa local, seguramente rexionat tal vez nacional. 

Pásase, así, da emigración como un fenómeno sostido nunha rede de 

apoio e de información primaria, e polo tanto local, a un fenómeno no 

cal os devanditos mecanismos compiten ou son interferidos por outros 

que operan a unha escala máis ampla. Dese modo, se ben as dimensións 

dunha rexión en termos xeográficos ou económicos (ou sexa definida 

como se queira) poden permanecer estables ó longo do tempo segundo 

certos indicadores estructurais, vista en cambio como unha unidade 

espacial de interacción social ou cultural, en relación co feito migratorio, 

non presentaría a mesma estabilidade. Iso é así, claro está, se considera

mos unha rexión migratoria como o máximo de dislocación espacial 

dunha rede relacional de interacción dun fenómeno migratorio, pero 

tamén se a definisemos como o ámbito sobre o que operan certos discur

sos sociais e certos actores. 

A xeito de conclusión, é difícil non suxerir abandonar calquera funda

mentalismo. O uso da delimitación rexional, voluntariamente máis ambi

gua có que as realidades administrativas poidan suxerir, indícanos, así 

mesmo, que a modelización rexional posible deberá estar máis preto 

dunha estratexia tipolóxica flexible (orientada cara á valorización das 

diferencias), ó estilo Pollard, que dun modelo ríxido e moi formalizado 

como o que fora proposto, en ocasións, polos estudiosos da familia. Máis 

en profundidade, unha resposta de sentido común historiográfico debe

ría soster que o problema da escala non é de lexitimidade epistemolóxica 

senón de funcionalidade explicativa, é dicir, inherente ó tipo de pregun

tas -que o historiador queira responder. A adopción desta perspectiva, 

44. E. Colsson: "A Redundancy of Actors", en F. Barth : op. cit., pp. 150-162. E. Corbino definira un meca

nismo deste tipo no seu estudio sobre a emigración de Augusta . 
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con todo, obriga ó historiador a realizar unha explícita (e lamentable

mente aínda infrecuente) formulación do tipo de respostas que é razoa

ble obter na escala elixida, é dicir, a discutir máis activamente os límites 

e as solucións que cada dimensión do estudio dos movementos migrato

rios ofrece. É o que perceptivamente realizara Nicolás Sánchez Albornoz 

na introducción a un libro fundacional dunha nova etapa na historiogra

fía sobre as migracións españolas, e no cal ocupan un lugar relevante os 

enfoques rexionais45
• 

A cuestión da escala vincúlase, así, máis co problema do coñecemento 

imperfecto do pasado e a necesidade de multiplica-las vías de acceso a el 

que coas posibilidades de descubrir unha chave milagrosa que permitiría 

solucionar tódolos problemas, como sostiveran algunhas das máis creati

vas correntes historiográficas recentes; que incluso sostiveron, á vez per

suasiva e excluintemente, que a discusión sobre a escala é só un proble

ma para os macrohistoriadores46
• Con menos certezas, este pequeno tra

ballo aspira a suxerir que os historiadores poden en realidade identifi

carse en maior medida coa imaxe, moito menos omnipotente, proposta 

por Kurosawa no seu célebre "Rashomon", ca con aqueles homes que 

tratan de reconstruír un feito pasado desde os ambiguos fragmentos que 

del posúen. 

45. N. Sánchez Albornoz (comp.): Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930, Madrid, 

Alianza, 1988, pp. 20-2 1. 

46. M. Gribaudi : "Macro, micro, conf igurations echelles" , en B. Lepetit. 
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Resumo 

As MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS 

E A CUESTIÓN DA ESCALA 

As migracións internacionais e a cuestón da escala 

Este traballo aborda a cuestión da escala en que estudia

los fenómenos sociais, neste caso os movementos migrato

rios. Intenta redefiní-lo tema obxecto de estudio tendo en 

conta sobre todo o caso da emigración italiana e só de 

forma subsidiaria os casos de España e doutros países 

Fernando Devoto europeos. 

O traballo abre as posibilidades de enmarca-los estudios 

migratorios nunha delimitación rexional, pero sempre tendo en conta que é necesario fixar unha estratexia 

tipolóxica flexible que permita establecer marcos explicativos comparables entre si, que resu lta se-la única 

forma aceptable de achegarse ó tema desde a perspectiva rexional. 

Palabras clave: Migracións internacionais, cuestión de escala, emigración italiana. 

Resumen 

LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES 

Y LA CUESTIÓN DE LA ESCALA 

Fernando Devoto 

Este trabajo aborda la cuestión de la escala en la que 

estudiar los fenómenos sociales, en este caso los movi

mientos migratorios. Intenta redefinir el tema objeto de 

estudio a la luz sobre todo del caso de la emigración ita

liana y sólo de forma subsidiaria con los casos de España 

y de otros países europeos. 

El trabajo abre las posibilidades de enmarcar los estudios 

migratorios en una delimitación regional, pero siempre teniendo en cuenta que es necesario fijar una estra

tegia tipológica flexible que permita establecer marcos explicativos comparables entre si, que resulta ser la 

única forma aceptable de acercarse al tema desde la perspectiva regional. 

Palabras clave: Migraciones internacionales, cuestión de escala, emigración italiana. 

Abstract 

INTERNATIONAL MIGRATIONS 

ANO THE QUESTION OF SCALE 

Fernando Devoto 

This study tackles the question of scale to be used when 

investigating social phenomena, in this case, migratory 

movements. lt also tries to redefine the subject under 

study, above all in the light of the case of ltalian migra

tion, and only in a subsidiary way in the cases of Spain 

and other European countries. 

The study opens the possibilities of providing a frame-

work for migratory studies in a regional delimitation, but 

always bearing in mind that it is necessary to establish a flexible typological strategy which allows the esta

blishing of explanatory frameworks comparable with each other - th is happens to be the only acceptable 

way of approaching the subject from a regional perspective. 

Key words: international migrations, question of scale, lta lian emigration . 
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Resumé 

LES MIGRATIONS INTERNATIONALES 

ET LA QUESTION DE L1 Í:CHELLE 

Fernando Devoto 

Ce travail aborde la question de l'échelle a laquelle il faut 

étudier les phénomenes sociaux; concretement dans 

notre cas, les mouvements migratoires. En essayant de 

redéfinir le sujet sur lequel porte cette étude, en présen

ce, surtout, du cas de l'émigration italienne et, rien que 

de fa~on subsidiaire, avec les cas de l'Espagne et celui 

d'autres pays européens. 

Le travail ouvre les possibilités d'encadrer les études migratoires dans une délimitation régionale, mais en 

tenant toujours compte du fait qu'il est nécessaire d'établir une stratégie typologique flexible qui permette 

d'établir des cadres explicatifs qui puissent etre comparés entre eux; ce qui résulte etre la seule fa~on accep

table de réaliser une approche a sujet depuis la perspective régionale. 

Mots cié: Migrations internationales, question d'échelle, émigration italienne. 
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Os MocTEZUMA 

E GALICIA (1). 

SARMIENTO 

DE VALLADARES, 

CONDE DE 

MocTEZUMA, 

V1cERREI DE NovA 

ESPAÑA (1696-1701) 

Xosé R. Barreiro Fernández 

Nunha data descoñecida, pero 

probablemente entre 1688 e 

1689, D. Xosé Sarmiento de 

Valladares, oidor da Real 

Audiencia de Granada, casou 

con dona Xerónima María de 

Moctezuma, terceira condesa 

de Moctezuma e quinta neta 

do emperador Moctezuma II. 

Desta maneira o sangue de 

Moctezuma chegaba a unha 

estirpe galega. 

Nas seguintes páxinas recupe

rámo-la biografía <leste 

Vicerrei galego, un gran igno

rado na historiografía galega, deixando para un próximo artigo a orixe e 

evolución do condado de Moctezuma1
• 

1. Ademais de utiliza-la documentación procedente dos arquivos nacionais de España e México no seu 

dia citada por Lewis Hanke, Rubio Mañé, Amada López de Meneses, Chavero e outros historiadores, 

ampliámo-la información sobre Sarmiento de Valladares gracias a sete pezas impresas, que son os memo

riais e probanzas dun longo preito sobre a sucesión do ducado de Atrisco, vinculado ó condado de 

Moctezuma, do século XVIII entre D. Xoaqufn Xinés de Oca e D. Ventura Osario, Marqués de Astorga, 

preito que se atopa no AHN, Consejo de Indias, Atado 20. Nestas sete pezas, do noso arquivo privado, 

aparecen máis de cen documentos incluídos no protocolo e referentes tanto ó noso biografado como ás 

orixes do condado de Moctezuma . Como se trata dunha documentación descoñecida damos conta de 

cada un ha destas pezas: 1) Súplica. El Conde de Moctezuma puesto a los pies de V. M. (s . a. nin lugar de 

edición). Redactado probablemente o ano 1737 . 8 folios sen paxinar. Citamos Súplica . 2) Memorial ajus

tado, hecho de orden del Real y Supremo Consejo de Indias ... en el pleito seguido en él por D. Gerónimo 

de Moctezuma Oca, ... con Don Ventura Osario de Moscoso Sarmiento de Valladares, Marqués de 

Astorga, Conde de Altamira .. ., Madrid, 7-11-1770, pp . 181. Citamos Memorial Ajustado. 3) Adicciones 

hechas en grado de segunda suplicación ... por D. Gerónimo María de Moctezuma, Oca, Nieto de Silva, 

Sarmiento ... con D. Ventura Osario de Moscoso, Sarmiento de Valladares, Marqués de Astorga, Conde 

de Altamira .. . sobre la pertenencia en propiedad de una merced, Madrid 20-Vl-1778, 14 folios (paxina-

dos só por unha cara) . Citaremos Adicciones 1778. 4) Por D. Joaquín Ginés Oca ... en el pleito con D. 

Vicente Osario de Moscoso y Sarmiento . .. sobre la pertenencia en propiedad de la Grandeza de España 

de Primera Clase, Ducado y Señorío de A trisco ... , Madrid, 22-11-1788, Imp. Oficina de D. Bias Román, 20 

folios (paxinados só por unha cara). Citaremos Por D. Joaquín . 5) Defensa legal por el Marqués de 

Astorga, Conde de Altamira ... en el pleito con el Conde de Moctezuma, Madrid, 1-IV-1788, Imp. Viuda 

de lbarra, Hijos y Cia., 47 folios (paxinados só por unha cara) . 6) Adicciones hechas en revista de orden 

del Real y Supremo Consejo de Indias con citación y asistencia de las partes al Memorial Ajustado, 

Madrid, 26-Vl-1790, s. p. de imprenta, 37 folios (paxinados só por unha cara) e un despregable coa xene

aolóxica dos Moctezuma. Citaremos Adicciones 1790. 7) Adición al papel en derecho escrito por D. 

Joaquín Ginés Oca .. ., Madrid, Oficina de D. Bias Román, 26-11-1791, 1 O folios (paxinados só por unha 

cara). Citaremos Adición 1791. 
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SARMIENTO 

VALLADARES, 

UN FIDALGO SEGUNDÓN 

Naceu D. Xosé Sarmiento de Valladares o 4-V-

1643 no pazo de San Román de Saxamonde 

(Redondela)2, pazo que non era a residencia habi-

tual da familia. Era fillo de D. Gregorio 

Sarmiento e dona Xoana de Sarmiento, primos. Súa nai era a vinculeira, filia 

de D. Xoán Sarmiento de Valladares e de dona Constanza Niño de Castro. 

Tiña un irmán maior, D. Luis Sarmiento de Valladares, que no ano 

1673 obtén o título de Marqués de Valladares3
• Era, por conseguinte, D. 

Xosé Sarmiento un fidalgo segundón con escasa fortuna4 pero cunha 

resolta vontade de ascensión social. Nada mellor, na España e na Galicia 

do momento, que unha axeitada estratexia familiar para conseguir un 

posto na administración e, acaso, mediante un proveitoso enlace matri

monial, entrar nos círculos do poder político. Esta foi a estratexia desen

volvida por Sarmiento Valladares. 

Procurou o poderoso apoio do seu familiar D. Diego Sarmiento de 

Valladares, hispo de Oviedo, Presidente do Consello de Castela e 

Inquisidor Xeral5, do que anos despois foi un dos testamenteiros6
• 

2. Parece ser que a familia residía habitualmente no pazo de Valladares . O pazo de Saxamonde desapareceu 

e a capela do mesmo hoxe serve de igrexa parroquia l, cfr . López-Chaves, Meléndez, Grato e Amor Moreno: 

Inventario. Pazos y Torres. Redondela. Península do Morrazo, 11, Vigo, 1988, p. 194. 

3. Senda colexial de San Salvador de Oviedo renunciou á lexítima que lle puidera corresponder na herdanza pater

na e materna para "que se agregase al mayorazgo de su casa" (Por D. Joaquín, p. 3v). Coido que esta xenerosi

dade pretendía acrecenta-lo patrimonio de seu irmán D. Luis para consegui-lo Marquesado de Valladares. 

4. A serie de personaxes contemporáneos que coinciden cos mesmos apelidos e a necesidade de procurar 

unha antiga e ilustre proxenie a aqueles que posteriormente alcanzaron ducados e grandezas, pode explica

la confusión dos xenealoxistas cando se refiren ó naso personaxe. Un xenealoxista do século XVIII pretendeu 

deriva-la xenealoxía do naso Sarmiento de Valladares da casa e fami lia dos Condes de Santa Marta (cos que 

evidentemente estaba emparentado, pero non derivaba en liña directa da mesma), quizais para xustificar a 

posteriori o ducado e a grandeza de España que lle outorgou o Rei Felipe V (Por D. Joaquín, p. 13v), mesmo 

chegando a falsifica-la árbore xenealóxica dos Condes. O P. Crespo del Pozo ó estudia-las 7 liñas xenealóxi

cas dos Sarmiento vese incapaz de detecta-la súa árbore xeneaolóxica . Posteriormente inclúeo nos 

Valladares, pero case sen referencias. Os editores da obra do P. Crespo ofrecen algúns datos, non moi preci

sos, sobre os antepasados do naso protagonista . Crespo del Pozo: Blasones y Linajes de Galicia, 3 tomos, 

Santiago, 1957-1962, e a reedición que co mesmo título publicou o Mosteiro de Poio, tomo V, Bilbao, 

1986, pp. 50 e SS., 193 e SS . 

S. Non nos resistimos a recolle-lo entusiasta xuízo que D. Diego lle mereceu a un crítico tan esixente como o 

P. Feijoo. Referíndose as "glorias de España" no campo do Dereito salienta a portentosa memoria de D. 

Diego Sarmiento e a súa non común intelixencia e sabedoría, concluíndo que "hombres de este ca letre son 

unos monstruos, al parecer compuestos de las dos naturalezas: angélica y humana", Theatro Crítico, T. IV, 

Disc. XIII, n.os 14-16. 

6. D. Xosé Sarmiento de Valladares, testamenteiro de D. Diego e depositario de varios obxectos persoais do· 

mesmo, tiña afnda no seu poder, e, por conseguinte, sen cumpri-las mandas testamentarias, ós 22 anos da 

marte de D. Diego, 17 cadros, algúns deles de Carreña e Caravaggio. Nunca foi o naso protagonista moi 

escrupuloso coas administracións dos bens dos demais. Adicciones 1790, pp. 33-34. 
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Posiblemente o seu parente, o futuro hispo de Oviedo, procurou que 

entrase de colexial en San Salvador de Oviedo, onde debeu estudiar Leis 

e Canons. Descoñecémo-lo seu currículum posterior ata obter unha 

praza de oidor na Chancelería de Granada. Entre 1688 ou 1689, contando 

45 ou 46 anos, casa con dona Kerónima María de Moctezuma, un matri

monio que significaba un reforzo económico considerable para 

Sarmiento porque a casa de Moctezuma gozaba do dereito a percibir 

8.250 ducados de prata en "indios vacos" de Nova España, por concesión 

do Rei de España. Sarmiento, ademais, convertíase en Conde de 

Moctezuma, por vía de consorte, e entraba nos círculos políticos máis 

empoleirados gracias ás relacións da súa dona que, ademais de 
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Moctezuma, era Loaysa, Carrillo e Cuevas, é dicir, formaba parte da alta 

aristocracia da Corte7
• 

Sarmiento obtén unha praza no Consello de Ordes, o que lle permite 

vivir na Corte e inicia-la súa estratexia para a conquista do vicerreinado 

de México. 

Pouco durou este primeiro matrimonio, porque dona Xerónima 

morre no mes de novembro de 1692, e deixa <lúas fillas: dona Fausta, de 

dous anos e medio, e dona Melchora Sarmiento de Valladares e 

Moctezuma. Previamente dona Xerónima o 18-XI-1692 e ante o escribán 

da Corte D. Valeriana Montero de Pineda dálle poder ó seu home para 

que eleve a escritura pública a súa derradeira vontade, tal e como llo 

encomendara, o que realizará Sarmiento o 9-II-1693. Quedaba como 

único administrador dos bens das fillas. 

En xaneiro de 1694 casa de novo con dona María Andrea de Guzmán, 

Duquesa viú~a de Sesa11
, que ten un filio do seu anterior matrimonio, D. 

Ventura Fernández de Córdoba, futuro marido de dona Melchora 

Sarmiento de Valladares. 

Achega o noso biografado ó matrimonio 60.272 ducados de prata en 

xoias9
, unha doazón de 6.000 ducados e unha renda de 4.000 ducados 

anuais se quedaba viúva e durante a súa vida. 

Sarmiento con este matrimonio amplía extraordinariamente o campo 

das súas relacións familiares. Está xa emparentado cos Guzmán y 

Manrique de Zúñiga, cos Dávila e Osorio. 

7. Dona Xerónima era f ilia de D. Diego Tesifón de Moctezuma, cuarto neto do emperador mexicano e de 

Dona Lu isa Carri llo e Loaysa . Descoñecemos cal foi a achega económica de Sarmiento de Va lladares a este 

matrimonio xa que expresamente a documentación di que non consta en ningunha parte (Adicciones 1790, 
p. 14), e por iso non parece ter moito fundamento a afirmación do mesmo cando, anos máis tarde e xa 

martas as posibles testemuñas, di que achegou ó matrimonio 150.000 ducados que cobrou das rendas das 

salinas e de Guela. rendas que non volven aparecer na documentación nin alude para nada ás mesmas no 

testamento onde todo aparece descrito polo miúdo. Outros sosteñen que non achegou absolutamente 

nada ó mat rimonio por carecer de rendas propias (Por D. Joaquín, p. 3v). 

8. Dona María Andrea era filla do IV Marqués de Villamanrique e Ayamonte, D. Lu is de Guzmán e Manrique 

de Zúñiga, e de Dona Ana Dávila e Osario, Marquesa de Astorga . Casou o 1 O-Xll-1683 co Duque de Sesa, 

D. Francisco Fernández de Córdoba . 

9. Adicciones 1790, pp. 15-17. 
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O vicerreinado era para Sarmiento un obxectivo 

económico10
, honorífico e familiar, xa que por 

algo levaba o título de conde de Moctezuma. 

Había, sen embargo, outras razóns persoais: dende había algúns anos a 

Facenda Real tiña retidas as rendas da casa de Moctezuma, situadas en 

encomendas, por preitos suscitados por outras liñas xenealóxicas da 

familia Moctezuma e pola interpretación que o fiscal da Real Audiencia 

de México facía a determinadas reais cédulas sobre o carácter perpetuo 

ou vitalicio destas encomendas. 

Sarmiento, dende España, e por medio do seu procurador en México 

D. Xoán Osario, obtén varias resolucións favorables, pero non obtén o 

libramento dos preto de 200.000 pesos adebedados. Varias veces recoñe

cerá nas súas representacións ó Monarca que a cobranza destas rendas 

foi a causa principal da súa solicitude para obte-lo vicerreinado11
• 

Como se merca 

un oficio 

O propio Sarmiento, nunha representación ó 

Monarca do 20-IX-169812
, recoñece que "en obse

quio a S. M." leva gastados 257.500 pesos, dos 

que 127.000 foron enviados dende México "en donativo gracioso para el 

socorro de Ceuta" e os 130.000 restantes foron débedas da Real Facenda 

que Sarmiento condonou tamén graciosamente13
• Para cumprir coa 

Monarquía, Sarmiento previamente, e xa en México, obtén o libramento 

de 163.481 pesos que a Facenda Real lle debía á familia Moctezuma, 

parte do que era xa unha débeda considerable14
• 

Non rematou aí a xenerosidade de Sarmiento. Carlos II debeu ter 

noticia de que Sarmiento conservaba unha xoia de extraordinario valor 

que pertencía á familia Moctezuma: as chamadas perlas de Moctezuma, 

que o Monarca quería agasallar á Raíña dona Mariana de Neoburgo. O 

10. Dende Felipe 111 e ata 1700 o soldo do Vicerrei en Nova España era de 27 .500 pesos anuais. Así mesmo, 

percibía 8.250 de gastos para a viaxe e gozaba de exencións doutros impostas por valor de 27 .500 pesos, F. 

R. Calderón: Historia económica de la Nueva España, México, 1988, pp. 132-133. Non era o soldo senón a 
posibilidade de realizar importantes negocios o que máis atraía ós candidatos ó vicerreinado. Todos retorna
ban ricos de Nova España. 

11. Por D. Joaquín, p. 4v e ss. co texto da representación . 

12. A representación de Sarmiento tiña como obxedivo perpetua-las encomendas, o que obtén por Real 
Decreto do 21-1-1699. 

13. Memorial Ajustado, p. 178 e p. 169. 

14. Parece ser que Sarmiento, ante o retraso do libramento das rendas retidas, tivo que pedir un préstamo 

en México ó bispo de Puebla, "para la manutención de mi casa", Memorial Ajustado, p. 157. 
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secretario do Monarca, D. Xoán Larrea, comunícalle a Sarmiento que 

Carlos II estaría moi compracido con este donativo. Sarmiento agarda a 

que se faga efectivo o nomeamento de Vicerrei (9-IV-1696) para facer 

entrega desta prezada xoia, que entra no Pazo Real o 18-VIII-1696 cando 

Sarmiento está xa embarcado para saír con destino a México 15
• 

Sarmiento, como pode observarse, tomou tódalas precaucións para que o 

donativo non fara en balde. 

As perlas, que pertenceran a dona María Miaguasuchil, unha das 

esposas de Moctezuma II, e que pertencían por conseguinte ó patrimonio 

dos Moctemuza, do que Sarmiento só era administrador, fixeron supera

los últimos obstáculos para o nomeamento de Vicerrei. 

Ternos unha descrición destas xoias gracias á testificación de tres 

empregados da Real Guarda de Joyas del Rey, con motivo do preito ini

ciado posteriormente contra a casa de Sarmiento Valladares por parte da 

casa de Moctezuma 16
• 

Eran <lúas manillas (pulseiras) e un colar con 218 perlas, do tamaño 

dun garavanzo cada unha delas, de "gran valor" como testemuñan os 

tres oficiais17
• 

O nomeamento 

de Vicerrei 

O 22-II-1696 cesou como Vicerrei de Nova 

España o Conde de Galve, entregándolle interi

namente o poder ó bispo de Michoacán D. Xosé 

15. Que Carlos 11 tiña persoal interese nas perlas demóstrao a carta que lle escribe o secretario Larrea, dando 

canta da súa recepción o 18-Vlll-1696. Agradécelle "la puntualidad con que había executado lo que en esto 

se le había encargado" e garántelle a Sarmiento que será recompensado "muy correspondientemente al 

ta mano de él [regalo]" e agradece "muy superabundantemente este servicio", Memorial Ajustado, p. 178. 

16. As deposicións testificais aparecen en Memorial Ajustado, pp. 175-8. 

17. No proceso presentouse copia do Inventario Judicial hecho a la muerte de D. Carlos 11. Nest~ inventario 

consta o Inventario de alhajas, al cargo de D. José Ledesma, inventario levantado o 1-Xll-1700. Consta nel 

as 218 perlas "del tamaño de garvanzos, todas netas, en dos manillas y un collar con la expresión de ser de 

mucha estimación y vinculadas a la Corona". Alí quedaron ata que por Real Orde do 17-Vl-1706, expedida 

polo Marqués de Mejorada, Secretario de Estado y del Despacho Universal, e dirixida ó Condestable de 

Castilla, Mayordomo Mayor de S. M., dispúxose que estas xoias "se subiesen al cuarto de la Reina". A partir 

deste momento e no lugar das perlas quedou un papeliño coa indicación de que estaban no apousento da 

Raíña, Dona Marra Gabriela de Saboia, esposa de Felipe V. Nunca máis se soubo destas perlas. No ano 1778 

cando testemuñan os Oficiais da Real Guarda de Joyas recoñecen que non consta en ningunha parte onde 

poden estar. Sarmiento de Valladares debeu recibir algunha acusación da familia de Moctezuma por esta 

doazón ilexftima, xa que só era depositario das perlas. Por iso cónstanos que lle mercou a Dona María de 

Toledo e Velasco, viúva do Príncipe de Astillano, un colar con tamén 218 perlas pagando 10.000 dobróns 

(Adicciones 1778, p. 5). Posiblemente quixo desta maneira cubri-la falta das perlas na casa de Moctezuma, 

porque non queremos pensar que Sarmiento lle doara a Carlos 11 este segundo colar en vez do primeiro. 
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Ortega e Montañés. O Rei nomea para suceder a Galve a D. Francisco 

Xosé de Villavizencio, Conde de Cañete del Pilar, quen, descoñecemos 

por que, renunciou ó vicerreinado. O 9-IV-1696 foi nomeado D. Xosé 

Sarmiento de Valladares, e recibe as habituais Instruccións de Goberno o 

10-V-169618
• En xullo, máis ou menos sobre o 18 ou o 20, embarcou coa 

súa familia e servidume para Nova España. Sarmiento pechaba unha 

etapa da súa vida. 

SARMIENTO V1cERREI Cando a mediados de decembro de 1696 

DE NovA ESPAÑA Sarmiento entrou en México debeu senti-la 

mesma plenitude que lle encolleu o corazón a 

l. México Hernán Cortés á vista de Tenochtitlan. A reali

dade superaba toda a imaxinación. 

México era unha das cidades máis grandes, fermosas e luxosas do 

mundo. Na primeira metade do século XVII o carmelita frei Antonio 

Vázquez de Espinosa19 escribía que as casas de México eran "de muy 

buena fábrica, labradas con una piedra finísima, colorada y peregrina en 

el mundo", a súa catedral podía "competir en grandeza y riqueza con 

todas las de la cristiandad" e as súas rúas eran as máis limpas e aseadas 

do mundo. Pala mesma época o dominicano frei Tomás Gage, francés, 

dicía que os coches da nobreza eran máis luxosos e suntuosos que os das 

cortes de Madrid e de Europa, os arneses dos cabalas estaban adornados 

con prata e pedras preciosas, os sombreiros dos homes lucían diamantes 

e perlas e ata as criadas non saían á rúa sen pendentes e brazais de ouro. 

Seguro que México non tiña a finais do século XVII os 400.000 habi

tantes que lle atribuía o viaxeiro inglés Lionel Wafer, pero si tiña máis 

dos 100.000 dos que fala Gemelli Careri2º, outro viaxeiro intelixente e 

preciso nas súas descricións, viaxeiro ó que teremos que recorrer de 

vagar porque residiu en México entre 1696 e 1697 e tivo trato persoal co 

vicerrei Sarmiento. 

18. A. G. de Indias, Indiferente 514, libro 2, f . 290-327, publicadas por Lewis Hanke e C. Rodríguez: Los Virreyes 
Españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria, México, V, Madrid, 1978, pp. 188-205. 

19. A. Vázquez de Espinosa: Descripción de la Nueva España en el siglo XVII, México, Ed. 1944. 

20. Citaremos pola edición francesa: Le Mexique a la fin du XVII siecle vu par un voyageur italien Gemelli 
Careri, Paris, Ed . Je.an Pierre Berthe, 1968. 
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A opulencia desta cidade procedía non só do feíto de se-la capital 

administrativa, xudicial e militar de Nova España, de se-la residencia 

dunha nobreza española alí xa asentada, senón e sobre todo de se-la 

capital da alta burguesía española e crioula. 

Había na cidade 29 conventos de relixiosos e 22 de relixiosas, todos 

riquísimos. As monxas da Encarnación -di Gemelli- tiñan á súa disposición 

máis de 300 serventes e as da Concepción, que non vivían en comunidade, 

máis de 110. Os xesuítas posuían a mediados do século XVII unhas 150.000 

ha, máis de 300.000 ovellas, varios enxeños de azucre21 e México era a gran 

capital deste imperio económico espallado por toda a Nova España. 

Chamaban a atención dos viaxeiros as praterías e xoierías, as tendas 

de seda situadas case todas elas na rúa de San Agustín, as manufacturas 

de ferro, aceiro e cobre na rúa de Tacuba e os artigas de luxo procedentes 

de Europa e Asia concentrados nos portais da Praza Maior22
• México era 

a gran cidad·e de América e unha das capitais do luxo no mundo enteiro. 

Esa foi a cidade que recibiu a Sarmiento en decembro do ano 1696. 

2. O Vicerrei Sarmiento tomou posesión do vicerreinado o 

18-II-1696, pero afectado por unha enfermidade 

collida na travesía23 retrasou para o 2-II-1697 a solemne e triunfal entra

da na cidade. 

Como era tradicional os vicerreis entraban na cidade montados a 

cabalo, rodeados polas personalidades e autoridades en medio do son 

dos claríns e o repique das campás. Pasaban por debaixo de varios arcos 

de triunfo e tiñan que descender para face-lo xuramento de lealdade ó 

Reí e o xuramento de respecta-las leis e costumes da Igrexa, o que se 

facía na entrada da catedral. 

Publicáronse con este motivo os panexíricos habituais24 nos que, por 

21. Para a riqueza dos xesuítas e doutras ardes relixiosas, cfr. F. Chevalier: La formación de los latifundios en 

México, México, 1976. 

22. F. R. Calderón: Historia económica, op. cit ., pp. 456-7 . 

23. Memorial Ajustado, p. 169. 

24. A. Ramfrez de Vargas: Zodíaco ilustre de blasones heroicos, girado del sol político, imagen de Príncipes 

que ocultó en su Hércules Tebano la sabiduría mitológica, descifrado en poéticas ideas y expresado en colo

res de la pintura que en el festivo aparato del triunfal arco en el fausto día, erigió al Excmo Sr. D. José 

Sarmiento, Conde de Moctezuma, Virrey, la Santa Iglesia Metropolitana de México, México, Imp. Juan José 

Guillena Carrasco, 1696. En parecidos termos encomiásticos escribiu Manuel de Arguelló: Sermón Moral al 

Real Acuerdo de México al tiempo que tomó posesión, con pública entrada, el Excmo. Sr. D. José Sarmiento 

Valladares, Conde de Moctezuma, Virrey, México, Imp. Juan José Guillena Carrasco, 1697. 
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certo, se silencia o deslucido papel do Vicerrei, quen, pasando polo arco 

de Santo Domingo foi derribado do cabalo "y se le cayó la cabellera" (a 

perruca)25
• Damos conta deste feito porque axuda a interpretar un acon

tecemento sucedido poucos meses despois, que foi terxiversado por cer

tos historiadores. O 12 de agosto de cada ano celebrábase a festa do 

estandarte, posiblemente a festa civil máis importante de Nova Esprul.a, 

porque era a conmemoración da conquista de México. Realizábase unha 

grande cabalgata á que concorrían as autoridades civís, militares e reli

xiosas e na que ondeaba o estandarte de Hernán Cortés. A comitiva che

gaba ata a igrexa de San Hipólito e logo tornaba ata o pazo vicerreinal 

acompañando ó vicerrei, que a presidía. 

O 12 de agosto de 1697, estando xa formado o inmenso cortexo, o 

Vicerrei negouse a presidilo. Causou isto admiración e asombro. 

Algúns historiadores mexicanos quixeron ver no xesto do Vicerrei 

unha especie de rebeldía. Sendo como era "de la nobilísima familia de 

los reyes antiguos de Méjico" negouse a presidir un acto que conmemo

raba a capitulación do imperio azteca26
• A realidade, sen embargo, é 

moito menos heroica. Explícao moi ben Gemelli Careri: Sarmiento era 

home de letras e non sabía montar ben a cabalo, por iso preferiu quedar 

no seu pazo e non dar motivo de mofa á colonia española, como sucedeu 

o día da súa entrada triunfal na cidade27
• 

As funcións do Vicerrei estaban perfectamente definidas. Como 

Gobernador, designaba ós correxedores e alcaldes, agás do real nomea

mento, propoñía así mesmo ou nomeaba ós gobernadores de Nova 

España, Yucatán e Filipinas, dependentes deste vicerreinado. Así 

mesmo, era responsabilidade súa atende-la salubridade, os abastecemen

tos, moralidade e orde pública, beneficencia, etc. Será xustamente neste 

campo onde Sarmiento atopará as maiores dificultades. 

Como Capitán Xeneral tiña a responsabilidade de defender e pacifica

lo seu vicerreinado. 

25. Robles: Diario de los sucesos notables 7 665- 7 703, Ed . de A. Castro Leal , México, 1972, pp . 208 e ss. 

26. P. Andrés Cavo: Los tres siglos de México durante el Gobierno Español, 4 tomos, México, 1836-1838, 

citado por J. l. Rubio Mañé: El Virreinato, México, 2ª ed .. 1983, pp. 158-159; V. Riva Palacio: M éxico a tra

vés de los siglos, 11, El Virreinato, México, 1958, p. 656, onde afirma que Sarmiento descendía dos antigos 

emperadores de México. Quera agradecerlle á miña compañeira de Departamento e profesora de Historia 

de América, Doutora Pilar Cagiao, as facilidades que me deu para consulta-la obra de Riva Palacio. 

27. Gemelli Careri: Le Mexique, op. cit., p. 182 . 

E STUDIOS MIGRATORIOS 43 



Gravado 
do Arcebispo 

Don Francisco 
de Aguiar e 

Seixas (tomado 
da galería que 

existe na catedral 
de México) 

Xosé R. Barreiro Fernández 

Como Presidente da Audiencia podía xulgar con voz e voto, dada a 

súa condición de oidor. 

Como supervisor da Real Facenda debía vixia-la tesourería da 

Facenda Real, asesorado polos tres oficias reais. Nas decisións máis 

importantes tiña que consultará Xunta Suprema da Real Facenda, com

posta por el, o oidor máis antigo da Audiencia, o fiscal e o oficial da 

Facenda máis antigo. 

Finalmente, como Vicepadrón da Igrexa, en representación do Rei 

podía facer propostas para os beneficios eclesiásticos ó Consello de 

Indias28
• 

28. J. Ots Capdequf: El Estado Español en las Indias, México, 1946; E. Schafer: El Consejo Real y Supremo de 

las Indias, 2 t., Ed . de Nendeln-Liechtenstein, 1975. 
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MADRID MDCCLXXXVllL 

POR LA VIUDA DE !BARRA, HUOS Y COMP~tA. 

Non consta que Sarmiento tivese conflictos coa Igrexa ou coa Real 

Audiencia, tan frecuentes nos seus predecesores. Oidor da Chancelería 

de Granada e home de leis o seu nomeamento tivo que ser grato a unha 

institución moi celosa de defende-las súas prerrogativas. Polo que se 

refire á Igrexa, Sarmiento tivo a fortuna de coincidir durante algún 

tempo con D. Francisco Aguiar e Seixas, betanceiro, arcebispo de 

México, que gozaba dunha grande estimación pala súa xenerosidade e 

misericordia cos pobres, repartíndolles máis de 100.000 pesos cada ano 

para mitiga-la fame dos máis humildes. Morreu no ano 1698 entre o sen

timento popular29
• 

As tensións intraeclesiáticas, especialmente no clero regular, entre os 

crioulos e os españois ou gachupines, que se facían presentes en cada elec

ción de superiores ou provinciais, foron positivamente resoltas polo 

Vicerrei, que acudía persoalmente a presidi-lo acto da elección, evitando 

29. O arcebispo Aguiar e Seixas repartía persoalmente as esmolas un día á semana, o que constituía un 

espectáculo do que dá canta Gemelli Careri, quen, recoñecendo a xenerosidade do arcebispo, lamenta que 

coa súa xenerosidade as rúas de México se poblaran semanalmente de pobres, ladróns e xente de mal vivir. 

Cando morreu Aguiar e Seixas iniciouse o proceso para a súa beatificación. Os seus biógrafos salientan a 

súa extrema misoxinia, ata o punto de que non asistía ós actos sociais por non ter que saudar ás señoras. 
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coa súa presencia o lamentable espectáculo de ve-los frades a paos entre 

eles, <lito isto sen ningún tipo de hipérbole. A situación chegara a tal 

extremo que non era infrecuente que na mesma orde houbera conventos 

para gachupines e conventos para crioulos30
• 

Non foron, sen embargo, estas tensións e conflictos os que preocupa

ron ó Vicerrei Sarmiento senón outros problemas máis graves, que pasa

mos a estudiar con máis detalle. 

3. O problema No ano 1697 preséntase na capital, unha vez máis, 

das subsistencias o problema do desabastecemento de cereal, base 

na capital da alimentación do pobo. A consecuencia inmedia-

ta era a alza de prezos, entre un 200 e un 300% e a 

conseguinte fame dos sectores máis pobres e marxinados da sociedade. 

Ninguén esquecera en México o gravísimo motín de subsistencias do 

ano 169231
, que provocou unha onda de terror no país. E se había algún 

desmemoriado bastaba ve-las ruínas do pazo vicerreinal, queimado 

naquela xornada tráxica do 6 de xuño, para facer memoria. 

O propio Vicerrei, na representación que lle manda ó Rei o 31-X-1697, 

describe o acontecido. A longa seca do ano 1696 arruinou a colleita de 

1697, especialmente a do millo, "único sustento en lo común y general de 

esta tierra". Os indios abandonaron os traballos nas estancias e nas minas, 

e retiráronse ós montes para procurar herbas para alimentarse, recupe

rando o seu nomadismo. Tropas de vagabundos e moinantes percorren a 

cidade de México e as vilas próximas roubando, incendiando e matan

do32. Isto explica a paralización do traballo, especialmente nas minas, e o 

conseguinte retraso e prexuízos para a Real Facenda. 

Hoxe podemos aproximarnos ó recorrente tema dos motíns de sub

sistencia en México guiados por exemplares investigacións sobre a 

estructura agraria naquel país. 

Dende finais do século XVI a producción de cereais está nas mans de 

facendados españois, que introduciron o arado e os métodos de cultivo 

30. L. B. Simpson: Muchos Méxicos, México, 1977, pp. 157 e ss .. dá conta da tensión entre os crioulos e os 

españois nas distintas ordes relixiosas. 

31. l. Rubio Mañé: "El tumulto del año 1692", en Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España, 1, 

México, 1959, pp . 37-64; "Tumultos" en L. B. Simpson: Muchos Méxicos, op. cit ., pp. 157-165. 

32. A. G. l. México, 1255, f. 1-22v, pub. por L. Hanke e C. Rodríguez: Los virreyes, op. cit., pp. 206-213 . 
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de España, diversificando a producción e reducindo progresivamente a 

terra dedicada ó millo en beneficio da producción trigueira, especial

mente no val de México, nos vales de Atlixco e Puebla e as zonas inme

diatas a Zacatecas. A producción mineira de San Luis do Potosí, Parral e 

Zacatecas garante un importante mercado da producción de cereais ben 

atendido polos facendados33
• Sen embargo, as estratexias productoras, 

especialmente das facendas, non eran fixas e dependían do ritmo minei

ro e das demandas estables das cidades. Por iso, e coincidindo funda

mentalmente coas crises na producción mineira, entre 1630 e 1675, hai 

unha redistribución da producción de cereais, recuperando o millo 

importancia fronte á producción do trigo34
• 

Isto significa que a producción de cereais estaba suficientemente 

racionalizada de acordo coas demandas estables dunha poboación de 

pouco máis de 3 millóns de habitantes, e cómpre esquecerse de tradicio

nais interpretacións que aseguraban que a producción do millo seguía 

confiada ós indíxenas nun réxime de autoconsumo. 

Esta racionalidade non impedía, sen embargo, as crises periódicas de 

subsistencia35 e os motíns que sacudían espasmodicamente á sociedade 

mexicana, amáis sensible ás carencias, desasbastecementos e alzas de 

prezo do cereal, base da dieta alimenticia. 

As crises tiñan evidentemente moito que ver coas inclemencias do 

tempo (excesivas choivas ou prolongadas secas) pero había ademais un 

elemento perturbador: as estratexias de acaparamento provocadas polos 

facendados, distribuidores e mesmo administradores das alfóndegas, 

que desta maneira producían un aumento non previsto dos prezos. 

No ano 1692 as autoridades, pouco advertidas da gravidade do proble

ma, non souberon atalla-la crise e o furor popular arrasou igrexas, alfónde

gas, pazos señoriais, e nin o pazo vicerreinal se veu libre deste furor que 

ocasionou dudas de mortos. Os berros contra as autoridades, e mesmo 

contra os españois (curiosamente non contra o Rei, ó que se aclamou), dei

xan en suspenso ou abren interrogantes sobre a complexa interpretación 

destes motíns que parecen levar un pouso de contestación política. 

33. Gibson : Spain in America, New York, 1967, demostra como entre 1563 e 1602 hai unha rápida substi

tución de terras productoras de millo pola producción do trigo. 

34. Borah: New Spain's Century of Depression, Berkeley, 1951; R. Calderón: Historia Económica, op. cit., 

pp. 310-318. 

35. E. Florescano: Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-181 O, México, 1969; tamén, Origen y 

desarrollo de los problemas agrarios en México, 1500-1821, México, 2ª ed ., 1976. 
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Nesta ocasión, sen embargo, Sarmiento si actuou con celeridade e con

tundencia, controlando en todo momento a situación. Obrigou os distri

buidores e abastecedores ó inmediato traslado á alfóndega de todo o cere

al almaceado, evitando os acaparamentos clandestinos. Obrigou así 

mesmo os grandes propietarios a deposita-lo cereal sobrante para as súas 

necesidades nos depósitos oficiais; esixiu ós panadeiros que sen interrup

ción, mañá e tarde, coceran pan para a poboación; trouxo para a capital 

importantes cantidades de trigo e fariña e, finalmente, impuxo un estricto 

control nos repartimentos na alfóndega, asistindo persoalmente e mesmo 

actuando con contundencia contra os que non respectaban as colas, repar

tindo persoalmente bastonadas contra os desobedientes e vociferantes. 

Sarmiento non só controlou a situación, quixo, ademais, reprimi-los 

brotes de violencia que, ó amparo da crise, se produciron tanto na capital 

coma no resto do país. E fíxoo, indubidablemente de acordo coa lei 

vixente, pero cunha crueldade e inhumanidade que seguramente satisfi

xo os reclamos de xustiza non só dos prexudicados nesta ocasión senón 

tamén dos prexudicados no ano 1692. Centos de persoas foron encarce

radas36, e moitos axustizados37
• Gabábase nunha representación enviada 

ó Rei o 20-IX-1698 de "introducir nuevos modos de castigo para horrori

zar a los delincuentes" e de axustizar só en dous meses a máis delincuen

tes que nos vinte anos precedentes38
• 

Coñecémo-los novas modos de castigo introducidos polo Vicerrei. 

Consistían en marcar cun ferro ardendo ós delincuentes nunha parte 

visible do seu carpo, como testemuño permanente dos seus delictos. 

Aínda que entendía que os indios "pala súa propia natureza" se incli

naban á ociosidade e ó vicio39
, a súa represión neste caso non foi discri

minatoria. Cónstanos polo testemuño de Gemelli Careri que no cárcere 

36. Gemelli Careri di que no cárcere había máis de 400 presos, despois dos sucesos de 1697, op. cit., p. 170. 

37. Gemelli Careri informa en diversos lugares das súas memorias das execucións que se facían e das cele

bracións a que daban lugar. 

38. Memorial Ajustado, p. 159. A representación aparece transcrita na súa totalidade en Por D. Joaquín, 

1780, pp. 5 e ss. Cando Sarmiento describe con tanto detalle as formas de represión e cando se gaba da 

mesma sen dúbida estaba na seguridade de que as súas palabras terían boa aceptación tanto no Consello 

de Indias coma no Goberno. 

39. Moitos contemporáneos participaban desta apreciación de Sarmiento sobre "a natureza" dos indios. No 

ano 1692 o catedrático da Universidade de México D. Carlos Sigüenza y Góngora, nunha carta ó Almirante 

D. Andrés de Pez, cóntalle o que sucedeu en México con motivo do motín deste ano. Os indios aparecen 

como seres desprezables, " por natureza" inclinados ós vicios, a roubar, incendiar e matar. Vid. L. B. 

Simpson: Muchos Méxicos, op. cit., pp. 162 e ss. 
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estaban mesturados indios, crioulos e españois, que as execucións tam

pouco eran discriminatorias xa que varios españois foron aforcados 

polos crimes cometidos. 

Tamén Sarmiento empregou outros castigos para os delictos de 

roubo: o forzoso exilio para Filipinas. Nestes casos os desterrados sem

pre eran previamente marcados cun ferro ardente. 

4. O problema 

mineiro 

No ano 1555 o andaluz Bartolomé de Medina 

probaba con éxito na mina Purísima Grande, en 

Pachuca (Nova España), un novo sistema para a 

extracción da prata e do ouro do mineral, amalgamando este con mercu

rio. Medina, con este invento revolucionario, foi o máis grande innova

dor na metalurxia durante varios séculos40
• 

O sistema, que viña a suplanta-lo método da fundición, permitía a 

obtención de ouro e prata, mesmo a partir de minerais de baixo contido 

que no sistema de fundición eran desprezados, non necesitaba correntes 

de auga nin máquinas complicadas, e a prata e o ouro producidos eran 

tan finos que as casas de moeda e prateiros tiñan que baixarlle-la lei. 

O invento de Medina abre un novo capítulo na estratexia económica 

de España no Novo Mundo, especificamente no sector mineiro. Unha 

especie de loucura colectiva apodérase dos aventureiros, comerciantes, 

prateiros, que inician a conquista de canto recuncho puidera conte-lo 

apreciado mineral. 

Había, sen embargo, un grave problema: a ausencia de mercurio na 

Nova España. Era necesario importalo de España (de Almadén) e sempre en 

cantidades maiores para atende-la crecente demanda. Isto explica o mono

polio da producción e distribución do mercurio pola Coroa Española41
• 

A enorme expansión da minería na Nova España e Perú entre 1590 e 

1630 obrigou a unha superproducción en Almadén, que sen embargo resul

tou sempre insuficiente. Cando se inicia a explotación do xacemento de 

Huencavelica (en Perú), Nova España beneficiase desta producción de mer

curio, pero a intensificación da explotación mineira do propio Perú, poten-

40. M. Bargalló: La amalgamación de los minerales de plata en Hispanoamérica colonia, México, 1969, pp. 
51 e SS . 

41. M. F. Lang : El monopolio estatal del mercurio en el México colonial, México, 1977; P. J. Bakewell: 

Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas 1546-1700, México, 1976, pp. 209-249. 
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ciada polos vicerreis de Lima, absorveu toda a producción de Huencavelica 

e mesmo precisou de fortes importacións de mercurio español. 

A producción mineira, da que en boa medida dependía a saúde eco

nómica española, era estrangulada polos problemas da producción, 

comercialización e distribución do mercurio. Cando entre 1645 e 1659 

entra en crise a producción de Almadén houbo que procurar mercurio 

en China, Idria (na actual Eslovenia), pero sempre en cantidades moi 

insuficientes. Provocou is to unha grave crise na minería tanto en Nova 

España coma en Perú, recuperando novamente os métodos da fundición 

tradicional, pero repercutindo de forma moi importante na caída da pro

ducción coa conseguinte perda para a Facenda Española. 

Recupérase novamente a producción mineira a partir do quinquenio 

1666-1670. 

Sarmiento decátase de seguida do grave problema que para a pro

ducción mineira significa unhas importacións tan e-scasas de mercurio. 

Coincide esta situación coa crise de subsistencia á que xa nos referimos, 

que tivo unha incidencia grande nas minas. A seca tan prolongada e 

posiblemente unha peste que se cebou nos animais deixou as minas sen 

a tracción animal imprescindible para as operacións. Ademais, a tenden

cia dos indíxenas a fuxir ós montes para sobrevivir con herbas, é dicir, 

coa alimentación á que tradicionalmente acudían nos períodos de crise, 

deixou as minas sen man de obra. Todo isto coincide no ano 1696/97 e 

obrigou ó Vicerrei a adoptar resolucións inmediatas. El mesmo lle indica 

ó Reí nunha representación42 que percibe un considerable atraso na 

Facenda Real por estes problemas que afectaban á producción mineira. 

Sen embargo, procurou por tódolos medios importar mercurio de China, 

vía Filipinas, e de Perú. Subliña que a producción require 12.000 quintais 

cada ano, procedentes de España, máis outros 6.500 procedentes doutras 

partes. As táboas que nos ofrece Calderón43
, se son correctas, amasan que 

entre 1696 e 1700 só chegaron a Novo México 11.000 quintais (8.000 de 

Almadén e 3.000 de Perú). Nada se indica do mercurio de China que 

sabemos importou no ano 1697 Sarmiento. 

42. A do 31-X-1 697, ed. por L. Hanke e C. Rodríguez, op. cit., pp. 206-213. 

43. F. R. Calderón: Historia Económica, op. cit. , p. 387 . 
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5. A expansión 

territorial e a 

defensa das costas 

Os Moctezuma e Galicia (!) .. . 

A expansión colonial polo norte de Nova España 

paralizase no ano 1563 en Durango. Mineiros e 

gandeiros non se senten atraídos por unha terra 

pobre, aparentemente sen minerais para explotar 

e cunha poboación indíxena sumamente violenta. A partir <leste momen

to a expansión colonial vai ser responsabilidade dos misioneiros, espe

cialmente dos franciscanos e xesuítas. 

Interésanos segui-la proxección dos xesuítas polo protagonismo que 

van ter na época do vicerreinado de Sarmiento. 

Chegaron a Nova España os xesuítas no ano 1572. A misión cara _ó 

norte iníciaa o P. Gonzalo de Tapia no ano 1591 e prosegue ininterrompi

damente ata 1616 a causa da rebelión dos tepehuanes44
• Dende 1616 ata 

1683 a misión dos xesuítas queda interrompida. Proséguea neste ano o 

xesuíta italiano P. Eusebio Francisco Kina45
, que dedicou 24 anos da súa 

vida ás misións, percorreu en mula ou a pé máis de 30.000 quilómetros, 

redactou diccionarios e catecismos en diversas linguas, e arrastrou co seu 

exemplo a outros xesuítas que colleron o relevo. Entre estes están os 

xesuítas P. Ugarte e o P. Salvatierra. Programan unha expedición misio

neira cara a California e para iso constitúen en México o Fondo Piadoso 

de la California con achegas importantes da poboación española na capi

tal. Consta que a esposa do Vicerrei, Dona María Andrea de Guzmán, 

alentou esta empresa e colaborou economicamente cos xesuítas. 

O P. Salvatierra elevou ó Vicerrei Sarmiento a preceptiva solicitude de 

licencia para misionar California. O 6-II-1697 o Vicerrei concede a licencia, 

que é ratificada polo Real Acuerdo o 27-Il-1697, coas seguintes cláusulas: 

• A expedición non significará costo ningún para a Real Facenda. 

• Os misioneiros "tomarán posesión de la conquista en nombre de 

S.M.". 

• Permíteselles levar unha escolta para a súa defensa e seguridade, 

pero financiada polos PP. xesuítas. 

• Concédeselle facultade para nomear xustizas nas terras "conquistadas"46
• 

44. Os xesuftas introduciron un novo sistema de misión: fixeron sedentaria á poboación nómade, ensináron
lles a cultiva-la terra, especializáronos en ganderfa, especia lmente na ovina, pero reservaron para si sempre a 

propiedade e a administración das terras, rabaños e comercio. Esta peculiar e humanizada misión foi obxec
to de varios estudios, H. W. Konrad: Una hacienda de los jesuitas en el México colonial. Santa Lucía, 1576-
1767, México, 1989. 

45. R. Trueba: El P. Kino, misionero itinerante y ecuestre, México, 1960. 

46. P. Juan María de Salvatierra: Misión de la Baja California, Ed . P. C. Bayle, Madrid, 1946. 
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Na mente do Vicerrei a misión é unha forma de colonización españo

la. Os misioneiros abren o camiño para unha poboación que ten fame de 

novas terras, de novas horizontes económicos, de novas posibilidades 

mineiras. A operación resúltalle altamente beneficiosa porque non impli

ca custos para a Facenda. 

Iníciase a expedición o 25-X-1697. Os xesuítas fundan a misión de 

Loreto e a de San Francisco Xavier e, de acordo coa licencia estendida 

polo Vicerrei, toman posesión das terras no nome do Rei de España47
• 

Este estaba perfectamente informado do avance dos misioneiros e pala 

súa vez informaba puntualmente ó Consello de Indias48
• 

Mentres por medio dos misioneiros España penetra nos territorios do 

norte de Nova España deixa a inmensa zona dos actuais estados de 

Texas, Luisiana e Mississippi, ata a Florida, sen colonizar, expostos a que 

franceses e ingleses levantasen fortificacións como_ base de operacións 

para unha penetracii>n no territorio49
• Os intentos españois de sentar 

algunhas bases colonizadoras foron sempre efémeros e ocasionais. 

Os franceses, descendendo dende Canadá, ou bordeando a costa do 

Golfo de México, inician un proceso de colonización a base de trafican

tes, misioneiros xesuítas (os PP. Marquette e Allouez) e grandes explora

dores como La Salle, que no ano 1682 toma posesión para Francia do río 

Mississippi e chega a Texas no ano 1687. As exploracións de La Salle son 

continuadas polo francés canadense Iberville, que no ano 1698 lle pre

senta ó Rei de Francia un proxecto para a colonización da Luisiana, que 

foi aceptado. 

Os axentes secretos de España na Corte de Francia advírtenlle ó 

Gobemo Español dos proxectos. O 14-IV-1698 unha Real Cédula infor

maba a Sarmiento das intencións dos franceses e mandáballe fortificar 

axeitadamente dúas fortificacións que o Gobemo cría que aínda estaban 

en pé: a da Baía do Espírito Santo (Mississippi) e a de Santa María de 

47. P. Juan María de Salvatierra, Ibídem, pp. 34-36, cos puntuais informes que envía periodicamente ó 

Vicerrei. 

48. Sobre o interesantisimo tema da repoboación por vía misional e as mutacións experimentadas no hábi

tat indixena dr. E. Florescano: "Colonización, ocupación del suelo y frontera en el Norte de Nueva España, 

1521-1750", en Tierra Nueva, México, 1973, pp. 43-76; Israel: Razas, clases sociales y vida política en el 
México colonial, 1610-1670, México, 1981 . 

49. D. E. Chipman: Spanish Texas, 1519-1821, Univ. of Texas Press, Austin, 1994; V. Rodríguez Casado: 

Primeros años de dominación española en la Luisiana, Madrid, 1942. 
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Galve. A primeira debía estar totalmente arruinada e sen forza militar 

porque na documentación non se volve falar desta fortificación. 

O 14-VII-1698 en canto recibe a Real Cédula do Goberno solicita 

información de D. Carlos de Sigüenza, que coñece a situación de Santa 

María de Galve, así mesmo pide informes a D. Andrés de Arriola e mán

dalle a D. Juan Mendo de Uribe que elabore urxentemente un presupos

to para a refortificación de Galve. Reunidos os informes envía a Arriola 

como Gobernador de Galve. Os franceses chegaron o 26-I-1699 con cinco 

navíos, tres fragatas e 2 barcos pequenos. A gornición española, que con

taba con 300 soldados, impídelles ós franceses achegarse á costa, pero 

ancoran polas proximidades. 

Arriola preséntase ante o Vicerrei para convencelo da inutilidade da 

defensa de Galve. O 18-V-1699 a Xunta de Guerra e Facenda, convocada 

polo Vicerrei, acorda a permanencia da gornición de Galve, contra o 

parecer do seu Gobernador50
• 

As circunstancias que rodean o tema amasan claramente como o 

Vicerrei non está disposto a iniciar un proceso de colonización neste 

inmenso territorio que, desta maneira, queda exposto a unha coloniza

ción francesa, como certamente sucederá. Sarmiento reduce a súa actua

ción a cumpri-lo que a Real Cédula mandaba. 

A entronización en España dos Borbóns alterou substancialmente a 

estratexia española sobre a zona, se é que había algunha estratexia, e 

Francia e España repartirán entre elas o territorio e a súa posterior colo

nización. 

6. A vida cotiá: 

glorias e 

desventuras 

Un Vicerrei tiña que dedicar moitas horas ás 

funcións de representación. A incomodidade 

que podían producir quedaba sobradamente 

compensada polos fastosos recibimentos cos que 

era acollido en tódalas partes. Era a máxima autoridade. 

Un día á semana, polo menos, tiña que reunirse coa Real Audiencia 

para resolver problemas. Os sábados tiña audiencia pública, no nome do 

Rei, para que a el acudisen con representacións tódolos cidadáns, espa

ñois, crioulos ou indios. 

50. l. Rubio Mañé: "Proyectos franceses de invadir Texas, 1693-1719", en Introducción al estudio de los 

Virreyes, op. cit., 11, México, 1959, pp . 60-104; do mesmo autor: El Virreinato, 111, México, 1983, pp . 61 e ss. 
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Presidía as celebracións relixiosas máis importantes no sobrecargado 

calendario das festas. Sentaba entón no presbiterio nunha especie de 

trono, e bicaba o misal, ó mesmo tempo que o arcebispo, despois das lec

turas dos evanxeos51
• Asistía na Universidade a algúns actos académicos. 

A súa presencia e a da Vicerraíña convertía o acto nunha festa social, 

porque cada un ía coa súa corte de cabaleiros e damas, fermosamente 

vestidas elas e moi enxoiados eles, e asistían ás longas pendencias silo

xísticas, en latín, e sobre temas abstrusos, seguramente máis atentos ós 

detalles persoais que ós argumentos esgrimidos polos contendentes52
• 

Tiña así mesmo que resolver problemas dos distintos gremios, como 

os dos prateiros53
, ou mediar nos conflictos nas ordes relixiosas. 

A colonia española celebraba de cotío festas en que a presencia do 

Vicerrei se consideraba abrigada. Sabemos que á Vicerraíña lle gustaban 

as festas, nas que era a figura central e a súa a carroza amáis fermosa54
• 

Non gozaba tanto o Vicerrei destas diversións, que esquivaba se podía. 

Tiña fama Sarmiento de avaricioso e un pouco mesquiño. Con ocasión 

do aniversario do nacemento da súa dona celebrouse no pazo vicerreinal 

unha festa social á que asistiron as autoridades e a crema da sociedade 

mexicana. Sen embargo, a festa conclúe sen a habitual comedia e, sobre 

todo, sen o baile. Isto causou unha incómoda sorpresa. Gemelli que dá 

conta <leste feito engade como explicación que Sarmiento era galega e 

pouco amigo <leste tipo de vaidades55
• Gustábanlle, sen embargo, as lidas 

de tauros. Poucos días antes de morre-la súa filia Fausta celebrou unha 

corrida porque ás súas nenas lles gustaba esta festa. 

O 16-VII-1697 morreu a súa filla Fausta, que só tiña oito anos. Tódalas 

campás da cidade soaron todo o día a morto. Por disposición do pai foi 

amortallada no mesmo leito en que morrera súa nai, a condesa de 

Moctezuma. Foi enterrada nun sartego da familia Moctezuma, na capela 

das Dolores da igrexa de Santo Domingo, onde unha cartela dicía 

51. Gemelli Careri, op . cit., p. 161 . 

52. Gemelli Careri, op. cit., pp. 161-162. 

53. "Ordenanzas del nobilísimo arte de la platería, hechas por el Excmo. Sr. Marqués de Cadareita, Virrey de 

esta Nueva España, reformadas y añadidas por el Sr. Conde de Moctezuma, Virrey", México, 1746. Citado 

por Francisco de Solano: Las voces de la ciudad. México a través de sus impresos (1539-1815), Madrid, 

1994, fichan.º 432. 

54. Gemelli, op. cit., p. 171 . 

55. Gemelli, op. cit., p. 175. 
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"Capela de Don Pedro de Moctezuma, príncipe herdeiro de Moctezuma, 

señor da máis grande parte da Nova España"56
• 

O Vicerrei e a súa familia vivían no pazo de Chalputepec, construí

do nas proximidades da cidade de México, sobre un outeiro, dende o 

que Moctezuma contemplaba fascinado a súa cidade de Tenochtitlan. 

O pazo vicerreinal, queimado no ano 1692, estaba sendo reconstruído. 

O 25-V-1699 Sarmiento solemnemente pasou de novo a residir no pazo 

reconstruído. 

Xa dixemos que o Vicerrei era severo con aqueles que perturbaban a 

orde pública. O 1-IV-1697 fai encarcerar no presidio de Vera Cruz ó 

Conde de Santiago, unha das estirpes máis ennobrecidas da capital. Os 

de Santiago e os Flores, outra aristocrática familia, parece ser que manti

ñan vellas xenreiras familiares e non deixaban pasa-la ocasión dalgunha 

pública celebración para entraren en liortas e disputas. O 15-XI-1700 

Sarmiento presidiu unha corrida de tauros. Ó remate e cando o Vicerrei 

ía escoltado para o seu pazo produciuse outro encontro entre os criados 

e os señores das dúas familias. O Vicerrei actuou con severidade e man

dou encarcerar novamente ó Conde de Santiago. 

É natural que esta actitude severa do Vicerrei con familias tan empo

leiradas provocase a irritación dalgúns sectores próximos á aristocracia. 

Cónstanos que na Audiencia que preside Sarmiento o 8-VII-1697 alguén 

lle fai chegar un anónimo, que circulaba pola cidade, no que o Vicerrei 

aparecía inxuriado. Sarmiento, moi irritado, mandou que fora localizado 

o autor. Desconecemos se o conseguiu, pero o autor anónimo debía estar 

próximo á familia dos de Santiago, que interpretou o primeiro encarcera

mento do Conde como unha afronta. 

Ofrecemos un dos poucos retratos que se conservan de Sarmiento, 

cando era Vicerrei de México. Sabemos que padecía un forte estrabismo 

nun ollo -que no retrato a penas se pode apreciar- por unha poesía de 

Xosé de Vasconcelos, o chamado "poeta negrito", que tina igualmente 

un defecto nun ollo. Sabendo que o Vicerrei asistía a unha ceremonia 

relixiosa nunha igrexa, o poeta axeonllouse ante a imaxe de Santa Lucía 

e a berros recitou a seguinte poesía: 

56. Gemelli, op . cit., pp . 178 e 55 . 
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Señora Santa Lucía, 

por tu singular clemencia, 

dame un ojo, santa mía, 

y el otro para su Excelencia57
• 

Non todo foron desventuras para Sarmiento na Nova España. Vendo 

que o Rei, tan agradecido polo regalo das perlas, non acababa de premia

la súa xenerosidade, escríbelle ó Secretario Larrea lembrándolle o com

promiso rexio. A resposta non se fixo agardar. Por R. O. do 31-1-1699, 

mandada executa-lo 4-11-1699, concedíalle Carlos 11 4.000 pesos de renda 

anual, situados en "indios vacos" ou que primeiro "vacaren" en Perú, 

Guatemala, Campeche ou Nova España "para que queden subrogados 

desde luego pertetuamente al mayorazgo de su casa que eligiese"58
• 

O Vicerreinado de Sarmiento non pasou á historia por ningún motivo 

especial. Un austero resumo da súa actividade en México proporcióna

nolo unha das pezas do longo preito entre os herdeiros do señorío de 

Moctezuma: "No se duda que hubiese desempeñado estos empleos (refí

rese sobre todo ó de Vicerrei) con aquella exactitud y fidelidad que son 

propias de un leal vasallo y buen servidor del Rey. Pero tampoco se 

sabe, ni consta, que se hubiese distinguido con ninguna acción heroica, 

ni de grande utilidad al Estado ... Aun en la muy menuda y corcunstan

ciada relación que él mismo hizo de sus particulares servicios en la 

representación dirigida desde México59
, no se encuentra cosa alguna que 

no fuese muy conforme y correspondiente a un regular desempeño de la 

indispensable obligación de su oficio"ro. 

7. O cesamento 

de Sarmiento 

"El domingo 6 de marzo de 1701 llegó a México 

un correo procedente de Veracruz con la nueva 

de que había entrado al puerto un barco empa

vesado de negro, con gallardetes y banderas del mismo color, disparan-

57. Artemio de Valle-Arizpe: Virreyes y Virreinas de la Nueva España, 2ª serie, Madrid, 1933, pp . 5-11 . 

58. Memorial Ajustado, p. 17 . 

59. Refírese á representación que lle envía Sarmiento ó Rei do 20-IX-1698, recollida en Por D. Joaquín, pp. 4 

e SS. 

60. Por D. Joaquín, pp. 13-14. 
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do cada media hora un cañonazo en demostración de duelo por la muer

te del Rey Carlos II, cuya noticia traía"61
• 

A noticia chegaba a México 4 meses despois da morte de Carlos II. 

Sarmiento declarou todo o Vicerreinado en loito oficial, que durou 6 

meses, e celebrou con toda solemnidade as honras fúnebres. 

O Vicerrei, aínda que afastado de España, sen dúbida coñecía a ten

sión da Corte e os distintos partidos que apareceron para a sucesión no 

trono español62
, especialmente o partido francés e o partido austríaco. 

O cesamento, que se verifica o 4-XI-170163 nun acto en que Sarmiento 

lle entrega o poder ó novo arcebispo de México, Ortega Montañés, que o 

exerceu ata a chegada do sucesor, foi interpretado tradicionalmente 

como unha remoción por motivos políticos: Sarmiento sería favorable ó 

partido austríaco e por iso foi destituído64
• Máis aínda, nalgúns autores 

aparece a afirmación de que neste momento Sarmiento non tivo a forta

leza necesaria para proclama-la independencia de Nova España, reins

taurando a monarquía azteca na súa filla, descendente directa de 

Moctezuma65
, o que, segundo parece, moitos lle recomendaban. 

Fronte a estas interpretacións ternos dous datos irrefutables: o 4-IV-

1701 Sarmiento fai o xuramento, con toda solemnidade, no que aceptaba 

a Felipe V como Reí de España e das Indias. O segundo dato é aínda 

máis explícito: cando retorna a España, Felipe V cólmao de privilexios, 

concédelle varias rendas e o Ducado de Atrisco coa Grandeza de primei

ra clase, amais de nomealo Presidente do Consello de Indias. Todo isto 

non concorda coas afirmacións precedentes. 

A versión dun Sarmiento disposto a proclama-la independencia de 

61. F. R. Calderón: Historia Económica, op. cit., p. 630. 

62. V. Bacallar y Sanna fai un espléndido retrato das tensións na Corte con motivo da sucesión na súa obra : 

Comentarios de la guerra de España e Historia de su Rey Phelipe V el Animoso, T. 1, Xénova (s. a.) 

(Posiblemente entre 1725-26), pp. 37 e ss. 

63. Parece ser que a Real Cédula, co cesamento, chegou a México posiblemente en marzo de 1701, pero 

sorprendentemente extraviouse, de maneira que Sarmiento non tivo coñecemento do mesmo. A finais de 

agosto recibiuse outra Real Cédula dando por suposto que xa se verificara o traspaso de poderes. A situa

ción era sorprendente xa que Sarmiento podía resistirse dado que non recibira ningunha comunicación . 

Solicitou que a Real Audiencia resolvera o conflicto, a cal decidiu que debía cesar, o que fixo docilmente o 

4-Xl-1701. 

64. Dan esta explicación, Robles: Diario de sucesos, op. cit., 11 , p. 394, de quen a toma H. H. Bancroft: 

History of Mexico, S. Francisco, 111, 1886, p. 264, e logo repítena outros, como Riva Palacio: México a través 

de los siglos, op. cit., 11, p. 753. 

65. O eco desta interpretación chegou a Galicia, cfr. López-Chaves et alii .: Inventario. Pazos y Torres, op. 
cit., p. 194. 
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Nova España para restaura-la monarquía azteca foi particularmente 

grata a certos historiadores indixenistas que crían que Sarmiento era 

"descendiente del antiguo emperador de México"66• Máis aínda, interpre

taron algúns acontecementos durante o mandato de Sarmiento, como o 

xa citado de negarse a presidi-la festa do estandarte, celebración que 

conmemoraba a conquista de Tenochtitlan, como unha especie de con

testación política motivada polo seu sangue azteca. 

Xa sabemos que esta interpretación se fundamenta nun feito falso: 

Sarmiento non era descendente de Moctezm:na, senón o titular do conda

do <leste nome, por vía de consorte. E a súa reserva a participar na citada 

festa ten, como xa vimos, unha interpretación menos gloriosa. Sen 

embargo, non debemos imputarlles ós historiadores indixenistas a 

invención desta mitoloxía independentista. No ano 1788, os avogados do 

Conde de Altamira no preito sobre a sucesion dos sefloríos do ex-conde 

de Moctezuma, quiztüs para salienta-los méritos <leste, escribían o 

seguinte: "Estos servicios (refírese ó~~ servicios prestados por Sarmiento á 

Coroa) si se miden por el efecto que tuvieron y tiempo en que se executa

ron para graduar su mérito, son del mayor valor, pues unos fueron 

hechos en los tiempos más calamitosos y en que se hacía a la España 

guerra por las potencias más fuertes de Europa y los otros al tiempo que 

el Señor Phelipe Quinto vino a tomar posesión de estos reinos y cuando 

se principiaron las guerras llamadas de la sucesión, que abrieron la puer

ta a la formación de diferentes p~rtidos y se sabe que no todos fueron 

fieles. En esta sazón fue cuando D. Joseph Sarmiento se hallaba en 

México con las riendas del gobierno de todas aquellas provincias y tenía 

en su poder dentro del mismo México una hija suya, reputada por des

cendiente de Moctezuma, último emperador de aquel Reino y en la que 

habían recaído todas las mercedes y rentas concedidas para la conserva

ción de la memoria de aquel Emperador. Entonces al mismo tiempo que 

se disputaban las dos Casas de Barbón y Austria con las armas en la 

mano la sucesión de estos Reinos y los de las Indias, fue cuando D. 

Joseph Sarmiento, acordándose de lo que debía a su conocida calidad, 

lustre y nobleza y del amor a su soberano, dio las mayores pruebas que 

pueden imaginarse en un vasallo, pues no solo conservó todas aquellas 

provincias en el amor y obediencia debidos al Señor Phelipe Quinto, sino 

66. Riva Palacio: México a través de los siglos, 11, p. 650. 
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es que continuó en hacer a S. M. los mismos obsequios y aún mayores 

que antes"67
• O texto precedente ten unha evidente intencionalidade para 

eleva-la fidelidade de Sarmiento e para explicar por que Felipe V o ele

vou á grandeza de España. Historicamente, sen embargo, non deixa de 

ser un recurso retórico sen a mínima obxectividade. 

RETORNO A ESPAÑA Retornar a España era unha perigosa aventura. 

E DERRADEIROS ANOS Os galeóns tiñan que sortea-las tempestades e 

ciclóns, tan frecuentes no Caribe, os corsarios e, 

l. O accidentado finalmente, tiñan que concilia-los seus tempos 

retorno a España cos da restante flota procedente de Cartaxena de 

Indias e Portobello. 

O retorno tiña dúas etapas. Na primeira facíase a viaxe dende o porto 

de Veracruz (Nova España) ata o porto da Habana. Duraba entre 20 e 40 

días segundo os ventas e os temporais. No porto da Habana agardábase 

a chegada da flota de Terra Firme para facer, xuntos, en "conserva de 

flotas" a viaxe ata España68
• 

A segunda etapa, dende A Habana ata Sanlúcar ou Cádiz, duraba entre 

114 e 160 días. Chaunu testemuñou que só nalgúns casos a carreira podía 

facerse entre 40 e 53 días, pero con ventas favorables e excepcionalmente. 

O 11 de xuño de 1702, Sarmiento, que como Vicerrei tiña reservado 

aloxamento na nave capitana, o barco "Jesús, María y José", iniciaba a 

volta a España nun convoi formado por 14 galeóns ateigados de prata e 

mercadorías, dous pataches, cunha excepcional escolta de 26 fragatas 

españolas e francesas, enviadas precisamente para evitar un posible ata

que da armada angloholandesa. 

Nas illas Azores son informados de que o porto de Cádiz está bloque

ado pola armada angloholandesa. Na nave capitana hai unha xunta de 

oficiais e consta que Sarmiento, que participa nela, impón o criterio 

(fronte á opinión do almirante francés Chateau Renault) de desembarcar 

nun porto galega e non nun porto francés, que era a opinión do almiran

te francés. Sarmiento e D. Manuel Velasco de Tejada, que tiña o mando 

supremo da flota, elixen o porto de Vigo. O convoi chega ás illas Cíes o 

67. Defensa Legal, pp. 10-11. 

68. C. H. Haring: El comercio y la navegación entre España y las Indias en época de los Hasburgos, México, 

1979 (téñase en canta que a primeira edición desta obra en castelán é de 1939); Serrano Mangas: Los gale
ones de la Carrera de Indias, 1650-1700, Sevilla, 1985. 
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22 de setembro de 1702, e opta por refuxiarse na enseada de Rande para 

verifica-la descarga da prata e das mercadorías, pensando que a enseada 

reunía condicións para defenderse dun ataque. 

O 23 de outubro de 1702 ten lugar a batalla naval de Rande, xa sufi

cientemente coñecida e na que non irnos demorarnos69 • A presencia de 

Sarmiento na flota está perfectamente documentada70
• Quizais foi a últi

ma vez que pisou a súa terra galega. No desastre perdeu pertenzas pero 

salvou o seu tesauro, o que lle permitirá vivir na Corte con opulencia. 

2. Os últimos Os seis anos transcorridos nas Indias, afastado 

honores: Ducado e da Corte, para calquera outro que non fora 

Grandeza de España Sarmiento podería significa-lo arredamento das 

áreas de poder, o esquecemento ou a xubilación. 

Naqueles anos mudara a Corte. Posiblemente os seus amigos e protecto

res sufrían o ostracismo que segue sempre á instauración dunha nova 

dinastía. Pero Sarmiento sabía moi ben que poden muda-los homes, 

poden muda-las circunstancias, pero o que non mudan son as necesida

des. E el tiña nese momento a chave para abrir tódalas portas: o ouro. 

O que sucede é que Sarmiento era desconfiado e só sabía ser xeneroso 

cando tiña garantida a mercé. Lembremos que a entrega das "perlas de 

Moctezuma" realízase cando Sarmiento está xa a punto de embarcar 

para Nova España. Agora sucede o mesmo. Está disposto a axudar ós 

elevados gastos da guerra cunha ~oazón de 100.000 escudos de prata a S. 

M. pero previamente pide un ducado e a grandeza de España. Felipe V 

concédelle o Ducado de Atrisco e a Grandeza de España de Primeira 

Clase o 17-XI-1704 "en atención a la conocida calidad, lustre y nobleza 

que concurren en D. Joseph Sarmiento de Valladares, a sus méritos y ser

vicios". O 24-VII-1705 Sarmiento entrega os 100.000 escudos de prata. 

Novamente Felipe V, por R. Cédula do 12-IX-1705, concédelle unha 

renda anual de 4.000 pesos, situados na provincia de Yucatán, e o 3-III-

1706 concédelle a mercé de nomea-las alcaldías maiores de Atrisco, 

69. X. Couselo Bauzas: La Guerra de Sucesión en Galicia. Tesoro de Rande, Santiago, 1935; J. Espinosa 

Rodríguez: Tierra de Fragoso, Vigo, 1935; Rodríguez Elías: La Escuadra del Plata, Vigo, 1935 e R. Sténuit: Os 

galeóns de Rande, Vigo, 1989. 

70. No seu testamento Sarmiento di que perdeu "plata, tapicerías, estrados y otras alhajas" "en la flota que 

llegó al puerto de Vigo y en que los dos (retírese a unha filia) veníamos embarcados", Memorial Ajustado, 

pp. 60-61 . 
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Tepeaca, Guachinango, Ixtepexe e Tula, cos dereitos económicos conse

guintes. En resposta a tanta xenerosidade, Sarmiento doa o 24-V-1706 a 

S. M. 1.000 dobróns de ouro71
• 

Felipe V nomeouno, en data que non podemos agora fixar, Presidente 

do Consello de Indias. 

3. A morte Sarmiento sentíndose gravemente enfermo fai tes-

tamento o 16-XI-1707 ante o escribán da Corte D. 

Valeriana Montero de Pineda. En virtude deste testamento e contando coa 

licencia do Rei72 constitúe dous margados, un para cada unha das fillas, 

para Dona Melchora Xoana Sarmiento de Valladares e Moctezuma, tida da 

primeira muller, e para Dona Bernarda Dominica Sarmiento Guzmán, filla 

da segunda. Parece ser, e sobre o tema volveremos noutro artigo, que 

Sarmiento non foi moi escrupuloso cos bens da súa primeira dona e da 

única herdeira, a súa filla, e orientou parte destes bens en favor da súa 

segunda filia." Todo isto provocou un longo preito entre os herdeiros. 

Descoñecémo-la contía dos seus bens, pero podemos aproximamos á 

mesma: a súa filla Dona Melchora recibe unha herdanza de 2.192.793 

reais. A outra filla, Dona Bernarda, recibe a mesma herdanza e mais 

1.100.000 reais dun legado. Descoñecémo-la parte que recibe a súa viúva. 

Unha inmensa fortuna a que deixa 

quen nacera fidalgo segundón 

dunha familia non opulenta galega. 

Sarmiento morreo 10-IX-1708. 

71. Na documentación que ternos ó dar noticia das distintas mercés concedidas polo Rei engádese sempre arela

ción entre estas mercés e os conseguintes pagamentos ou doazóns feitas por Sarmiento, Por D. Joaquín, p. 14. 

72. Licencia que Felipe V lle concede por medio de tres Reais Cédulas do 12-IX-1705, 3-111-1706 e 8-111-1706. 
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Resumo 

O s MocTEZUMA E GALICIA (l) . 

SARMIENTO DE VALLADA RES, 

CoNDE DE MocTEZUMA, 

VICERREI DE NovA ESPAÑA (1696-1701) 

No traballo estúdiase o persoeiro D. Xosé Sarmiento de 

Valladares (Saxamonde, Redondela 1643 - Madrid 1708), 

Vicerrei de Nova España (México) dende 1696 ata 1701 e 

Conde de Moctezuma ó casar con dona Xerónima María 

de Moctezuma, quinta neta do emperador Modezuma 11. 

Durante o seu mandato como Vicerrei dominou un motín 

de subsistencias (1698), preocupouse pala importación 
Xosé R. Barreiro Fernández de mercurio para a explotación das minas e promoveu a 

colonización de California (1697). Felipe V concedeulle o 

Ducado de Atrisco e a Grandeza de España de Primeira Clase . 

Palabras clave: Sarmiento de Valladares, motíns de subsistencia, colonización de California, Moctezuma, 

mercurio, México. 

Resumen 

Los MocTEZUMA v GALICIA (1). 

SARMIENTO DE V AL LA DARES, 

CONDE DE MOCTEZUMA, 

VIRREY DE NUEVA ESPAÑA (169°6-1701) 

Xosé R. Barreiro Fernández 

En el trabajo se estudia al personaje D. José Sarmiento de 

Valladares (Saxamonde, Redondela 1643 - Madrid 1708), 

Virrei de Nueva España (México) desde 1696 hasta 1701 

y Conde de Modezuma al contraer matrimonio con doña 

Jerónima María de Modezuma, quinta nieta del empera

dor Moctezuma 11. Durante su mandato como Virrei 

dominó un motín de subsistencias (1698), se preocupó 

por la importación de mercurio para la explotación de las 

minas y promovió la colonización de California (1697). 

Felipe V le concedió el Ducado de Atrisco y la Grandeza de España de Primera Clase. 

Palabras clave: Sarmiento de Valladares, motines de subsistencia, colonización de California, Moctezuma, 

mercurio, México. 

Abstract 

THE MocTEZUMAs ANO GALJCIA (1). 

SARMIENTO DE VALLADARES, 

CouNT OF MocTEZUMA, 

VtCEROY OF NEW SPAIN (1696-1701) 

The work is a study on Don José Sarmiento de Va lladares 

(Saxamonde, Redondela 1643 - Madrid 1708), Viceroy of 

New Spain (Mexico) from 1696 until 1701, and Count of 

Moctezuma on his marriage to Jerónima Marra de 

Moctezuma, the fifth granddaughter of Emperor 

Moctezuma JI . During his term of office as Viceroy, he 

suppressed a food revolt (1698). saw to the import of 

Xosé R. Barreiro Fernández mercury for the working of mines and promoted the 

colonization of California (1697). Phillip 11 bestowed him 

the Dukedom of Atrisco as well as the Grandee of Spain of the First Order. 

Key words: Sarmiento de Valladares, food revolts, colonization of California, Moctezuma, mercury, 

Mexico. 
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Resumé 

LEs MocTEZUMA ET LA GALICIE (1). 

SARMIENTO DE VALLADARES, 

CoMTE DE MocTEZUMA, V1cE-Ro1 

DE N ouvELLE EsPAGNE (1696-1701) 

Xosé R. Barreiro Fernández 

Os Moctezurna e Galicia (1) ... 

Ce travail présente une étude du personnage D. Xosé 

Sarmiento de Valladares (Saxamonde, Redondela 1643 -

Madrid 1708), Vice-roi de Nouvelle Espagne (Mexique), 

depuis 1696 jusqu'en 1701, et Comte de Moctezuma de 

par son mariage avec Dona Xerónima María de 

Moctezuma, cinqu ieme petite -fille de l'empereur 

Moctezuma 11. Pendant son mandat en tant que Vice-roi, 

il a dominé une émeute de subsistances (1698), il s'est 

inquiété pour l'importation de mercure, pour l'exploita

tion des mines, et il a promu la colonisation de Californie (1697). Philippe V lui a octroyé le Duché de 

Atrisco e la Grandeur d'Espagne de Premiere Classe. 

Mots cié: Sarmiento de Valladares, émeute de subsistances, colonisation de Californie, Moctezuma, mercu

re, Mexique. 

Currículum Xosé R. Barreiro Fernández. Catedrático de Historia 

Contemporánea de Galicia na Facultade de Xeografía e 

Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Membro numerario da Real Academia Galega e mem

bro do Consello da Cultura Galega. Autor, entre outras obras, da Historia Contemporánea de Galicia (5 

tomos, 1992-1994). Especializado en historia política e ideolóxica do século XIX galega. 
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Os ESPAÑ01s 

EN SA.o PAULO: 

CULTURA, COTIÁN 

E EXPERIENCIAS 

* DE VIDA 

Laura Antunes Maciel 

María Antonieta Martínez Antonacci 

O noso obxectivo central, 

nesta investigación, é tratar e 

rediscutir cuestións relativas 

ás experiencias históricas dos 

movementos de grupos de 

poboación. A partir de distin

tos enfoques e preocupacións, 

os movementos inmigratorios 

foron ou veñen sendo estudia

dos en relación co desenvolve-

mento rexional, urbanización, 

industrialización, mercado d~ traballo, política e lexislación social, nun 

abano de posibilidades do tratamento histórico do problema. 

Ó lado de traballos estatísticos e demográficos, así como das expecta

tivas de responder a preguntas do tipo: ¿Por que marcharon? ¿Por que 

non volven? ou ¿Por que retornaron?, comezan a facerse sentir outros 

debates e orientacións. Como resultado, en grande parte, das tensións 

étnicas, relixiosas e culturais, das asimilacións e adaptacións sociais, os 

estudios inmigratorios volven a atención sobre as integracións culturais, 

modos de vida, estratexias de sobrevivencia e/ ou identidade. 

Neste contexto, os modelos con que estamos abordando a presencia 

dos españois en Sao Paulo, no cambio do século, levan consigo a necesi

dade de revisa-la temática dos estudios migratorios, cunha visión desde 

finais do século XX, onde os conceptos de globalización e integración das 

economías veñen focalizando a circulación e o intercambio, a escala 

mundial, de mercadorías e tecnoloxías, sen maiores atencións para os 

seus significados en termos do intenso e conflictivo desprazamento de 

homes, mulleres e nenos, que tales movementos veñen provocando. 

Con estas migracións, tan ben focalizadas polos traballos fotográficos 

de Sebastiao Salgado, son formas de vida, experiencias de sobrevivencia 

e organización, formas de expresión e de loita, en fin, culturas que se 

desprazan, desenraízan, desgaxan, funden e refunden noutros contextos, 

perdendo e/ ou apagando lazos e elementos, transformados en medio de 

tensións e confrontacións de todo tipo. Dun modo xeral, as confronta-

• Investigación financiada polo CNP. 
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cións aparecidas por tales movementos de poboación poñen en xogo e 

traen a escena manifestacións e/ ou políticas públicas que, amosando 

estrañamentos de varias dimensións culturais, retoman racismos, nacio

nalismos e diferentes formas de autoritarismo. 

A pobreza de referencias sobre os españois dentro do proceso inmi

gratorio, ou a presencia e actuación do inmigrante español na sociedade 

brasileira, é unha constatación recorrente, apuntada por tódolos investi

gadores que traballan con esta temática. Desde traballos publicados hai 

tempo -como Alban, Amaral, Bacelar, Diegues Júnior, Martins, Martínez, 

Neto e Bosco1
- ata estudios e comunicacíóns froito de investigacións 

máis recentes -como Aguiar, Gallego, Klein e Nascimenta2- encóntrase 

unha unanimidade en relación coa escaseza de perspectivas arredor da 

presencia e das formas de inserción dos españois entre nós. 

No intento de explicar esta carencia de análises sobre a experiencia 

dós inmigrantes españois en Brasil, chegan a mencionarse aspectos como 

a falta de interese "tanto por seu país de origem como por sua pátria de 

ad0<;ao", ademais de "limita<_;oes dos materiais atualmente disponíveis", 

xa que "nao dispomos de biografias, cole<_;5es de cartas e arquivos da 

comunidade para estudar eses espanhóis e seus descendentes"3
• 

Ó lado destas e outras explicacións <leste tipo, que sinalan o menos

prezo dos gobernos ou a ausencia de rexistros e documentos -no sentido 

de responsabilizar a terceiros-, interesa ter presente as preguntas e os 

enfoques con,.que os investigadores se aproximaron a este tema, do que 

resulta o estado actual do noso coñecemento sobre os españois na socie

dade brasileira e, especificamente, en Sao Paulo. 

1. Alban, Maria del Rosario: A imigrac;ao galega na Bahia, Salvador, UFBA, 1983; Amaral , Aracy: A hispani
dade em Sao Paulo, Sáo Paulo, Nobel/Edusp, 1981 ; Bacelar, Jefferson Afonso : Negros e espanhóis. 
ldentidade e ideologia étnica em Salvador, Salvador, UFBA, 1983; Diegues Junior, Manoel: lmigrac;ao, urba
nizac;ao, industrializac;ao, Ria de Janeiro, MEC, 1964; Martins, José de Souza: "A imigrac;áo espanhola para 

o Brasil e a formac;áo da forc;a-de-trabalho na economia cafeeira : 1880-1930". Revista de História, Sáo 

Paulo, n.º 121 (ago./dez .. 1989); Martfnez, Elda E. González: Brasil: Café e Inmigración. Los españoles en 
San Pablo 1880-1930, Madrid, Cedeal, 1990; Neto, Antonio Jordáo e Santa Helena, Sosco: O imigrante 
espanhol em Sao Paulo, Sáo Paulo, Dept.0 de lmigrac;áo e Colonizac;áo, 1963. 
2. Aguiar, Claudia : Os espanhóis no Brasil, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1991; Gallego, Avelina 

Martinez: Os espanhóis em Sao Paulo: presenc;a e invisibilidade, Sáo Paulo, PUC/SP, Dissertac;áo de 

Mestrado em Ciéncias Sociais, 1993; Klein, Herbert: A imigrac;ao espanhola no Brasil, Sáo Paulo, Ed. 

Sumaré/Fapesp, 1994 e Nascimento, José Leonardo do: Traba/ha e prestígio social: os espanhóis em Sao 
Paulo, Sáo Paulo, 1 Congresso Brasileiro de História Económica, mimeografado, 1993. 
3. Cf. Klein, Herbert: op. cit .. pp. 7-8. 
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Durante moito tempo a historiografía brasileira circunscribiu a análi

se da inmigración, no Estado de Sao Paulo, ó ámbito da producción e 

acumulación do café, tomando como referencia e modelo explicativo ós 

italianos -a nacionalidade que máis sobresaíu en termos numéricos e cul

turais-4. Deste xeito, as experiencias concretas, así como os trazos cultu

rais e sociais dos italianos prevaleceron sobre as dos demais inmigrantes, 

silenciando ou mesmo descualificando un significativo continxente de 

poboación composto por portugueses, españois, alemáns, ingleses, etc. 

Abonda unha rápida ollada na bibliografía sobre a "historia da inmi

gración" e tamén sobre a "historia do movemento obreiro" en Brasil e no 

Estado de Sao Paulo, en particular, para constata-la "ausencia", o "silen

cio" ou a "invisibilidade" doutros grupos étnicos, entre eles, os españois. 

O lector inadvertido podería imaxinar que iso sería resultado do peque

no continxente inmigratorio español, da súa pouco significativa partici

pación cultural e asociativa, ou da ausencia dos españois na militancia 

obreira do inicio do século. 

Sen embargo, se consideramos unicamente as estatísticas oficiais de 

entrada/ saída de inmigrantes no Estado de Sao Paulo, ó longo das últi

mas décadas do século XIX e ata os anos 30 <leste, podemos afirmar que 

os españois foron inferiores, numericamente, só ós italianos, con excep

ción do período entre 1905 e 1914, cando a inmigración española predo

minou sobre a italiana. 

As informacións sobre o proceso inmigratorio no Estado de Sao Paulo 

foron recollidas e organizadas anualmente, desde 1827, pola Secretaria 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e publicadas nos Boletíns do 

Departamento Estadual do Trabalho. No período entre 1827-1914 entra

ron 289.547 españois en Sao Paulo, e nos anos 1905, 1909 e 1914 estes 

superaron ós italianos en volume de entrada5
• 

Segundo Klein, dos preto de 5 millóns de inmigrantes que chegaron a 

Brasil despois da abolición da escravitude, 750.000 eran españois. Estes, 

4. Ver, por exemplo: Alvim, Zuleika M.F.: Brava gente! Os italianos em Sao Paulo 1870-1920, Sáo Paulo, 
Brasiliense, 1986; Hutter, Lucy Maffei: /migra(ao italiana em Sao Paulo de 1902 a 1914. O Processo imigra
torio, Sáo Paulo, IEB/USP-CESP, 1986; Trento, Angelo: Do outro lado do Atlfintico. Um século de imigra(ao 

italiana no Brasil, Sáo Paulo, Nobel, 1989. 
5. Cf. Boletim do Dept. 0 Estadua/ do Traba/ha, Sáo Paulo, Typographia Brasil de Rothschild e Cia., 1915, pp. 7-
1 O. Para unha análise comparativa ver: Levy, Maria Stella Ferreira : "O papel da imigracáo internacional na evo

lucáo da populacáo brasileira (1872 a 1972)", Revista de Saúde Pública, Sáo Paulo, 8 (1974) (supl.), pp. 49-90. 
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se, en termos nacionais, eran os terceiros en importancia numérica, des

pois dos italianos e portugueses, a "sua concentrac;ao em Sao Paulo colo

cava-os en segundo lugar nesse estado"6
• 

A pesar de que a política inmigratoria no Estado de Sao Paulo se 

orientase no sentido de atraer man de obra para as facendas de café, a 

través da subvención das pasaxes, é certo que grandes continxentes de 

inmigrantes acabaron por instalarse na capital, atraídos polo seu desen

volvemento e pola oferta de empregos na industria nacente. Unha proba 

cliso é que a lexislación estadual expedida para regulamenta-la inmigra

ción e a colonización, en 1906-7, xa dispuña sobre a presencia de inmi

grantes noutras ocupacións, como xornaleiros, obreiros e artistas7
• 

Nun grande salto de crecemento, a cidade de Sao Paulo, que en 1872 

posuía soamente 23.243 habitantes, en 1900 xa concentraba o 10% de 

toda a poboación do Estado, e tería, en 1920, 577.621 habitantes. Deste 

total, o 35,5%, é dicir 205.245 habitantes eran estranxeiros, divididos en 

33 nacionalidades diferentes, entre os cales os españois constituían 

24.902 persoas8
• O aumento continuo e intenso da poboación pauleira, a 

partir das últimas décadas do século pasado, transformou a capital nun 

grande centro de producción e comercio co status de metrópole brasilei

ra, estimulada tamén pola primeira crise de superproducción de café e 

pola reducción da inmigración subsidiada, prohibida polo decreto 

Prinetti, que "redirecionaram o fluxo de trabalhadores para a capital". 

Amais cliso, convén mencionar que no período entre 1904-18 entra

ron, no Estado de Sao Paulo, 695.000 inmigrantes, e <lestes, 430.000, ou o 

62% do total, chegaron fóra da inmigración subvencionada, por conta 

propia e, polo tanto, libres para establecérense onde quixesen9
• Segundo 

Sodré10
, do total de traballadores que entraron espontaneamente no 

Estado de Sao Paulo, no período 1908-20, pouco máis do 20% foron para 

6. Klein, Herbert: "A integra<.;áo social e económica dos imigrantes espanhóis no Brasil", Estudos 

Económicos, Sáo Paulo, 19, 3 (1989), pp. 456-457 . 
7. Lei 10.450 do 27/12/1906 e Dec. 1.458 do 10/04/1907, art. 1. Cole(ao de Leis e Decretos do Estado de 

Sao Paulo . 

8. Os datos para 1872 e 1900 están en Morse, Richard: De comunidade a metrópole, Sáo Paulo, Comissáo 

do IV Centenário, 1954, pp. 129-130 e p. 362; para 1920, ver: Ministério da Agricultura, lndústria e 

Comércio: Recenseamento Geral do Brasil, 1920, Rio de Janeiro, lmprensa Oficial, 1962. 
9. Ribeiro, Maria Alice: História sem fim ... lnventário da saúde pública - Sao Paulo 188011930, Sáo Paulo, 

Editora Unesp, p. 100 e p. 157, nota 3. 
10. Sodré, Nelson Werneck: "História da indústria em Sáo Paulo", Observador Económico e Financeiro, 12, 
141 (out., 1947), p. 46 . 
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o campo, acentuando unha tendencia que xa se verificaba desde 1870, 

medrando a porcentaxe da poboación que se establecía na capital. 

O crecemento da cidade chegaba en 1914 a asustar ó Departamento 

Estadual do Trabalho que, no seu Boletín, albiscaba os perigos que ese 

"pernicioso urbanismo" podería causar, advertindo da "plethora das 

cidades" e do "pauperismo", causados polas ilusorias promesas de tra

ballo e prosperidade que fascinaban a cantidades cada vez maiores de 

inmigrantes estranxeiros e traballadores rurais nacionais. De diferentes 

maneiras, eses inmigrantes contribuíron, coa súa presencia e sobre todo 

coas súas actividades, modos de vida, experiencias e tradicións, ás modi

ficacións na paisaxe urbana e cultural da cidade de Sao Paulo. 

A pesar do número significativo de españois na capital, a súa pre

sencia na cidade, ó longo do período 1890-1930, non é facilmente perci

bida e esta é a primeira cuestión que se lle presenta ó investigador: 

busca-los significados do silencio sobre o inmigrante español e as posi

bilidades da súa reconstrucción. A reiterada invisibilidade dos espa

ñois na cidade de Sao Paulo tal vez poida ser debida ó tipo de fontes 

tradicionalmente utilizadas nos estudios sobre a inmigración, é dicir, 

os informes dos órganos estaduais que se ocupaban da colonización, 

como a Hospedaria dos Imigrantes, a Secretaria da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, a Sección de Demografia e os Boletíns do 

Departamento Estadual do Trabalho. 

Considerando que estes documentos foron elaborados polas institu

cións responsables da atención e/ ou control dos inmigrantes e que tiñan 

a súa razón de ser na política inmigratoria desenvolvida polo goberno 

do Estado de Sao Paulo, subsidiada e orientada prioritariamente para o 

fornecemento de brazos ás facendas de café, é comprensible que eles 

reflictan a "face oficial" da inmigración no Estado. 

Nesta documentación os españois aparecen, ó lado doutras nacionali

dades, soamente como números para engrosa-las estatísticas de entrada e 

saída, e nela pódense encontrar algunhas informacións dispersas sobre a 

ocupación que posuían en España, se viñeron sós ou coa familia, número 

de fillos, grao de instrucción e principalmente o destino no interior do 

Estado de Sao Paulo. As análises e preocupacións <lestes órganos, expre

sadas nas súas publicacións e informes, xiraban en torno ás demandas de 

man de obra, condicións de vida e traballo, valor dos salarios pagados 

nas facendas, ademais de organiza-las estatísticas de cada sector. 
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Pouco ou nada informan, sen embargo, sobre o inmigrante que 11esca

pou" ó control burocrático dos órganos oficiais de inmigración, ou 

daqueles que, unha vez cumprido o contrato cos propietarios das facen

das, deixaron o interior en busca de novas oportunidades nas cidades 

veciñas e na capital, ou, simplemente, fuxían das facendas . Vexámo-lo 

relato dun <lestes inmigrantes: 

Chegamos, [. .. ] pelo antigo trem dos ingleses, a Imigrac;ao da Visconde de 

Parnaíba. Verdadeira Torre de Babel. Centenas de espanhóis, italianos, rus

sos, [ .. .],Jalando, gesticulando, gritando [. .. ] mais parecía um Jlcanil". [. .. ] 

Levas enormes seguiam nos trens para o interior de Sao Paulo. [ ... ] Um 

sobrinho de minha mfí.e, [ ... ] veía nos buscar. Conhecendo as artimanhas des

tas situac;oes, e sabendo o que nos esperaría na lavoura, nada agradável

sorrateiramente nos tirou da Imigrac;ao, levando-nes para a casa da irma de 

minha mae, já de há muito tempo no Brasil, habitando, por aquela época, a 
rua Ana Néri, em Sao Paulo11

• 

Tal vez por privilexiar aquelas fontes, algúns autores, como José de 

Souza Martins, concluíron que os españois en Sao Paulo se dirixiron case 

na totalidade ás áreas productoras de café no interior, indicando, se non 

a imposibilidade, polo menos unha grande dificultade para recuperar 

informacións sobre as condicións de vida e os tipos de traballos desem

peñados polos españois nas cidades12
• Este autor vai máis adiante ó afir

mar que o /1 silencio" sobre os españois é case total, non existindo fon tes, 

estudios, informes ou crónicas sobre eles, e que mesmo os poucos exem

plares dos periódicos editados pola colonia que sobreviviron nos arqui

vos, traen poucas informacións sobre a súa presencia en Brasil. 

Outra proba para esa JI dilui\:ao" dos españois sería a súa tendencia á 

integración, demostrada pola rapidez con que se 11fundiram paulatina

mente no cadinho da nacionalidade", a través dos casamentos fóra da 

colonia, do /1 aportuguesamento" dos apelidos, aínda que o español fose 

un tipo "altivo", /1 arrogante" e JI com tradi\:ao nacional mais arraigada", e 

11. Díaz, Eduardo: Um imigrante e a revolu<;ao (memórias de um militante operário), Sao Paulo, Brasiliense, 

1983, p. 16. O autor, nacido en Almuñecar, cidade costeira da provincia de Granada, en 1917, desembar

cou en Santos, coa familia (os pais, unha avoa e dúas irmás menores), en marzo de 1926. 

12. Martins, José de Souza: op. cit., p. 14. 
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mesmo "plebeu e pobre", xustificados polo feito de que "Espanha já teve 

um império por sobre o qual jamais o sol se deitava"13
• 

Argumentando a partir deste comportamento dos españois -no senti

do de se mesturaren cos de orixe portuguesa, adaptando "rapidamente a 

grafia de seus nomes a ortografia portuguesa", Klein concluí u que "em 

resumo, eles integraram-se tao bem na cultura dominante que é difícil 

extrair as súas experiencias daquelas dos brasileiros de nascimento"14
• 

Unha cuestión a considerar é a suscitada por Avelina Gallego15 sobre 

as resistencias españolas contra a emigración cara a outros lugares dis

tintos das súas colonias (Cuba, Arxentina e Porto Rico), ademais das rei

teradas tentativas de combatela, expresadas por intelectuais, pola poboa

ción en xeral e ata pola postura oficial do goberno español. 

A diferencia de Italia, para a que a emigración "solucionaba proble

mas internos" e era, polo tanto, "un feito positivo", o Estado español e 

tamén as autoridades consulares en Brasil censuran a emigración e os 

emigrantes, considerándoos "traidores" e "ladróns da súa Patria". Para 

esa autora, esta animosidade non podería xera-lo recoñecemento e o 

interese, por parte das autoridades españolas, na defensa dos dereitos e a 

creación de órganos para amparo e aglutinación destes cidadáns espa

ñois en territorio brasileiro. 

Por outro lado, as diferencias rexionais e culturais, así como aquelas 

provocadas pola Guerra Civil española, parece que se mantiveron tamén 

en Brasil, contribuíndo á fragmentación da colonia e diminuíndo as súas 

oportunidades de gañar presencia e de imprimi-las súas marcas na socie

dade brasileira. En certa maneira, estas disensións foron estimuladas 

polo Estado español, como afirma Avelina Gallego, nunha tentativa de 

evitar que, cohesionados e fortalecidos, os emigrantes da posguerra tive

sen maior poder de presión sobre as súas entidades representativas. 

Por estarmos traballando con memorias, crónicas e rexistros de pren

sa e asociacións, ademais dos datos de poboación e das súas ambigüida

des, o noso traballo céntrase na precariedade das formas de sobreviven

cia física e cultural resultado de tales movementos, nos modos de recons

titución das actividades de traballo e das práticas culturais dos españois 

13. Ellis, Jr., Alfredo : Populac;oes paulistas, Sáo Paulo, Cia. Editora Nacional, 1934, pp. 159-166. 

14. Klein, Herbert: op. cit., p. 8. 

15. Gallego, Avelina Martinez: op. cit. , pp. 65-68. 
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na cidade de Sao Paulo, así como no cotián da vida urbana pauleira nas 

súas confrontacións de modos de vida e experiencias de organización ou 

de asociación. 

Os xomais e as crónicas pauleiros consagraron unha imaxe negativa e 

pexorativa dos españois (e do galego en particular) ata para cidadáns do 

común, como o Sr. Amadeu, filio de inmigrantes italianos, obreiro meta

lúrxico e siareiro do Palestra, que ó lembra-lo desenvolvemento do fút

bol en Sao Paulo afirma: "No Corinthians estava a massa: os pretos e os 

espanhóis"16
• Símbolo do "cobizoso incansable", inculto e ignorante, eles 

representaban "a cara escura do proceso migratorio", coa súa miseria e 

abandono17
• 

Esta visión tamén estivo presente en Brasil e mesturábase con outra, 

máis xocosa, onde o español é considerado un vividor, xogador empe

dernido, disposto a "torrar" diñeiro nos frontóns xogando á pelota, 

cheos de "ardor picaresco" que os levaba a falar de máis, contar valentí

as e que acabou sendo consagrada na expresión "espanholada" 111
• O xogo 

da pelota foi algo moi común en Sao Paulo polo menos ata os anos 30. 

Nos barrios e tamén no centro da cidade existiron varios frontóns, que 

promovían torneos concorridos, a xulgar polas innumerables propagan

das e polos artigos publicados na grande prensa contra esas "casas do 

vício", que atraían "bebados e desordeiros". 

A influencia española tamén se fixo sentir nas animadas e concorridas 

touradas e corridas de touros promovidas polos círculos instalados na 

Praza da República, que sobreviviron ata os primeiros anos <leste século, 

explotados por empresarios españois. A imaxe do español violento, 

anarquista e exaltado impregnou tamén a memoria popular, sen embar

go, nin unha nin outra foron capaces de conformar ou forxar unha iden

tidade de grupo, como ocorreu con outras nacionalidades. 

16. Bosi, Ecléa : Memória e sociedade: lembranc;as de velhos, Sáo Paulo, T.A. Queiroz. 1983, p. 89. 

17. Galicia & América: cinco séculas de historia . (Catálogo da exposición), Xunta de Galicia/Consello da 

Cultura Galega, 1992, p. 67. 

18. Maura. Paulo Cursino de: Sao Paulo de outrora (evocac;oes da metrópole), Sáo Paulo, ltatiaia/Edusp, 

1980, p. 156. Nos diccionarios da lingua portuguesa este termo traduce a expresión ou manifestación esa

xerada, hiperbólica, en xeral xactanciosa; fanfurriñada. Esta expresión era utilizada para designar tamén os 

acontecementos políticos considerados inconsecuentes ou aventureiros . Outro termo - " espanhola "-, ade

ma is de designa-la persoa nacida en España, indica o nome dado "a gripe na pandemia de 1918", que cau

sou moitas martes en Sáo Paulo e a súa lembranza marcou a literatura daquel período, ademais da memoria 

dos habitantes da cidade. 
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Así, moitas veces os españois foron confundidos cos portugueses ou 

clasificados de forma xenérica como "ibéricos". Mesmo nas novelas e 

nos libros de memorias os autores caen nesa confusión, ó confundir por

tugueses con españois, ou poñéndolles ós personaxes nomes españois, 

sen describilos ou caracterizalos como tales. 

Tamén o memorialista Jacob Penteado, el mesmo un inmigrante e 

habitante dos barrios do Brás, Bom Retiro e Belenzinho, non escapou ó 

que parece que foi a regra. Lembrando a súa convivencia cunha familia 

de orixe catalana, gracias á súa estreita amizade con Pepito, o autor narra 

a súa estrañeza e confusión a primeira vez que o visitou na casa: "Que 

diabo de idioma estariam falando ali? Pareceu-me unha mistura de ita

liano, espanhol e frances". 

Noutra pasaxe, describindo un conflicto entre os italianos do 

Belenzinho e os portugueses da Vila Carrao -que disputaban os servicios 

do único sacerdote dispoñible para a realización de dúas cerimonias reli

xiosas no mesmo día e horario-, Penteado revela que os habitantes do 

Belenzinho, para enfurecer aínda máis ós portugueses chamáballes 

"galegos"19
• 

Tamén Afonso Schimidt, cronista dos barrios populares pauleiros e 

das persoas coas que conviviu desde o comezo do século XX, retratando 

a vida do Brás nos anos 1910 describe personaxes e hábitos cotiáns dos 

italianos, como o carniceiro Mastrolupo devorando pracenteiro un "pra

tarraz de 'spaghetti' ao molho", acompañado de "urna frigideira com 

miúdos de cabrito guisados em alho e azeite", intercalando os bocados 

con "capisces", "meno males", "fessis" e "bellas robas". Mesmo o "mon

sieur Celestin", profesor de linguas e preparador de alumnos candidatos 

á Academia, mereceu algunhas páxinas e diálogos en francés, mentres 

que as referencias ós españois se limitan /1 aos leiteiros de Santiago de 

Compostela, que mantinham estábulos com tres vacas[ ... ] as margens do 

Tiete" e unha rápida referencia a un personaxe, Manolo, que, a pesar do 

nome, é descrito simplemente como /1 cuiabano" e tocador de pistón20
• 

19. Penteado, Jacob: Belenzinho, 1910 (retrato de uma época), Sáo Paulo, Martins. 1962, pp . 107 e 120. 

Trátase das memorias do autor, antigo obreiro do sector vidreiro, e da súa familia, nos barrios do Brás, 

Mooca e Belenzinho, rexións industriais cunha grande concentración de españois. 

20. Schimidt, Afonso : Mirita e o ladrao, Sáo Paulo, Clube do Livro, 1960, p. 52 e pp. 90-93. Poeta e novelis

ta, autor de novelas populares e crónicas sobre a vida urbana de Sáo Paulo, é considerado un escritor 

"social" próximo a anarquistas e comunistas. 
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Considerando estas cuestións e guiándonos polos presupostos dunha 

Historia Social atenta ós modos de vida, ás experiencias sociais e ó cons

truírse dos suxeitos históricos, foi polo que optamos por outros camiños. 

Identificamos fontes e lugares de investigación que ofrecesen a posibili

dade de seguí-las experiencias concretas dos españois na cidade de Sao 

Paulo, no período entre 1890-1930, analizándoos nos espacios de traba

llo, nos lugares de residencia, nas actividades culturais e asociativas, no 

lecer, na militancia, etc. 

Fronte á inexistencia de acervos, institucións ou mesmo informacións 

sobre estudios específicos verbo desta temática, foi necesario percorrer 

un longo e sinuoso proceso de investigación, consultando bibliografía 

específica sobre cada un <lestes temas, seguindo pistas a partir de nomes 

que poderían indica-la súa orixe española, articulando diferentes sopor

tes documentais como crónicas, fotografías, memorias, declaracións, etc. 

As nasas dificultades foron aínda maiores porque son poucos, aínda, 

os traballos sobre a cidade de Sao Paulo, universo e escenario onde bus

camos rastrexa-la actuación dos inmigrantes. Unha vez máis, foi preciso 
11 dar con ta" desde as crónicas que describiron a cidade e os seus habitan

tes ata teses máis recentes, onde a cidade moitas veces aparece unica

mente como "pano de fondo" para análises sobre a industrialización, ori

xes e desenvolvemento do teatro e do cine, remodelación e moderniza

ción urbana ademais, é evidente, da extensa producción sobre o move

mento obreiro e libertario e sobre .o proceso inmigratorio. 

Recorrendo a estas crónicas, memorias e tamén a fotografías sobre a 

cidade, podemos, por exemplo, encontra-los seus espacios de residencia e 

lecer nos innumerables cortir;os existentes na Mooca, Brás, Belenzinho e 

Bom Retiro, típicos barrios obreiros pauleiros do comezo <leste século. No 

Brás, os españois vivían nas rúas Caetano Pinto, Carneiro Leao, Gasometro 

e no vello Beco do Lucas, onde dividían os cortir;os cos italianos21
• 

Na Mooca ocuparon tanto as rúas próximas a Ana Néri, xa nos lími

tes co Cambuci, como o alto da Mooca, nas proximidades do depósito de 

auga. ¿Pode significar algunha causa o feito de que unha vila, na rúa 

Ana Néri, Mooca, habitada exclusivamente por españois, tivese o suxes-

21. Penteado, Jacob: op. cit., p. 57. Manuel Diégues Junior informa que os españois se concentraron tamén 

nos barrios da Penha e Vila Matilde, ademais da área máis industrializada e próxima ó centro da cidade. (En: 
lmigra<;ao, urbaniza<;ao, industrializa<;ao, op. cit., p. 17 4). 
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tivo nome de "La Mierda"? Outras referencias sobre a grande concentra

ción de "ibéricos" neste barrio remiten ó "glorioso Madrid, clube que na 

década de 40 sería campeao dos campeoes da várzea paulistana", dirixi

do por "Salvados, serralheiro", e onde xogaban "Mário, 'pescoc;o torto', 

Ribas, Pedrinho, Manolo e Vega"22
, entre outros. 

Os conflictos de rúa entre españois e italianos nos barrios da Mooca e 

Bom Retiro son outra referencia constante nos relatos memorialistas. 

Algunhas explicacións xiran en torno ó "complexo de inferioridade" dos 

españois en relación ó "progresso social" dos italianos, os primeiros 

"crescendo a sombra" dos "rivais" que, a medida que melloraban de 

situación, se ían trasladando para o Brás23
• 

Xa as estatísticas elaboradas polo Departamento Estadual do 

Trabalho sobre os accidentes de traballo na capital indican un número 

significativo de accidentes que afectaban ós españois. Do total de estran

xeiros víctimas de accidentes de traballo, os españois representaron 156 

ou o 9,3%, en 1913; 138 ou o 8,6%, en 1914 e 61 ou o 5,2%, en 1915, detrás 

só dos italianos e dos portugueses24
• Nalgunhas profesións como peóns, 

carreteiros, canteiros, cocheiros, conductores de tranvías, choferes e tra

balladores (braceiros) entre outras, o número de españois accidentados é 

superior á suma de accidentados estranxeiros nas mesmas actividades, 

superando tamén a súa propia proporción sobre o total de accidentados, 

o que pode indica-la súa concentración nestas actividades25
• A investiga

ción a partir dos rexistros da Prefeitura para a expedición de matrículas e 

puntos de traballo, así como das fotografías destes lugares, existentes en 

acervos públicos da cidade, poden informar máis sobre estes aspectos. 

Se observármo-los datos anuais dispoñibles sobre os internamentos 

e/ ou falecementos de inmigrantes doentes na Santa Casa de 

22. Díaz, Eduardo: op. cit., p. 20. Este club estaría formado basicamente por "carvoeiros da Rua Santa 

Rosa " segundo Ebe Reale: Brás, Pinheiros, Jardins: tres bairros, tres mundos, Sáo Paulo, Pioneira/Edusp, 

1982 , p. 41 . 

23. Ri zzo, Paulo Licio : Pedro Maneta, Rio de Janei ro, lmprensa Nacional, 1942, p. 3. Esta novela describe as 

condicións de vida e de traballo, os conflictos entre españois e italianos na Mooca e no Brás, a partir da tra

xectoria da familia Martínez entre os anos 20 e 30. 

24. Boletim do DET, ano 5, n.º 18 (10 trimestre 1916), Sao Paulo, Typ. Brasi l de Rothschild e Cia., 1916, p. 

22 . O analista chama a atención, na páxina 13, sobre o feito de que a diminución do número de accidentes 

era máis unha consecuencia da "crise que acarretou a diminuic;ao do trabalho e, portanto, [ ... )das probabi 

lidades de acidentes", do que a prevención ou mel laría das condicións de traballo. 

25. Cf . Martins: op. cit., p. 14, nota 18. 
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Misericórdia, podemos percibir que os españois manteñen sempre o ter

ceiro lugar, sen incluír ós brasileiros. Sen embargo, se comparámo-los 

números totais de martes na Santa Casa, a participación de españois é 

significativa xa que, a pesar de estar numericamente por detrás dos por

tugueses, mantéñense próximos e, nalgúns anos, superan en número de 

mortos ós daquela nacionalidade. 

A situación era semellante na enfermería da Hospedaria dos 

Imigrantes, onde os datos relativos a 1908, cando a epidemia da varíola 

se espallou pola capital, rexistraron a entrada de 307 persoas doentes, 

das cales 115 eran españois26
• Asociados ás informacións sobre as preca

rias condicións de vida dos inmigrantes e das "clases pobres" nos cortir;os 

dos barrios obreiros, eses números poden indicar unha alta taxa de mor

talidade entre os españois. 

Enquisas e informes médicos sobre as condicións de habitabilidade e 

saúde na cidade de Sao Paulo, realizados desde a década dos 90 do século 

pasado, xa indicaban os barrios do Bom Retiro, Brás, Mooca e Belenzinho 

como focos epidémicos, en virtude de concentraren preto do 37% da 

poboación da cidade. Mal alimentados e amontoados en cortir;os, poroes e 

fondos de cocheiras, sen ventilación ou iluminación adecuadas, "esas for

zas vivas do traballo" eran presas fáciles da tuberculose, do tifo -causado 

polo consumo de augas contaminadas polas latrinas-, da febre amarela, 

da varíola e da disentería amébica, doenzas endémicas neses barrios. 

Unha vez máis é a memoria do .español Eduardo Díaz a que nos per-

11.üte entreve-las condicións de vida deses inmigrantes no Sao Paulo do 

final da década dos 20: 

Esta rua [Ana Néri] seria nos próximos anos o local de nossa moradia. 

Verdadeiro vespeiro humano[ ... ] um corredor imenso, com dez, vinte quar

tos enfileirados, onde se amontoavam as famílias, [ ... ] O quarto tinha uma 

área de 3 por 4 metros, onde [ ... ] dormíamos, comíamos, conversávamos ... 

[ ... ] A latrina [ .. . ] ficava bem no fundo do corredor, onde oito famílias que 

também habitavam aquela vi la se serviam. [. .. ] A cozinha Ji.cava no fundo do 

26. Hutter, Lucy Maffei: op. cit., pp. 164. As listas de doentes ós que lle deron entrada e os de falecemen

tos acorridos na Santa Casa, no período entre 1904-08, discriminados por nacionalidade, encóntranse nas 

pp. 168-177. 
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corredor, perta da latrina, onde, junto com mais 3 mulheres, minha mae 

cozinhava [ ... ] Este, portanto, o reduto de nove famílias, um quarto para 

cada, uma latrina e duas cozinhas coletivas27
• 

Non é de estrañar que as estatísticas oficiais sobre as epidemias de 

febre tifoidea ocorridas entre 1913-16, en Sao Paulo, informen de que o 

80% do total de óbitos aconteceron nesa rexión, próxima ós ríos 

Tamanduateí e Tiete. A mesma situación repetiuse durante a famosa 

"gripe espanhola", en 1918, cando os xomais obreiros denunciaban que 

a "influenza" mataba máis no Brás, Mooca, Belenzinho e Bom Retiro, 

co 12,35% dos óbitos rexistrados nos libros dos cemiterios, do que en 

calquera outra rexión da cidade28
• 

En canto ó mercado de traballo, referencias diversas indican a inser

ción dos españois nos oficios menos cualificados, como cocheiros, con

ductores de tranvías, canteiros, zapateiros, empregados domésticos, ven

dedores ambulantes, traballadores manuais e, particularmente, como 

carreteiros -actividade cargada de prexuízos-. Os servicios de carreteiro, 

axudante e cargador atraían a unha grande parte dos traballadores urba

nos, dado o pequeno investimento inicial e polo feito de poderen traba

llar independentes, sen vínculo con empresas29
• O feito de que os carre

teiros transportasen calquera tipo de producto, inclusive lixo, tal vez 

explique en certa medida o estigma que pesaba sobre os españois. 

A grande prensa e os rexistros policiais crearon unha imaxe destes 

traballadores ligados ó transporte como combativos e violentos, as súas 

folgas paraban toda a cidade, como en xullo de 1903, resaltando a súa 

disposición para participar nas folgas xerais e nos tumultos. Para a poli

cía e unha grande parte da opinión pública, eles eran "profissionais peri

gosos", xa que por deber do oficio circulaban por tódolos barrios e pode

rían servir de elementos de comunicación entre os demais traballadores 

da cidade. 

27. Dfaz, Eduardo: op. cit., p. 17. 

28. Os datos estatísticos de mortalidade encóntranse en: Bertolli F.º, Cláudio: Epidemia e sociedade: a gripe 
espanhola no município de Sao Paulo, Sao Paulo, FFLC H/USP, Dissertar,;ao de Mestrado em História, 1986, 
pp. 67-8. 

29. Cruz, Heloisa de Faria : Traba/hadares em servic;os: dominac;ao e resistencia (Sao Paulo - 190011920), Sao 

Paulo, Marco Zero, 1991, pp. 30-31 . Esta autora ofrece moitas pistas de análise ademais de referencias de 
fontes que permiten profundar nestas cuestións. Tódalas consideracións sobre a presencia dos carreteiros na 
cidade apóianse neste traballo . 
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Nas estatísticas criminais que asocian profesión e crime, os carreteiros, 

xunto cos canteiros e panadeiros ( outros traballos con significativa concen

tración de españois), son as actividades máis identificadas. Os españois, en 

todo o período analizado, ocupan tamén o terceiro lugar nos datos cuanti

tativos referentes a vagancia, criminalidade e repatriados polo Estado bra

sileiro30. ¿Poderiamos pensar que a partir <lesa asociación entre profesión x 

nacionalidade x crimes cometidos, foi posible reforzar, xunto cunha imaxe 

máis común do español violento, do anarquista exaltado e do vividor, 

unha visión deses inmigrantes como indesexables e escoura da cidade? 

A necesidade de mante-los carreteiros baixo a mirada vixiante da 

municipalidade e da policía acabou por producir unha abundante docu

mentación formada por estatísticas, lexislación, informes, ademais dos 

rexistros de expedición de permisos, onde constan informacións sobre a 

nacionalidade, puntos prefixados pola Prefeitura, que nos permiten ana

liza-lo volume de traballadores que participaban nestas actividades e a 

importancia do traballo que realizaban. Tamén polas fotografías da cida

de é posible recupera-la grande concentración dos carreteiros nas proxi

midades dos mercados e feiras libres, onde son sorprendidos no servicio 

cotián de transporte, como tamén a través dos relatos e descricións sobre 

a cidade, xa que todos se ocuparon <lestes traballadores. 

Diversas fontes informan de que os españois preferían establecerse no 

comercio (cafés, hoteis, bares, restaurantes, secos e molhados, etc.), ou montan

do pequenas fábricas e talleres. Ex~mplos como os do sombreireiro José 

Tacia, con comercio establecido na Travessa do Comércio, en 1886, ou 

Mauricia Gilda Villagen, dona dun ''bar espelunca" que lle servía tamén de 

residencia, na rúa 25 de marc;o, en 1902, parece que foron moi comúns. A 

partir de 1917, fíxose frecuente que os españois abrisen pequenos negocios 

para fabricar e vender zapatos. Antonio Giménez e Ángel Guerrero, en 

xaneiro de 1919, asociáronse e abriron a "A. Giménez & Comp.", na rúa do 

Gasómetro, Brás, cun capital inicial de 24 cantos de reis31
• Unha vía sería ida:-

30. Cf . Fausto, Boris: " Controle social e criminalidade em Sáo Paulo: um apanhado geral (1890-1924)", en 

Pinheiro, Paulo Sérgio (org .): Crime, violencia e poder, Sáo Paulo, Brasiliense, 1983, p. 207. 

31. Cf. Fonseca, Guido: Crimes, criminosos e a criminalidade em Sao Paulo. (1870-1950), Sáo Paulo, Ed . 

Resenha Tributária, 1988, pp. 99 e 104, e Klein, Herbert: A imigrac;ao espanhola no Brasil, op. cit., p. 78 . 

Outros datos ta l vez poidan ser encontrados no Censo Obreiro da capital realizado en 1927 pola Delegada 

de Ordem Política e Social, ademais das denuncias dirixidas polos traballadores do sector, a través do 

memorial publ icado no OESP o 17/8/18, p. 3. 
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tífica-los propietarios de pequenos establecementos comerciais neses xéneros 

onde os españois predominaban, e tamén dos seus empregados, a través de 

rexistros da Prefeitura como albarás, anotacións de impostas e estatísticas. 

De acordo co censo de 1920, existían no Estado de Sao Paulo 3.530 

establecementos agrícolas, cun tamaño medio de 59 ha, e 127 industrias 

de propiedade de españois. Os españois, en xeral, dedicáronse á produc

ción de productos alimenticios, particularmente, de cebola, laranxa e plá

tano. Xa en 1934, unha estatística industrial realizada na cidade de Sao 

Paulo indicaba que os españois eran donos de 245 fábricas e talleres e 

2.040 empregados -ocupando o cuarto lugar en importancia-, cunha 

media de 7 traballadores (mentres que a media xeral dos estranxeiros era 

de 24), e unha producción media en torno a 86 cantos (en comparación 

coa media xeral de 274 contos)32
• 

Se, como afirma Martins, o inmigrante español dese período estaba 

"entre os mais pobres e os de menor mobilidade social"33, es tes números 

poderían proporcionar un indicador doutra natureza, sinalando a capa

cidade deses españois de, en pouco tempo, acumularen diñeiro suficien

te, lanzándose, individualmente, en empresas como propietarios. Ou, 

mesmo, poden relativiza-lo peso de determinantes como o analfabetismo 

ou a profesión exercida en España, na escolla e construcción dunha nova 

vida en Brasil. 

Podemos encontrar tamén españois no comercio ambulante (e nou

tras actividades de traballo informal), o máis representativo da circula

ción de mercadorías na capital, segundo as estatísticas da propia 

Prefeitura, e o medio máis fácil para os inmigrantes acabados de chegar 

de gañaren a vida. Por conta propia eles exerceron as máis variadas acti

vidades, tales como, "saqueiros, cigarreiros, funileiros, remendoes, sor

veteiros, vendedores de brinquedos, de frutas" 34
• 

O comercio ambulante en Sao Paulo foi obxecto de frecuentes tentati

vas de regulamentación, a través da lexislación e fiscalización de produc

tos, e do control dos paseos e prazas moi concorridos, sen esquece-las 

32. Cf. Sáo Paulo. Secretaria da Agricultura, Comercio e Obras Públicas. Diretoria de Estatística : Estatística 
Industria/ do Estado de Sao Paulo, ano 1934, Sáo Paulo, 1936, p. 28; Rodrigues, Jorge Martins: Sao Paulo 
de ontem e de hoje, Dept.º de Cultura, 1938, p. 135. 

33. Cf. Martins: José de Souza, op. cit., p. 1 O. 
34. Cf. Penteado: Jacob, op. cit., p. 57 . 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 79 



Laura Antunes Maciel e María Antonieta Martínez Antonacci 

rúas próximas ós mercados, disputados como puntos de vendas. Sería 

necesario inventaria-los asentamentos de matrículas e a expedición de 

albarás por parte da Prefeitura, onde constan a nacionalidade, a localiza

ción determinada, o tipo de producto, etc., xunto con fotografías e des

cricións destas actividades. 

Outras ocupacións tradicionalmente asociadas ós españois foron a de 

recolledor, Jlou carrinheiro", como lles chamaban, e a de comerciante de 

cousas inútiles (botellas, sacos baleiros), metais (chumbo, cobre) e obxec

tos usados, instalados principalmente nas inmediacións da rúa 

Piratininga e Santa Rosa, localizadas no barrio do Brás, pero a súa pre

sencia facíase sentir en tódolos barrios da cidade, onde pasaban recollen

do materiais, segw1do referencias de varias fontes. Eduardo Díaz lém

brase dun amigo "Paquito", o propietario da única pelota de goma do 

seu Jlpedac;o" na Mooca, que precisou traballar -semanas axudándolle a 

Jlseu pai, empurrando o carrinho cheio de ferro velho, garrafas vazias, 

jomais, para ganhar a bola de borracha"35
• 

No traballo con cousas inútiles construíronse moitas fortunas e 

"impérios"; finalmente, pregunta Jacob Penteado, JI ¿quem nunca ouviu 

falar do 'reí do ferro-velho?"', afirmando que sempre houbo Jlum monar

ca <lesa espécie" no Brás. Moitos tamén estiveron ligados ó comercio de 

cereais, nas rúas próximas ó Mercado Municipal, como Santa Rosa e 

Paula Souza, e nas feiras libres de Sao Paulo. Os españois dominaron 

tamén o comercio de sacos, na mesma zona cerealista do Brás. 

Valéndose do recurso a declaracións orais, Nascimento desenvolve 

un relevante estudio sobre a presencia dos españois na comercialización 

de cousas inútiles e no ramo dos sacos en Sao Paulo. Indicando que, 

JI enquanto atividade estigmatizada como marginal a economía do país, 

ela se furtou as tabelas estatísticas, aos números e as pesquisas govema

mentais"36, Nascimento recupera a concentración española no tráfico de 

chatarra por medio de testemuños orais. O seu estudio afronta as dificul

tades que envolven a investigación co comercio de cousas inútiles, cons

truíndo unha significativa relación entre españois -silenciados na histo-

35. Dfaz, Eduardo: op. cit., pp. 19-20. 

36. Nascimento, José Leonardo do: op. cit .. pp. 11 -20. Sobre a tradicional asociación entre españois e o 

comercio de chatarra ver, tamén, o traballo citado de Penteado, pp. 57 e 229. 
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riografía sobre inmigración- e mercadoría de obxectos usados, actividade 

descualificada por traballar con "obxectos sen valor". 

Máis que ocuparse do mundo do traballo e dos negocios, das traxec

torias de familias españolas desde o comercio de obxectos usados ata o 

despezamento de automóbiles en Sao Paulo, que acompañou o establece

mento da industria automobilística, Nascimento non perdeu de vista as 

conexións destas actividades españolas coa vida da cidade. Cuestión que 

consideramos que é necesario examinar a fondo e diversificar, no sentido 

de percibi-los modos de vida, de asociación e de expresión cultural dos 

españois en Sao Paulo, atendendo a como, historicamente, viviron as 

súas experiencias de inmigrantes, indisociables das relacións e dos 

modos de ser que fixeron a vida urbana de Sao Paulo. 

De tal xeito que, estas actividades, ó constituírense como dominio 

exclusivo dos españois en Sao Paulo, acabaron asociadas ós espacios físi

cos onde se desenvolvían, construíndo tamén unha identidade común 

para tódolos españois. Guilherme de Almeida anotou as súas impresións 

do "bairro espanhol", onde predominaba o 

cheira de aniagem e de cebola. As sacas abrem as bocas de cereais, bocejam, 

parrudas, empanturradas, nas portas dos armazéns; as réstias escorrem dos 

tetas, enroscam-se nas paredes sujas, rescendem forte como tranc;as suadas 

[ ... ] Botequins. Em cada botequim, urna mulher de luto no balcii.o. Em cada 

mulher de luto, urna cara de cartomante. Pó-de-arroz sem "rouge"37
• 

Aínda que nun número pouco significativo, os españois podían ser 

encontrados tamén entre os empregados contratados polas empresas 

públicas. Entre o persoal contratado polo goberno do Estado en 1911, os 

españois sumaban 165 do total de 1.408 estranxeiros distribuídos en 

diversas empresas, como a Repartic;ao de Água e Esgotos, a Diretoria de 

Limpeza Pública, o Desinfetório Central, o Instituto Butanta, a Comissao 

de Saneamento de Santos, etc., case sempre en actividades que non esi

xían cualificación. 

37. Almeida, Guilherme de: "Cosmopolis", OESP, do 10, 17, 24 e 31 de marzo; 7 e 21 de abril e 5 e 19 de 
maio de 1929. 
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Polo menos na maior empresa que prestaba servicios públicos da 

cidade de Sao Paulo, a "Sao Paulo Tramway, Light and Power Co. Ltd.", 

compañía de capital canadense co monopolio dos sectores do transporte 

e enerxía, os españois constituíron desde o inicio das actividades o ter

ceiro grupo estranxeiro na composición da forza de traballo. Un informe 

de 1930 dá canta de que os españois empregados na Light eran 381, dun 

total de 6.221 empregados, representando o 6% da forza de traballo desta 

empresa, na súa maioría contratados como empregados por horas e ocu

pando funcións de conductores, choferes e obreiros311
• É probable que 

poidamos encontralos noutras actividades desenvolvidas pola compa

ñía, tanto nas cocheiras e talleres, como nas obras de expansión dos 

carrís de tranvías, que contrataban xornaleiros para traballos máis pesa

dos, como cavadores, cargadores, rozadores, varrendeiros, canteiros, etc. 

Non se pode deixar de considera-lo número-aparentemente significa

tivo de traballadores españois na construcción de liñas férreas, como a 

Sao Paulo Railway, onde a súa presencia se fai notar nos vellos álbums 

de fotografías e na memoria de antigos empregados que, aínda hoxe, se 

lembran deles como obreiros pouco cualificados, así como os negros, 

destinados ós traballos pesados na limpeza da liña, abastecemento de 

leña, carpinteiros e, en menor número, como maquinistas, fogueiros e 

obreiros dos talleres da Mogiana39
• 

Aínda que se diga o contrario, moitos empregáronse tamén nas fábri

cas, principalmente naquelas que esixían menor cualificación ou entra

ballos máis "sucios" e pesados, como a fábrica de cemento en Perus, 

inaugurada en 1926, e a fábrica de montaxe de vehículos General 

Motors, instalada en 1925, onde encontramos rexistros de contratos de 

traballadores de nacionalidade española. Mesmo nun sector como o téx

til, aparentemente territorio dos obreiros italianos, puidemos encontrar, 

no informe sobre as condicións de traballo neste sector, realizado en 1912 

polo Departamento Estadual do Trabalho, 338 españois espallados polas 

33 fábricas visitadas, superados numericamente soamente polos italia

nos, os nacionais e eventualmente polos portugueses. 

38. The Sáo Paulo Tramway, Light & Power Company: Employment Bureau, Annual report far 1930, Sáo 

Paulo, Dept. 0 do Patrimonio Histórico da Eletropaulo, mimeografado. Os datos encóntranse na táboa 9. 

39. González Martfnez, Elda: " Españoles en Brasil : características generales de un fenómeno emigratorio ", 

Ciéncia e Cultura, 42, 5/6 (maio(junho de 1990), p. 343 . 
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Nunha das fábricas censadas, onde as condicións de traballo foron 

consideradas pésimas polos visitadores, do total de 374 obreiros entre

vistados "a nacionalidade predominante é a italiana, vindo em seguida a 

espanhola e depois a brasileira". Chama a atención o feito de apareceren 

nun número aceptable en fábricas tradicionais, como a fábrica Santana 

de sacos de fibra vexetal, de Jorge Street (Brás), a fábrica de tecidos 

Mariangela, propiedade do conde Matarazzo (Brás), o Cotonifício Crespi 

(Mooca) e a Ítalo Brasileira (Brás), entre outras40
• 

Pódese deducir, a partir deses datos, que a presencia de españois nos 

talleres e na industria téxtil pauleira, consideradas reductos dos italianos 

e o sector sobranceiro na industrialización naquel período, foi máis fre

cuente do que podíamos imaxinar. Aínda que acompañado da adverten

cia "biografia romanceada", o libro Pedro Maneta41 pode, en certa medida, 

retratar experiencias doutros inmigrantes españois, como a familia de 

J oao Martínez, personaxes centrais da trama. 

A traxectoria da familia Martínez, a súa chegada a Brasil proveniente 

de Bos Aires, a primeira residencia na Mooca en 1910, as estratexias de 

sobrevivencia, o desemprego, a entrada do fillo máis vello -o Pedro do 

título- como obreiro dunha fábrica de tecidos, a súa aprendizaxe no tra

ballo, a súa participación nas folgas obreiras, os accidentes, ata o día a 

día no barrio, son retratados con moita sensibilidade por Rizzo. A idea e 

as informacións para esta novela, ambientada nos barrios da Mooca e 

Brás dos anos 20 e 30, foron recollidas durante a súa permanencia no 

barrio da Mooca, como encargado dunha congregación presbiteriana. 

Convén lembrar, tamén, a experiencia do español Eduardo Díaz como 

obreiro na industria vidreira (no taller "Franco & Cia" na rúa Augusta) e 

despois na téxtil (na fábrica Gasparian, onde traballou como tecelán), o 

día a día no traballo e o descanso obreiros, os accidentes, a militancia e os 

militantes dos medios sindicais e partidistas a partir dos anos 30. 

Xa os traballos que relacionan o aumento da poboación resultante da 

inmigración co crecemento da prostitución, dos vagabundos e da crimi-

40. Boletim do DET, Sáo Paulo, Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 1912, pp. 74-75. Das 33 
fábricas inventariadas 31 estaban na capital, unha en Santos e outra en Sáo Bernardo. O n.º total de obreiros 

era de 11.642, foron censados 10.204 en 23 establecementos, senda 2.648 homes e 6.801 mulleres. Do total 
de obreiros censados, 7.499 eran estranxeiros, 1.843 nacionais e 862 de nacionalidade ignorada. 
41. Rizzo, Paulo Lício: Pedro Maneta, Rio de Janeiro, lmprensa Nacional, 1942. 
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nalidade, en xeral, na cidade de Sao Paulo, presentan datos estatísticos 

onde os españois aparecen á cabeza doutras etnias, que superaban con 

moito o número e presencia destes na capital. 

Desde as últimas décadas do século pasado, as autoridades policiais 

xa alertaban sobre o perigo que "espanhóis e italianos" representaban, 

pois eran "peritos no vício", cometían todo tipo de crimes, "conseguindo 

ainda, escapar a ac;ao da justic;a"42
• Os xornais pauleiros compartían a 

opinión da policía, reforzando a imaxe dos estranxeiros como os respon

sables non só do aumento da criminalidade senón, tamén, da introduc

ción no noso medio de "técnicas e modalidades delituosas, a maioría das 

quais, desconhecidas entre nós". 

Os estranxeiros estarían, de acordo con estas fontes, máis envoltos nos 

crimes contra a propiedade, latrocinios, furtos cualificados, varias moda

lidades de "cantos do vigário", delictos contra os "costumes", como a 

prostitución, o chulo profesional, as agresións e os homicidios. Ademais 

diso, as estatísticas indicaban, en 1904, que preto do 80% do total de per

soas que vivían de esmolas na cidade eran estranxeiros, existindo tamén 

os que simulaban pobreza, o que levou ás autoridades a tomaren disposi

cións legais para expulsaren do país eses "parasitas sociais". 

Os primeiros datos numéricos sobre a criminalidade en Sao Paulo son 

de 1893, elaborados a partir das pescudas policiais remitidas á Xustiza, e 

son, polo tanto, incompletos. De tódolos xeitos, a predominancia de 

estranxeiros é constante -e entre eles os españois, que ocupan o 3º lugar

ata 1904, cando os brasileiros asumen o liderato nas estatísticas criminais43
• 

Moitas veces a prensa obreira manifestou preocupación polos resulta

dos da angustia provocada palas dificultades do vivir na cidade en cre

cemento, que orixinaba a difusión do alcoholismo entre os traballadores, 

ilustrada polo exemplo do español Manuel Cazón, de 60 anos, solteiro, 

con profesión declarada de hortelán, encontrado borracho e con feridas 

provocadas pola caída, nunha rúa central, ás 11 horas da mañá. O artigo, 

publicado na Folha do Pavo do 14/5/1909, informa, tamén, sobre a aten

ción do traballador polos médicos da Central de Policía e a súa posterior 

42. Cf. Informe presentado ó Presidente da Provincia de Sáo Paulo polo xefe de Polícia Joáo Augusto P. 
Fleury, referente ó ano 1879. Apud Fonseca, Guido: Crimes, criminosos e a criminalidade, op. cit .. p. 8. 
43. Os datos sobre criminalidade están en Fonseca, Guido: op. cit., pp. 51-58. 
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prisión, mencionando os perigos do alcoholismo para os traballadores, 

sinónimo de alienación e irresponsabilidade no traballo. 

A prostitución, considerada un "producto" da inmigración, foi obxec

to de preocupación por parte da policía, que organizou, xa en 1914, o pri

meiro catastro policial de prostitutas, onde as españolas totalizaban 38 

mulleres, 8 en 1915, 143 en 1922, e 237 en 1936. Nas novelas ambientadas 

no Sao Paulo das primeiras décadas <leste século, así como nas innume

rables memorias, son frecuentes referencias á existencia dunha "hermosa 

hija de Castilla" como caixeirinha no restaurante "Terrac;o Paulista", en 

1890; ó famoso bordel da Lola, no "nº 15 da Rua Sao Joao"; á casa dunha 

"alcoviteira espanhola", de nome Santa, na rúa Vitória; ó crime violento 

cometido por Bernardino Barceló y Comilla, contra Helena Díaz, habi

tante dunha "pensao de mullieres" na Prac;a da República, sen esquecer 

que a figura central da novela Madame Pommery é unha cocotte descen

dente de xitanos españois e xudeus polacos e trae algúns diálogos en 

español44
• 

Constitúe un capítulo á parte a intensa militancia de inmigrantes 

españois no movemento libertario, durante os primeiros anos <leste sécu

lo, na cidade de Sao Paulo. Mesmo investigadores como Klein, que ava

liaron como relativamente limitada a participación de españois como 

"forza de traballo" na cidade de Sao Paulo, mencionan rexistros sorpren

dentes da presencia de españois, "desde os primórdios, nas tentativas de 

organizar os trabalhadores e nos movimentos socialistas radicais e anar

co-sindicalistas do Brasil. Entre as 106 pessoas identificadas como líderes 

importantes dos trabalhadores no Brasil entre 1890 e 1920, havia 22 

espanhóis. A grosso modo, trata-se do mesmo nível de importancia dos 

italianos (24) e portugueses (23)"45
• Traballando con datos ofrecidos por 

Maram46, considera que os españois se encontraban á cabeza deses 

movementos, xa que dos 556 organizadores sindicais expulsados de 

Brasil entre 1907 e 1921, 113 eran españois. 

44. O autor desta novela é Hilário Tácito, pseudónimo de José María de Toledo Malta, editada por primeira 

vez en 1920, pola Revista do Brasil (Sao Paulo, Biblioteca Academia Paulista de Letras, vol. 6, 1977). As 

demais referencias están en Fonseca, Guido: História da prostituic;ao em Sao Paulo, Sao Paulo, Resenha 

Tributária, 1982, pp . 186-187 e 204. Ver, tamén: RAFFARD, Henrique: Alguns días na Paulicéia, Sao Paulo, 

Biblioteca Academia Paulista de Letras, vol. 4, 1977, p. 16; Marques, Cícero: De pastora a ra inha, Sao Paulo, 

Ed . da Rádio Panamericana, 1944. 

45. Klein, Herbert: op. cit., p. 76. 
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Despois da folga xeral de 1917, en Sao Paulo, un documento titulado 

"Aos homens livres e ao povo en xeral", divulgado palas ligas obreiras, 

relataba a odisea dos folguistas presos e, ó final, facía unha lista dos 

"indivíduos perigosos" que deberían ser expulsados do país como inde

sexables, incluíndo entre eles 9 españois: 

Antonio Lopes - tecelao, espanhol, solteiro, 11 anos de residencia no país; 

José Fernandes - caixeiro-viajante, espanhol, solteiro, 6 anos de residencia no 

país; Francisco Peralta - pedreiro, espanhol, casado, 10 anos de residencia no 

país; 5 filhos brasileiros; Francisco Peralta - pedreiro, espanhol, 6 anos de 

residencia no país, 1 filho brasileiro; Marcial Megia - sapateiro, espanhol, 

solteiro, 6 anos de residencia no país; Virgílio Hidalgo - sapateiro, espanhol, 

casado, 15 anos de residencia no país, 1 filho brasileiro; Francisco Arouca -

sapateiro, espanhol, solteiro, 7 anos de residencia_ no país; [. .. ] Primitivo 

Soares - tipógrafo, brasileiro, solteiro; [ .. .]José Sarmento Marques - chape

leiro, espanhol-naturalizado, casado, 27 anos de residencia no país, 3 filhos 

brasileiros [ ... )47
• 

Ademais <lestes números, as experiencias dos españois nas loitas 

sociais urbanas, no período, adquiren importancia pola cantidade de 

periódicos publicados en lingua española e de sociedades sostidas pola 

colonia española. Nomes como o do militante anarquista español 

Primitivo Soares48 (que usaba o pseudónimo de Florentino de Carvalho) 

son lembrados ata hoxe e parece que non constituíron unha excepción. 

Fundador e director do periódico A Obra e colaborador doutros, 

como A Plebe, Voz do pavo, A Rebeliao e Germinal, Primitivo Soares foi 

tamén autor de varios libros, mesmo sobre teoría libertaria e fundador 

da "Escala Nova" na Mooca, en 1912. 

46. Maram, Sheldon Leslie: Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro, 1890-1920, Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1979. 

47. O Debate, Rio de Janeiro, 6/10/1917 citado por Rodrigues, Edgar: Nacionalismo e Cultura Social, Rio de 

Janeiro, Laemmert, 1972, p. 190. 

48. Primitivo Raimundo Soares naceu en Oviedo en 1871 e emigrou senda aínda neno para Brasil. Militante 

desde 1902 foi apresado e expulsado do país en diversas ocasións. Durante a folga xeral de 1917 integrou o 

Comite de Defensa proletária, órgano coordinador da loita, refuxiouse en Arxentina, de onde foi expulsado 

e retornou clandestino a Brasil, onde morreu en 194 7. Cf. Hardman, Francisco Foot e Prado, Antonio 

Arnoni (org .): Con tos anarquistas. Antología da prosa libertária no Brasil (1901-1935), Sáo Paulo, 

Brasiliense, 1985, pp. 127-8. 
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Ademais, toda a familia "Soares" tivo unha importante actuación no 

movemento dos traballadores de entón, destacando as súas irmás María 

Angelina e María Antonia, ámbalas dúas militantes, fundadoras e diri

xentes de grupos de cultura social e asociacións "feministas", profesoras 

de escalas anarquistas e artistas do teatro afeccionado. A residencia da 

familia Soares na rúa Bresser-Brás, para onde se mudaron en 1914 prove

nientes de Santos, transformouse rapidamente en "pausada de anarquis

tas[ ... ] desempregados, [ ... ]ponto de encontros, reuni5es, redac;ao de jor

nais anarquistas, sala de aula para alfabetizac;ao e de anarquismo", ata 

1923, ano en que se mudaron para Río de Xaneiro. Outras mulleres parti

ciparon activamente do movemento anarquista, actuando tamén no tea

tro afeccionado de propaganda, como E.smeralda Barrios, Nena 

Valverde, Cándida Alarcón, Mercedes Solé e Nieves Simón, só na cidade 

de Sao Paula49
• 

Outro nome coñecido nos medios partidistas é o de Everardo Díaz, 

obreiro do sector gráfico, tipógrafo do xornal O Estado de Sao Paulo, mili

tante anarquista desde 1910 e director do periódico O livre pensador. 

Coñeceu persoalmente os vellos militantes anarquistas e participou, acti

vamente, nas folgas obreiras da década de 1910, demostrando o intenso 

intercambio de correspondencia e de literatura entre estes grupos e as 

casas editoras españolas Francisco Sempere e F. Granada, que tiñan a 

sede en Valencia e Barcelona. Participante dos centros de discusión liber

taria, lembra que os españois se reunían en salóns nas rúas do 

Gasómetro ou Rangel Pestana, no Brás50
• 

Everardo Díaz foi o redactor do famoso manifesto dirixido ós solda

dos da Forza Pública, encargada da represión ós preto de 70.000 traballa

dores durante a folga xeral de 1917, conseguindo a adhesión e subleva

ción de parte da tropa. Nunha desas "paredes" da cabalería contra traba-

49. Correia, Francisco: "Mulheres libertárias: um roteiro", en Prado, Antonio Arnoni (org.): Libertários no 

Brasil: memórias, Jutas, cultura, Sao Paulo, Brasiliense, 1986, pp . 44-46 e p. 58. 

50. Everardo Dfaz naceu en España en 1885 e chegou a Brasil dous anos despois. Obreiro do sector gráfico, 

foi tipógrafo do xornal O Estado de Sao Paulo, militante anarquista desde 191 O e director do periódico O 

livre pensador. Coñeceu os vellos militantes anarquistas e participou, activamente, das folgas obreiras da 

década de 191 O. Despois da folga de 1917 foi expulsado do país e retornou en 1920, cando escribe "As 

memórias de um exilado: episódio de urna deporta~ao" e "Bastilhas modernas: 1924-26", sobre a deporta

ción de militantes anarquistas para o Amapá. As súas memorias foron reunidas no libro História das Jutas 

sociais no Brasil, publicado en 1962, tres anos antes da súa morte. As informacións antes citadas encóntran

se nas páxinas 10 e 43. Cf. Hardman, Francisco Foot e Prado, Antonio Arnoni (org.): op. cit., pp. 126-7. 
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Hadares da fábrica de tecidos Mariangela, no Brás, morreu o obreiro 

anarquista e español José Martínez, integrante do grupo "Jovens 

Incansáveis", transformado en heroe e símbolo da resistencia obreira de 

entón. O seu cortexo e enterro, o 12 de xullo, acompañado por aproxima

damente 10.000 persoas, foi o sinal para o inicio da folga xeral que para

lizou Sao Paulo durante máis dunha semana51
• 

Por outra parte, a existencia de grupos afeccionados de teatro repre

sentando en lingua española, sustentados por ligas obreiras ou asocia

cións da colonia, como a Federación Española, o Centro Español ou o 

Grupo Dramático Cervantes, por exemplo, foi algo moi común e activo 

nos barrios predominantemente obreiros, como o Brás. Aínda que no 

repertorio <lestes grupos predominase a preocupación pala formación 

política, poñían en escena tamén operetas e melodramas, eran extrema

damente organizados e activos, chegando a poñer en escena unha peza 

por semana. A divulgación destas pezas facíase non só a través da pren

sa obreira, senón tamén oralmente, nas fábricas e reunións obreiras. 

Algúns inmigrantes españois, como Felipe Morales e Marino 

Spagnolo, destacaron como autores de pezas teatrais, postas en escena nos 

salóns da colonia e tamén nas celebracións do movemento obreiro. Felipe 

Morales era zapateiro e militante coñecido nos medios obreiros pauleiros, 

faleceu en 1923 ós 60 anos. Escribiu Los conspiradores, unha crítica ás tenta

tivas policiais e gobemamentais de crear falsos complots que xustificasen 

represións e deportacións de obreiros. Esta peza, posta en escena por pri

meira vez en 1905, parece que foi un éxito, xa que se traduciu ó italiano e 

se representou posteriormente moitas veces en diversos salóns. 

Daquela, Marino Spagnolo, vidreiro, xastre e importante figura, pre

sidiu varias asociacións de clase no Belenzinho. Autor, entre outras, da 

peza Bandeira proletária, posta en escena por primeira vez no salón das 

Clases Laboriosas, en 192252
• 

A frecuencia con que as pezas teatrais anarquistas eran postas en 

escena e representadas en lingua española, con motivo das conmemora

cións do 1 º de maio, pode indicar non só a importancia numérica da 

51. Cf. Nosso Século, (1910-1930), cap. 111 , p. 116. 

52. Cf . Lima, Mariangela Alves de e Vargas, Maria Thereza : "Teatro operário em Sáo Paulo", en Prado, 

Antonio Arnon i: op. cit., pp. 238-242 . 
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colonia senón tamén o seu peso no movemento obreiro do inicio do 

século. No programa-convite para a festa conmemorativa do 1 º de maio 

de 1919, no salón Celso García, por exemplo, consta a indicación de que 

as pezas Primeiro de Maio, do escritor e militante italiano Pietro Gori, e un 
11 drama social" en 3 actos, titulado Arlequín, el selvage, serían postas en 

escena en español53
• 

Estas sociedades teatrais están nas orixes do cine producido na cidade 

de Sao Paulo, desenvolvéndose xunto con el e formando artistas, directo

res e cineastas. Un dos pioneiros e maior empresario na área de cine en 

Sao Paulo foi xustamente o español Francisco Serrador, quen, desde 1905, 

exhibía filmes como ambulante e conseguiu monta-la primeira sala fixa 

de exhibición de películas na capital, chamada "Eldorado". 

Propietario dos cines Eldorado, Bijou, Bijou Theatre, Allambra, 

Asturias, Odeon (que ofrecía con frecuencia películas "en castelán") e 

dos teatros Radium e Íris, este empresario montou, a partir de 1909, a 

Companhia Serrador, iniciando a producción de filmes "cantantes", moi

tos deles interpretados en español polos cantores Claudina Montenegro 

e Santiago Pepe, españois radicados na cidade. As varias declaracións 

recollidas por Galvao54 fan referencia a actores españois, ou posiblemente 

descendentes, como Joao Cypriano, fontaneiro e actor; Francisco García, 

traballaba con obxectos usados, era actor e alumno da escola de cine 

"Azzuri"; a familia Collado (Philomeno, Inocencia, Rafaela, Traversa) e 

Benedito Ortiz, entre outros. 

Outro que fixo carreira no cine foi José Medina, descendente de espa

ñois, fotógrafo, artista de teatro afeccionado e propietario dunha casa de 

pinturas. En 1916 asociouse a Gilberto Rossi, coñecido director e propie

tario dunha escola de cine, con quen formou a "Rossi Film", producindo 

filmes "posados", naturais, de propaganda e xornais para divulgación 

das realizacións do goberno Washington Luís. Este cine, producido en 

Sao Paulo, naceu no Brás, feito en boa parte por estranxeiros, artistas de 

teatro, pero tamén artesáns, barbeiros, torneiros e empregados públicos, 

53. Sáo Paulo (cidade): 1890-1990: Cem vezes primeiro de maio, Sáo Paulo, SMC/Departamento do 

Patrimonio Histórico, 1990, p. 57. Nesta publicación pódense encontrar outras indicacións de programas, 

actividades ou da participación de entidades vinculadas á colonia española, nos cen anos de conmemora

cións do primeiro de maio na cidade de Sáo Paulo. 

54. Galváo, Maria Rita: Crónica do cinema paulistano, Sáo Paulo, Ática, 1975, pp. 18-54. As informacións 

sobre o cine e o teatro en Sáo Paulo refírense todas a esta fonte. 
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de maneira improvisada, en fondos de quintas, en poucas horas, "marxi

nal por definición". 

Convén tamén destaca-la intensa repercusión das concepcións desen

volvidas por Francisco Ferrer y Guardia en canto á definición e organiza

ción das Escalas Libres anarquistas en Brasil, onde eran chamadas Escalas 

Modernas. O nome deste libertario español transformouse en bandeira de 

loita na campaña a favor da creación de escalas anarquistas, despois do 

seu asasinato en 1909, dando nome tamén a diversas asociacións creadas 

polos traballadores. Cada ano o movemento libertario, tanto na capital 

coma no interior, conmemorou o día 13 de outubro rendendo culto á súa 

lembranza con discursos e reunións na praza pública, reafirmando os 

seus ideais de liberdade e divulgando o programa das escolas55
• 

As primeiras e máis importantes Escalas Modernas fundadas en Sao 

Paulo localizáronse no barrio do Belenzinho (Av. _Celso Garcia, 262), diri

xida por Joao Penteado, e a do Brás (Rúa Maria Joaquina, 13), dirixida 

por Adelino de Pinho, non por casualidade barrios con grande concen

tración de inmigrantes españois. As Escalas Modernas, ademais da ins

trucción e educación dos fillos de traballadores, transformáronse en 

polos de divulgación libertaria, a través da publicación de boletíns e do 

incentivo a prácticas culturais como conferencias, presentacións de poe

sías, bandas e orquestras, ademais de bailes56
• 

Ó lado da súa intensa participación nas actividades teatrais, cinema

tográficas e educativas, é a través do número de xornais e asociacións 

españolas polo que se pode entender máis que a presencia de españois 

en Sao Paulo, a súa productiva e dinámica vida social e cultural. O 

inventario de 28 títulos de periódicos publicados en lingua española e de 

40 asociacións organizadas na cidade, no período 1890-1930, dos cales 

encontramos referencias, amasan a pluralidade de espacios e relacións 

sociais ocupados polos españois en Sao Paulo. 

55. Sobre os comicios e a solidariedade a Ferrer, ver Rodrigues, Edgar: Socialismo e sindicalismo no Brasil, 
Rio de Janeiro, Laemmert, 1969, pp. 254-263. 

56. Sobre as escalas modernas ver: Sáo Paulo (estado): Boletim da Escala Moderna, Suplemento sobre a 

obra de Ferrer, (edición facsimilar), Sáo Paulo, Arquivo do Estado/SEC/Centro de Memória Sindical, 1991; 

Tratenberg, Mauricio: "Francisco Ferrer e a pedagogia libertária", Educa(ao e Sociedade, 1, 1 (1978), pp. 

17-49. A referencia a un "Círculo dos Estudos Sociais Francisco Ferré " (sic) en Sáo Paulo participando activa

mente nas conmemoracións do 1° de maio en 1914, está en "1890-1990: Cem vezes primeiro de maio ", 

op. cit., p. 106. 
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Ademais dos periódicos cunha diversificada gama de intereses, des

taca a proliferación de asociacións de socorros mutuos57
, de intereses cul

turais e asistenciais, que sinalan o carácter gregario e organizativo dos 

españois no medio das súas diverxencias, disensións e disputas internas, 

ou en relación ós poderes gobernamentais. As múltiples formas de crea

ción de follas periódicas e de asociacións manifestan os modos de ser 

dos españois, expresan aspectos da vida cotiá, os pequenos eventos e as 

preocupacións do grupo. 

A pesar desta diversificada e intensa producción de periódicos e de 

formas de asociación, un trazo recorrente nesa traxectoria foi a dificulta

de para localizar tales rexistros da presencia española en Sao Paulo. Máis 

alá da súa mención/ nomeamento recollidos na investigación realizada 

xuntamente no Arquivo Público do Estado de Sao Paulo e no Instituto 

Histórico e Geográfico de Sao Paulo, quedounos para o estudio e análise 

unha documentación diseminada, puntual e extremadamente fragmen

tada, composta polos poucos exemplares de 4 periódicos e polos estatu

tos de 6 asociacións, creados e sustentados pola colonia española, en Sao 

Paulo, no período entre 1890-1930. 

Tal perspectiva indica o carácter transitorio e efémero dos periódi

cos en circulación na colonia española en Sao Paulo, a unión de asocia

cións españolas, sen menciona-la precariedade e por que non dicilo, o 

desinterese, das políticas públicas e das prácticas de conservación dos 

documentos e rexistros dos grupos étnicos máis populares na vida 

urbana pauleira. 

Esas dificultades fixeron que a investigación se abrise cara a outros 

espacios e institucións, creados polos españois en Sao Paulo e aínda en 

funcionamento, como a Sociedade Hispano-Brasileira, fundada en 1898, 

e a Sociedade Beneficente Rosalía de Castro, activa hai 13 anos, buscando 

localizar outros materiais e, principalmente, identificar inmigrantes 

españois de idade que puidesen relata-las súas experiencias de vida na 

cidade de Sao Paulo das primeiras décadas deste século. 

57. Parte das informacións sobre as mutuais sustentadas por españois en Sáo Paulo, ata a década dos 30, 

encóntranse en Luca, Tania R. de: O mutualismo em Sáo Paulo: o sonho do futuro assegurado, Sáo Paulo, 

FFLCH/USP, Dissertac;áo de Mestrado em História, 1988, p. 313 . As outras referencias sobre asociacións e 

prensa están en Gallego, Avelina Martinez: op. cit., pp. 28-59 . 
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O contacto con estas institucións deulle á investigación unha dimen

sión nova, co acceso a unha documentación rica e variada, composta por 

actas de reunións da directiva e de asembleas de asociados, informes de 

actividades, fichas de socios, etc., producida por asociacións mutuais, 

culturais e educativas sustentadas pala colonia, que nos permitiu recolle

las experiencias deses inmigrantes na cidade por eles mesmos, xunto 

coas súas formas de organización, as estratexias para a axuda e a solida

riedade entre os seus membros, os pequenos acontecementos, as tensións 

e aproximacións dentro dese grupo e as relacións que se foron estable

cendo neste proceso. 

Como xa sinalamos, a pesar de que as evidencias amasan unha rica e 

efervescente producción de periódicos por parte dos españois radicados 

en Sao Paulo -con 28 títulos inventariados en lingua española-, unica

men.te unha pequena parte deles foi conservadé! e está dispoñible para a 

investigación en institucións públicas e privadas. Ademais de non dis

pormos de exemplares de todos, ou da maior parte deses periódicos, o 

que nos permitiría, por exemplo, explorar matices e establecer aproxima

cións entre eles, as coleccións que existen están fragmentadas, incomple

tas e en moitas ocasións existe só un número por ano. · 

Foi posible localizar e traballa-las coleccións de catro periódicos: La 

Iberia, La Gaceta Española, La Voz de España e Diario Español (continuación de 

La Voz de España), editados entre 1895 e 1920, existentes no Instituto 

Histórico e Geográfico de Sao Paulo. Aínda que totalicen soamente 16 

exemplares58
, presentan innumerables cuestións para a reflexión sobre a 

función da prensa para a colonia española, a relación deses inmigrantes coa 

cidade e os medios de comunicación que estableceron entre si, para afron

taren problemas do cotián e expandiren as súas actividades e negocios 

nunha vida urbana altamente competitiva e allea ós seus modos de ser. 

Ó traballar con eses periódicos editados pola colonia española en Sao 

Paulo, ata a terceira década do século XX, varias cuestións se presentan e 

permiten reflexionar sobre o intercambio que se estableceu entre estes 

inmigrantes e a prensa escrita. Aínda que, na súa maioría, os españois 

58. Eses exemplares están distribuídos da seguinte forma: La Iberia (1895: 2 exemplares; 1896: 1 exemplar); 

La Gaceta Española (1897: 2 exemplares); La Voz de España (1902: 1 exemplar) e Diario Español (1911: 6 

exemplares; 1914: 2 ex.; 1916 e 1920 cun exemplar para cada ano). 

92 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Os españois en Siio Paulo: cultura , cotián e experiencias de vida 

que inmigraron para Brasil -e para a cidade de Sao Paulo en particular

fosen iletrados, de orixe rural ou de pequenas poboacións, a prensa cons

tituíu un instrumento fundamental para a súa organización e permanen

cia na cidade, indicando diferentes modos de lectura e de relacións entre 

a palabra escrita e a oral nas comunidades españolas. 

Ademais da súa función básica de informar sobre os acontecementos 

en España, a primeira constatación sobre as follas impresas creadas e sus

tentadas por españois na cidade de Sao Paulo, ata os anos 30, é que o seu 

carácter "nacional" sobreponse ás identidades rexionais. Iso queda eviden

ciado polas denominacións dadas a eses periódicos, como por exemplo, 

Diario Español, La Gaceta Española, La Iberia, La Voz de España, entre outros. 

Nas súas páxinas anunciábanse quermeses, campañas de recadación 

de fondos e donativos para a construcción de hospitais e centros de aco

llida para nenos; publicábanse pedimentos de noticias sobre compatrio

tas que perderan o contacto coas súas familias; comentábanse os casa

mentos e bautizos; presentábanse programacións en lingua española de 

teatros, clubs e cines; publicábanse correspondencias e opinións de lecto

res, facendo a propaganda do traballo e da iniciativa dos compatriotas 

no comercio, servicios ou na industria, así como tamén se anunciaban, 

gratuitamente, ofertas de man de obra e servicios varios. 

A través deles circulaban, tamén, pequenas informacións entre os 

membros da colonia en todo o Estado de Sao Paulo. Deste modo, estas 

follas desempeñaban un papel que ía máis alá da difusión da noticia, 

transformándose nun instrumento para o intercambio, para a busca de 

cohesión, organización e defensa dos intereses dos españois, nunha cida

de estraña e, moitas veces, hostil. 

Tamén é bastante significativo que a cidade de Sao Paulo, os seus 

problemas e noticias, non encontren espacio nas páxinas deses periódi

cos, a non ser na sección de propagandas das empresas comerciais de 

españois, nos anuncios de pezas e filmes en carteleira, onde as referen

cias son só xeográficas, con indicación da localización espacial e, rara

mente, nas noticias breves sobre accidentes, suicidios, tentativas de 

homicidio e outras incluíndo a inmigrantes españois, cando indican as 

rúas e barrios da cidade onde estes incidentes acorrían. 

O número e as intencións deses periódicos en Sao Paulo poden ser 

explicados polo sentimento xeneralizado de abandono manifestado e 
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sinalado polos españois. Distantes da patria, sentíanse, moitas veces, 

abandonados, xa que, en xeral, os diplomáticos españois evitaban vir a 

Brasil, un país considerado "desterro, semi-selvagem, a terra da febre 

amarela". Mesmo cando algún representante do Estado español acep

taba o cargo, facíao coa esperanza de acurta-la súa permanencia en 

Brasil, [ ensaiando] "como ministros sem prática nem experiencia apro

vei tando a ascensao de escalao", como afirmou La Voz de España, 

do 3/04/1902. 

En función <lesa situación, eses periódicos tiñan como obxectivo loitar 

polos dereitos dos españois e polo respecto debido á colonia. O editorial 

do 20/02/1897, de La Gaceta Española, é exemplar nesa preocupación que 

caracterizaba o obxectivo primeiro destas follas. Coa proba de que "a 

unión é a forza", o editorial propoñía e incentivaba a reunión de grupos 

de 10 españois para a formación de sociedades, afirmando que bastaba 

para iso "comprar papel, tinta e um timbre". Finalmente, preguntaba o 

redactor, "sornados quem se atreveria a maltratar por ato ou palavra a 

um compatriota por humilde que fosse? Quem envolveria em ataques 

apaixonados a urna respeitável coletividade unida?". 

Por outro lado, o grande número de follas periódicas tal vez poida ser 

explicado tamén polo carácter fugaz e discontinuo <lesa prensa, que 

dependía de doazóns, subscritores e patrocinio para manterse. A súa 

variedade tamén pode ser debida ó feito de que os españois, en Sao 

Paulo, engrosaron en número considerable a clase dos traballadores grá

ficos59, o que facilitaría a creación de follas periódicas e a intensa colabo

ración na prensa obreira e libertaria. 

Estas follas eran, en xeral, xornais e folletos de propaganda, pequenos 

e con periodicidade irregular, sobrevivindo nunha semilegalidade e a 

custa das contribucións de simpatizantes ou das campañas para recada

ción de fondos. Moitos deses xornais estaban vinculados a asociacións 

mutuais ou culturais, ou a categorías profesionais, amais dalgúns crea

dos por iniciativa dos propios xornalistas. 

De calquera xeito, a intensidade e diversidade de periódicos españois 

que marcaron a presencia dos inmigrantes na cidade de Sao Paulo, evi-

59. Cf. declaración do Sr. Jaime Cuberos a Avelina Gallego en 1988, no traballo citado, p. 22 . A identifica
ción de varios xornalistas e traballadores gráficos de orixe española corrobora esta afirmación e pode expli
car, en parte, o número de follas periódicas editadas en español na cidade de Sáo Paulo. 
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dencian a indisociabilidade entre prensa e vida urbana, ademais de cons

tituírense en indicadores e campo de reflexión con respecto ás interrela

cións entre cultura letrada erudita e cultura oral popular60
• Baixo varios 

ángulos, este periodismo dá conta de como os españois se inseriron e 

participaron do avance da cultura letrada en Sao Paulo. 

Neste sentido, chama a atención que xustamente entre españois, consi

derados como "analfabetos", "atrasados" e "marxinais" no proceso de 

urbanización e metropolización da cidade de Sao Paulo, se encontran des

tacados nomes do xornalismo militante nas loitas por mellores condicións 

de vida e de traballo, no momento da expansión das relacións industriais, 

no comezo do século. Así, estes xornais aínda deixan marcas do intensos 

e tensos que foron os lazos entre a cultura letrada e o sistema industrial. 

Dunha forma ou doutra, é significativa a presencia e actuación de 

españois nas redaccións de periódicos de diferentes tendencias, tales 

como: A Terra Livre, fundado en 1905 por Manuel Moscoso; O Libertário; 

O Socialista, órgano do centro Socialista de Sao Paulo; o Grito del Pueblo, 

fundado por Valentín Diego e Everardo Díaz61
, este último foi tamén 

membro da prime ira directiva da Sociedade Española de Socorros 

Mutuos, fundada en 1898; Na Barricada, dirixido por Manuel Campos 

en 1915-16, un dos deportados para España en 1921; O Traballador 

Gráfico -órgano obreiro-, onde colaborou Isidoro Diego; La Voz de 

España, sustentado pola "colonia" e dirixido por José Eiras García; 

Tribuna de España, dos xornalistas Antonio Díaz e Manuel Rodríguez; El 

Progreso, editado polo Centro Republicano Español e dirixido por 

Andrés Ortega, entre outros. 

Sen embargo, ademais desta prensa de carácter militante partidista 

entre os españois, xa explorada pola historiografía, interesa engadir 

ángulos e dimensións de expresión da vida dos inmigrantes en Sao 

Paulo pola análise de periódicos máis efémeros, que xurdiron e actuaron 

fóra dos circuítos sindicais, salientando a súa neutralidade en asuntos 

políticos ou relixiosos, as súas obrigacións de respecto coa lexislación do 

país na súa "situación de estranxeiros acollidos en terras amigas". 

60. Verbo disto, confrontar Cruz, Heloisa de Faria: Na cidade, sobre a cidade. Cultura letrada, periodismo e 

vida urbana, Sao Paulo 189011915, Sao Paulo, FFLCH/USP, Tese de Doutoramento, 1994. 
61. Vid . nota 50. 
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Ademais das diferencias e diverxencias entre os españois que viñeron 

para Sao Paulo, os textos, informacións e seccións desta prensa indican 

os usos e sentidos das tecnoloxías e dos recursos da cultura letrada na 

reconstitución de formas de integración e lazos de solidariedade forxa

dos no vivir e traballar en terras distantes (para onde moitos foron 

empurrados pola propagación de textos e noticias sobre as fantásticas 

posibilidades de "face-la América" fronte ás relacións de exclusión que 

experimentaban nos seus espacios de orixe). Nesta perspectiva, o xorna

lismo deu solución ó encontro /confrontación de culturas, linguaxes e 

experiencias, permitindo traspasar estigmas e poñer en dúbida presu

postos convencionais da historia dos inmigrantes. 

A natureza dos editaríais, noticias, reclamos, informes, telegramas, 

poemas e cantos dos periódicos investigados, indican que esa prensa tal 

vez foi un medio eficaz para fortalece-la colonia fronte á falta de respecto 

e ó sentimento xeneralizado de mala vontade contra o español, repetida

mente denunciados. É preciso salientar, tamén, o seu carácter de elo de 

unión entre individuos con orixes sociais e rexionais distintas, nunha 

cidade que pasaba por un rápido proceso de urbanización e transforma

ción dos seus espacios, onde os modos tradicionais de vida e as expe

riencias de traballo pasaban por alteracións sensibles. 

O español que chegaba aquí, habituado ó traballo agrícola na súa 

maior parte, ademais da dificultade natural da diferencia da lingua, pre

cisaba adaptarse á vida e ó ritmo desa grande cidade, onde as relacións 

xa non se regulaban pola convivencia cotiá de traballo ou de veciñanza, 

onde os estranxeiros eran vistos con desconfianza, onde xa era posible 

que as persoas desaparecesen ou perdesen o contacto coas súas familias 

en función dos constantes desprazamentos pola cidade. 

Ademais de enalteceren as actividades e o papel dos españois en Sao 

Paulo, indicando como participaban da vida na cidade -ocupando cargos 

importantes, abrindo establecementos comerciais, fundando centros de 

acollida para nenas, defendendo e axudando á colonia62
-, enchéronse 

páxinas <lestes periódicos con avisos de busca de españois. 

Dando cabida a problemas e imprevistos do cotián de grupos popula

res estranxeiros no Sao Paulo de entón, esa prensa tamén manifesta 

62. La lbéria, n.º 58 (1895). 
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outras facetas <leste difícil vivir urbano. La Gaceta Española, para promo

ve-la unión e a forza dos españois residentes en Sao Paulo, pon as súas 

páxinas ó servicio dos pobres para anunciaren, gratuitamente, os seus 

servicios ou demanda de colocación no mercado de traballo, xunto á súa 

proposta de fortalece-los inmigrantes españois apoiando a constitución 

de confederacións, círculos, casinos, grupos e sociedades ilustres63
• 

Desde a perspectiva <leste xornal, tales empresas colectivas tiñan 

como finalidade conseguir maior consideración cos españois, que así 

poderían recibir maior atención e respecto dos gobernos brasileiros. 

Merece destacar que outro periódico localizado e investigado -La Voz 

de España-, retomou o teor destas preocupacións, debuxando unha colo

nia desamparada, dispersa e en loita por mellares condicións de vida en 

Sao Paulo. Mentres que os seus editoriais combaten a falta de interese e 

de atención dos diplomáticos españois en Brasil cos seus compatriotas, 

unha das súas catro páxinas abría espacio para unha sección "Persoas 

Buscadas", evidenciando o desamparo, a desatención das autoridades 

diplomáticas e as dificultades vividas64
• 

Estas cuestións reaparecen en Diario Español, a única publicación 

española diaria en Brasil no período65
, coas súas seccións de "Personas 

Buscadas", para facilita-lo encontro de inmigrantes españois que perde

ron o contacto coas familias, e outra sobre anuncios publicitarios, que 

ocupan as dúas últimas das súas seis páxinas, no intento de defende-los 

intereses dos españois e integralos comunitariamente. Os seus editoriais 

retomaban a necesidade de unión dos españois en asociacións, mentres 

que o seu noticiario se ocupaba de denuncias de inxustizas, malos tratos 

e persecucións sufridas desde España. 

Chama a atención que, na continuación da columna dedicada ós 

datos das persoas buscadas, encóntranse respostas de lectores informan

do da localización dos "perdidos". · Estes datos permiten comprende-la 

circulación e os contactos que es~e medio de comunicación escrito viña 

alcanzando e promovendo na colonia española en tpdo o Estado de Sao 

Paulo, xa que son constantes as noticias de cidades do interior pauleiro. 

63. La Gaceta Espanhola, n.º 1 (1897) . 

64. La Voz de España, n.º 96 (1902). 

65. Diario Español apareceu como sucesor de La Voz de España, tendo o mesmo director-propietario, José 
Eiras García. 
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Ó lado <leste carácter de vehículo de informacións e punto de contac

to entre os inmigrantes españois, a súa sección comerciat con propagan

da de diversos establecementos comerciais e empresas industriais espa

ñois en Sao Paulo, permite seguí-la diversidade de servicios, traballos e 

investimentos a que se dedicaban, o que merece un estudio máis detalla

do. A linguaxe <lestes reclamos publicitarios e os indicadores que rexis

tran as actividades da colonia española constitúen un dos nasos próxi

mos obxectos de estudio. 

Outra perspectiva que pretendemos explorar máis na continuación 

desta investigación refírese á implicación <leste Diario Español na vida 

política de Sao Paulo. Mesmo defendendo a neutralidade en relación á 

política local e nacionat algúns editoriais e artigas asumiron posicións 

fronte a problemas da vida pública na cidade. En 1914, o seu editorial 

apoia os periodistas brasileiros detidos polo J?stado de Sitio, mentres que 

en 1924 .desenvolven críticas á prensa pauleira que se mantiña allea ós 

acontecementos de entón. Neste período, os seus artigas estimulan as 

asociacións españolas a mobilizárense en "beneficio da colectividade e 

en auxilio de españois prexudicados coa situación da 'Revolución"'. 

Convén salientar que, entre as declaracións orais xa recollidas, apare

ce con énfase esta dimensión de desamparo e inseguridade vivida polos 

españois nos períodos de crise política, xa que dispersos e acabados de 

chegar, sentíanse moi desamparados por un goberno alleo ás súas difi

cultades de chegada e adaptación en terras estranxeiras alteradas por 

cuestións internas. De aí que a prensa española representaba un punto 

de referencia, de apoio e de unión entre os españois, así como entre estes 

e grupos populares pauleiros afastados da seguridade e do benestar que 

o enriquecemento da cidade Hes proporcionaba ós beneficiarios do seu 

desenvolvemento. 

Por outra parte, amais desta continua e efémera creación de periódi

cos e medios de intercambio, a colonia española en Sao Paulo participou, 

activamente, na fundación e mantemento de asociacións de socorros 

mutuos, de intereses culturais e asistenciais, traducindo doutra forma as 

súas loitas e espírito combativo para sobreviviren e manteren lazos de 

tradición e cultura en Sao Paulo. 

A través dos libros de actas, xornais, folletos e outros documentos 

encontrados na "Sociedade Hispano-Brasileira de Socorros Mútuos, 
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Instrm;ao e Recreio" -antiga "Sociedade Española de Socorros Mutuos, 

Instrucción e Recreo", de 1898, e a única que queda das sociedades 

españolas que existiron no pasado, con sede no barrio do Ipiranga -, 

foi posible reunir informacións sobre a existencia de diversas socieda

des da colonia na capital, desde o final do século pasado, observa-la 

existencia de intercambio de correspondencias e o apoio entre elas, 

identificando, nalgúns casos, as súas finalidades e obxectivos, entre 

outras cuestións66
• 

Así, podemos afirmar que a mediados dos anos 10 xa se organiza

ran, na cidade de Sao Paulo, preto de 13 sociedades sustentadas pola 

colonia española, ofrecendo auxilios en caso de morte e doenzas, ins

trucción, lecer e repatriación, entre outras. Existían, tamén, entidades 

de carácter cultural e instrutivo sustentadas pola colonia, tales como, o 

"Liceo Español", fundado en 1903 e con sede na rúa do Gasómetro, 

Brás; a "Librería Española", que editaba e publicaba boletíns, informes 

e outros materiais <lesas sociedades de auxilio mutuo; o "Centro 

Galego", creado en 1903, que posuía un grupo de teatro e organizaba 

reunións e espectáculos para obter fondos para a colonia; a "Federación 

Española", que ofrecía cursos de lingua e man tiña grupos de teatro 

afeccionado, entre outros. 

A pesar de encontrarmos referencias sobre a existencia de 40 asocia

cións creadas e sustentadas por españois na cidade de Sao Paulo, duran

te a investigación localizamos soamente a documentación de seis asocia

cións creadas ata 1930: a "Sociedade Española de Socorros Mutuos, 

Instrucción e Recreo" (1898); a "Liga Española de Defensa Mutua" 

(1903); a "Sociedade Beneficencia Española" (1910); a "Beneficencia 

Española" (1922); o "Círculo Español" (1924) e o "Gremio Dramático 

Hispano-Americano" (1930). Excepto a "Liga Española de Defensa 

Mutua", en menor número, e da "Sociedade Española de Socorros 

Mutuos, Instrucción e Recreo" -das cales encontramos actas e outros 

66. Un primeiro traballo de sistematización e reunión de datos sobre as asociacións sustentadas pola colonia 

española na cidade de Sao Paulo foi rea lizado por Avelina Gallego a partir da documentación que queda 

desas sociedades depositada na Sociedade Hispano Brasileira, con sede no lpiranga . Cf. Gallego, Avelina 

Martinez: op. cit., pp. 20-59 . Outras informacións sobre as mutuais sustentadas por españois en Sao Paulo, 

ata a década dos 30, encóntranse en Luca, T~nia R. de: o mutualismo em Sáo Paulo: o sonho do futuro 

assegurado, Sao Paulo, FFLCH/USP, Dissertac;ao de Mestrado em História, 1988, p. 313 . 
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materiais que posibilitan seguí-las súas actividades-, para as demais só 

contamos cos estatutos publicados no Diario Oficial do Estado. 

Unha vez máis salientámo-lo carácter puntual e fragmentario desa 

documentación, xa que a maior parte das informacións sobre as asocia

cións sustentadas pola colonia española en Sao Paulo só pode ser obtida 

de forma indirecta vía mención en actas ou correspondencia sostida coa 

Sociedade de Socorros Mutuos, hoxe Sociedade Hispano-Brasileira. 

Moitas veces foi posible unicamente indica-la fundación dunha socieda

de sen identifica-los seus obxectivos, ou tamén, tomar nota da existencia 

dunha determinada asociación nun ano preciso, sen embargo sen datos 

que permitan seguí-la súa traxectoria ó longo do tempo. 

A través desa documentación conservada pola "Sociedade Hispano

Brasileira" e dos estatutos das outras asociacións, publicados por impe

rativo legal no Diario Oficial do Es_tado de Sao Paulo, foi posible identifi

ca-los obxectivos e seguir parte das traxectorias destas asociacións. Unha 

primeira constatación sobre as asociacións culturais e mutuais creadas e 

sustentadas por españois na cidade de Sao Paulo, ata os anos 30, é que o 

carácter "nacional" <lesas institucións sobreponse ás identidades rexio

nais -as únicas excepcións son o "Centro Galego" (1903) e o "Centro 

Unión Catala"(?)-, traducido nas denominacións adoptadas, case sempre 

unha referencia a personalidades españolas ou á propia España. 

Tomando como referencia as datas de constitución das asociacións de 

auxilio mutuo, percíbese que o crecemento destas sociedades coincide 

cos momentos nos cales .a entrada de españois foi máis significativa, 

seguindo a tendencia xeral verificada por Luca para tódalas mutuais sus

tentadas por estranxeiros. 

En número de asociados, as sociedades creadas por españois posuían 

de unha a catro centenas de socios, homes e mulleres, normalmente 

maiores de 15 <ID.OS e menores de 60 anos, nacidos en España ou descen

dentes de españois, aínda que os seus estatutos abrisen a posibilidade de 

asociación a individuos de calquera nacfonalidade. Espacialmente esta..: 

ban circunscritas nalgunhas áreas da cidade de grande concentración 

obreira e inmigrante, como o barrio do Brás, por exemplo. Outro aspecto 

é o seu apego á lingua e ás tradicións culturais nacionais e a diversidade 

de denominacións tales como, liga, asociación, sociedade, centro, gremio 

ou grupo para designar esas asociacións. 
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A preocupación polo ensino e a cultura dos membros da colonia espa

ñola é evidente na intención manifestada por varias asociacións, como o 

"Círculo Español", de crear "aulas notumas ou diurnas, de matérias úteis 

aos asociados", así como promover conferencias sobre "assuntos de arte 

em geral e de tudo que possa contribuir para o engrandecimento da 

Espanha, da sociedade e da nossa ra<;a"67
• Os mesmos propósitos anima

ban ós fundadores do "Gremio Dramático Hispano-Americano", en 1930, 

coa intención de fomentar representacións dramáticas, bailes e concertos, 

manter un grupo artístico e ofrecer espectáculos en beneficio de institu

cións e de socios, "quando estes caiam impossibilitados para o trabalho"68
• 

Algunhas destas asociacións expresaban nos seus estatutos a esixen

cia de que os socios integrantes das xuntas directivas soubesen ler e 

escribir, como condición para seren elixidos para estes cargos. Aínda que 

organizadas con obxectivos distintos, de modo xeral, todas elas rexistra

ban nos seus documentos de constitución a intención de "concorrer, por 

sua coopera<;ao moral e material, para fomentar a cultura, o progresso 

intelectual e o bem estar coletivo"69
• 

O "Círculo Español", por exemplo, foi constituído, en 1924, especial

mente para "proporcionar aos seus associados reunioes íntimas, espetá

culos ou quaisquer outras diversoes lícitas", co compromiso tamén de 

manter unha biblioteca "composta de jomais, revistas, obras, principal

mente de instru<;ao", adquiridas pola sociedade ou <loadas polos socios. 

Sen dúbida o maior número de asociacións creadas polos españois en 

Sao Paulo, seguindo o exemplo das sustentadas por outras nacionalida

des, tiña como obxectivos "promover o restabelecimento da saúde de 

seus sócios, facultando aos enfermos socorros médicos e farmaceuticos, 

así como pecuniários"70
, en casos de accidentes no traballo, doenzas, 

calamidades públicas e martes, auxiliando nos preparativos para os 

funerais e enterros. 

67. Estatuto do Círculo Español, artigo 1 º. Diário Oficial do Estado de Sáo Paulo, n.º 80, do 05/04/1924, p . 

2789. 

68. Estatutos do Gremio Dramático Hispano-Americano, creado en Sao Paulo o 6/09/1930, localizados na 

Sociedad e Hispano-Brasileira. 

69. Estatutos da Sociedade Española de Socorros Mutuos. Diário Oficial do Estado de Sáo Paulo, n.º 189, do 

31/08/1909. 

70. Artigo 1° da Sociedade Española de Socorros Mutuos, op. cit. 
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Sustentadas a través das contribucións mensuais dos seus socios, de 

doazóns e das campañas de recadación de fondos, esas asociacións 

representaban unha garantía de asistencia médica nun momento en que 

os traballadores non contaban aínda cunha lexislación social e dependí

an do amparo providencial da caridade individual ou pública. 

Convén salienta-lo peso da tradición cultural europea e ibérica, sobre 

todo no que se refire ó mutualismo -unha das primeiras tendencias orga

nizadas polo movemento obreiro internacional-, orixinario dos antigos 

lazos de solidariedade familiar ou das asociacións por oficios, con forte 

contido humanitario e cristián. Verbos como auxiliar, axudar, aliviar, 

socorrer, amparar, utilizados con frecuencia nos estatutos e actas destas 

asociacións, dan a dimensión do seu carácter e intencións. 

Un artigo publicado en 1902 pola "Sociedad Española de Socorros 

Mutuos e Instrucción", co título "!Adelante Compatriotas!" dá un pouco 

a dimensión do carácter democrático e solidario que se buscaba impri

mirlles ás sociedades españolas, así como das diverxencias e diferencias 

existentes dentro da colonia: 

Folgamos em declarar que entre nossos novas consórcios se acham, além 

de compatriotas para quem as condi9oes económicas tornam imperiosa esta 

classe de associa9oes; ozttros que se acham Jora das necessidades inerentes a 
pobreza. Aqueles compreenderam o muito que poderiam perder estando dis

tanciados da Associa9iio; estes convenceram-se de que a melhor obra de huma

nidade e patriotismo que se pode fazer é a de pertencer a esta institui9iio 

espanhola [. .. ] Redobremos nossos esfor9os e já que nos separam na vida 

aspirac;oes diversamente cristalizadas por nossa razao, e ainda interes

ses contrários, unamo-nos para a consecu9ao daquilo que nao deve nos divi

dir: a defesa da saúde física e moral, conseguida pelo esfor90 de associa9ao71
• 

En Sao Paulo estes inmigrantes retomaron as súas tradicións asociati

vas como medio para afronta-las dificultades da nova vida, a miseria, o 

desemprego, a ausencia de asistencia médica e social -e ata de represen

tación e protección consular-. É habitual que, entre os seus obxectivos 

71. Bolet. de la Sociedad Española de Socorros Mutuos e Instrucción, Sao Paulo, ano 1, n.º 1, 01 /05/1902. 

A letra redonda é nosa. 
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específicos, as asociacións incluísen artigas en que se propoñían "defen

der os associados em casos de manifesta ilegalidade ou perseguic;ao, por 

parte de poderes e entidades" ou tamén, de "intervir nos assuntos da 

colünia espanhola que guardem relac;ao com seu progresso e bom 

nome"72
• 

Podemos supor que funcionasen, tamén, como elo de aglutinación 

entre os españois e como un espacio de convivencia, de intercambio de 

experiencias e lembranzas, para a construcción de vínculos de solidarie

dade entre os inmigrantes e entre estes e os compatriotas e, nalgúns 

casos, como xermolos da resistencia dos traballadores. 

Así, son habituais referencias ás corridas de tauros e festivais para 

recadar fondos, a realización de "romarías" en parques da cidade, a 

representación de pezas teatrais e reunións para discusión e "propagan

da" libertaria, así como o envío de axuda financeira "para os filhos dos 

reservistas mortos en Melilla e [ ... ] dos perseguidos e presos [ ... ] no epi

sódio da 'Semana trágica de Barcelona"', ou para auxílio "aos órfüos dos 

republicanos espanhóis"73, por citar só estes exemplos. 

Convén mencionar que, paralelamente ás nasas actividades de inves

tigación na Sociedade Hispano Brasileira-SHB, entramos en contacto coa 

súa actual directiva que, no proceso de preparación das conmemoracións 

do centenario da súa asociación (1998), mostrouse sensibilizada para a 

creación dun "Centro de Memoria das Migracións Españolas" (CEME). 

En función do noso traballo e dos seus arquivos, que non presentan nin

gunha forma de organización e conservación dos seus rexistros; así como 

do potencial referente á memoria e documentos. particulares representa

do polos seus asociados, estamos participando, desde setembro de 1996, 

do proceso de creación <leste Centro de Memoria. 

En canto ás actividades de investigación, amais de afondar no estudio 

dos anuncios publicitarios da prensa ata entón traballada, os cales pro

porcionan datos referentes á natureza das actividades españolas en Sao 

Paulo e das formas con que establecían comunicacións entre si, convén 

retomar outros materiais encontrados nos arquivos da Sociedade 

72. Regulamento da Sociedad Beneficencia Española, fundada o 29 de marzo de 1922. Diário Oficial do 

Estado de Sao Paulo, n.º 265, do 25/11/1923. 

73. Cf. Gallego: op. cit., pp. 28-34. 
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Hispano-Brasileira, tales como rexistros de consultas médicas, de expedi

ción de receitas, ademais dos informes de actividades desta asociación 

nos seus anos iniciais. 

Nese proceso de recuperación e catalogación de documentos disper

sos sobre as experiencias dos españois en Sao Paulo ata a década dos 30, 

estamos reunindo vestixios, evidencias, memorias que posibilitan com

prender dimensións dos modos de vida e de loita dos inmigrantes na 

metrópole en expansión. Seguí-los seus movementos de solidariedade 

ante a desatención dos gobernos, como afrontaron os difíciles problemas 

de cohabitación con poboacións doutras etnias e culturas -tamén empu

rradas para a periferia urbana-, ou como resolveron os problemas de 

desemprego, de falta de asistencia á saúde, de violencia e de insegurida

de ante unha cidade en continua aceleración e heteroxeneamente poboa

da, son preocupacións que forman parte da nosa intención de reface-la 

vida urbana pauleira a partir das diversificadas experiencias españolas 

na cidade de Sao Paulo. 

A partir do inventario xa realizado, consideramos que as dificultades 

para localizar rexistros e evidencias sobre os españois na cidade de Sao 

Paulo, sinaladas por diversos investigadores, derivan dunha mirada 

viciada e de formas convencionais de tentar situalos historicamente. Para 

descubrilos é preciso quebra-la lóxica dos grandes marcos, dos eventos 

político-partidistas, dos polos hexemónicos da economía, da sociedade e 

da cultura, e buscalos nos espacios e situacións concretos do día a día 

nas marxes da cidade, onde ·asumían actividades e cumprían tarefas para 

o mantemento de servicios esenciais para a vida urbana. 

Neste texto procuramos presenta-los primeiros resultados do inven

tario realizado nos arquivos de Sao Paulo e indica-las posibilidades de 

continuar esta investigación baixo múltiples liñas temáticas: lecer, traba

llo, asociacións culturais e educativas, etc. Estas cuestións están sendo 

afrontadas nos dous momentos distintos que marcaron a inmigración 

española para Sao Paulo. O primeiro, que vai das últimas décadas do 

século XIX ata os anos 30 <leste, coincide coa chegada doutros grandes 

continxentes de inmigrantes europeos, que engrosaron o mercado de tra

ballo industriat participaron da urbanización e experimentaron as ten

sións socioculturais que caracterizaron a cidade de Sao Paulo como urb 

moderna. 
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O segundo iníciase coa chegada dos refuxiados da Guerra Civil espa

ñola, aumenta coa II Guerra Mundial e intensifícase na década dos 50, 

caracterizándose pola escolla da capital pauleira motivada pola diversifi

cación e maior tecnificación do seu parque industrial, así como das facili

dades abertas polo acordo Brasil-España, a través da Comisión 

Intergobernamental para as Migracións Europeas-CIME, organismo que 

se responsabilizaba do pagamento das pasaxes e da pre-colocación de 

técnicos cualificados nas industrias dos países en industrialización. 

De acordo con Klein, entre 1950-60 chegaron a Brasil preto de 120.000 

inmigrantes españois, dos cales 75.000 se dirixiron ó Estado de Sao 

Paulo. A Hospedaría dos Imigrantes foi novamente usada "como bolsa 

de mao-de-obra para os operários especializados que, em sua maioria, 

encontrou colocac;ao nas fábricas da regiao do ABC, na grande Sao 

Paulo"74, principalmente no sector metalúrxico e siderúrxico. 

Aínda que polas esixencias legais e do mercado de traballo brasileiro 

o inmigrante dese segundo período necesitase amosar un contrato de 

traballo asinado ou ofrecer probas da súa cualificación técnica, moitos 

españois parece que conseguiron emigrar a través das "cartas de chama

da"75, emitidas por compatriotas xa radicados en Brasil. A través dese 

estrataxema, viñeron moitos españois sen ningunha especialización pro

fesional e outros que fuxían das persecucións da dictadura franquista. 

As declaracións transcritas abaixo son exemplos desa rede de solidarie

dade urdida nese período: 

[ .. .] Cheguei ao Brasil em 1952, com um contrato de marceneiro dado por 

um espanhol de Santos, mas eu era agricultor na Galícia. Fiquei morando 

uns tempos na casa de patrícios meus que eram vizinhos no "pueblo" onde 

eu nasci. Com eles aprendí a profissao de a~ougueiro [. .. ]. Em 1954, mandei 

vira mulher e dais filhos pequenos [ ... ] depois de montar meu próprio a~ou

gue e alugar urna pequena casa [ .. .]. Acolhi muitos patrícios que chegaram 

depois e nao tinham casa nem emprego. [ ... ] Ensinei a profissii.o a muitos 

españois que depois se estabeleceram por canta própria [ .. .]. 

74. et. Klein, Herbert: op. cit., pp. 61-64. O proceso inmigratorio dese período foi moi pouco estudiado 

entre nós, sen embargo as altas taxas de retorno de españois suxiren que "essa nova onda teve pouca 

influencia a longo prazo para mudar o peso da participa~áo da imigra~áo espanhola no comércio e industria 

brasileiros e, mais especiticamente, paulistas". ldem, ibídem, p. 64. 

75. et. Gallego, Avelina: op. cit., p. 23 . 
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[. .. ]Alfredo Chaves, um espanhol que tinha uma pequena fábrica de sapa

tos, produzia uns 20 pares de sapatinhos de bebe na sua própria casa. Os 

imigrantes necessitavam carta de chamada para justificar a necessidade de 

um técnico. Ele, com aquela fabriquinha deu uma quantidade de contratos de 

traballo imensa [. .. ]. Ele era chamado o consul anti-franquista. [ .. .] O pessoal 

chegava nao tinha para onde ir, ia para a casa dele até conseguir se en

caminhar [. .. ].76 

A investigación realizada en 1960 por Netto e Bosco77 -aínda que limi

tada a 41 traballadores españois ós que acompañou durante 3 meses

tamén demonstrou que a grande maioría dos españois chegou ó país sen 

saber nin sequera que función exercería. Estes datos, aínda que limita

dos, relativizan o peso dos informes oficiais que conformaron esta 

segunda onda emigratoria como un fenómeno eminentemente provoca

do polo desenvolvemento económico brasileiro, caracterizado pola 

ampla absorción de técnicos especializados. 

A investigación fai explícita a diversidade de medios de acción dos 

españois na cidade de Sao Paulo na loita pola sobrevivencia, polo esta

blecemento de novos lazos para faceren fronte ó desarraigamento e ás 

necesidades de organización nun novo medio ad verso e sen formas de 

amparo legal. 

Polos materiais traballados, é evidente esa creación de novos puntos 

de referencia, de exercicios de novas prácticas de reagrupamento e man

temento dos seus trazos culturais. Nese proceso, chama a atención a 

forte presencia dos medios e recursos da cultura letrada entre unha 

poboación considerada iletrada, facendo supor diversos modos como os 

seus soportes foron usados, en encontros entre a oralidade e a escrita. 

Fronte ó estigma da disensión e do desgoberno, propios de españois, 

o material amosa a intensidade de formas de integración entre os inmi

grantes. 

No transcurso da investigación, os factores negativos proceden da xa 

coñecida desatención e dispersión coas que os arquivos brasileiros veñen 

76. Declaracións dos señores Luis M. Vicente (1989) e Jayme Cuberos (1988), gravados e transcritos por 

Gallego, Avelina: op. cit., p. 24. 

77. Netto, Antonio Jordáo e Sosco, Santa Helena: op. cit., p. 30. Dos mesmos autores ver, tamén : 

"Barreiras no controle da mobilidade ocupacional e espacial do imigrante espanhol ". Sociologia, Sáo Paulo, 

Funda~áo Escala de Sociologia e Política, 24, 2 Uunho, 1962). 
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conservando arquivos históricos. No caso dos inmigrantes e mesmo 

españois, esa falta de interese alcanza proporcións alarmantes, ata o 

punto de desapareceren nos estantes dos arquivos documentos rexistra

dos e catalogados. Ante esta situación e a dispersión da documentación, 

recorremos ós arquivos particulares de asociacións españolas aínda acti

vas en Sao Paulo. Neste camiño, chegamos a dúas significativas asocia

cións en que estamos traballando: a Sociedade Hispano-Brasileira e a 

Sociedade Rosalía de Castro. 

O máis positivo nese proceso é que, na busca de materiais, encontra

mos suxeitos que viviron, de diferentes formas, a experiencia de ser 

inmigrante español na cidade de Sao Paulo. Nese sentido, recorrendo á 

metodoloxía da Historia Oral, estamos tendo a oportunidade de interre

lacionar rexistros escritos con memorias e recordos de protagonistas 

desa historia, pluralizando puntos de vista e multiplicando versións. 

Ó contrario das fontes históricas tradicionais, as fontes orais permiten 

recolle-la fala do home común e de grupos excluídos dunha historia ofi

cial. A través de declaracións estamos rescatando fragmentos da memo

ria da inmigración española en Sao Paulo e a forma como eses suxeitos 

rememoran e refán, hoxe, as súas experiencias, conflictos, expectativas e 

frustracións ou, como se construíu ou non, a súa identidade como inmi

grantes na cidade. 

Por outra parte, o feito de recorrer a testemuños orais permitiu obser

var que costumes, comportamentos, valores e tradicións españois foron 

refeitos e adaptados ó novo medio, nos contactos con outros grupos e 

etnias (nordestinos, negros, italianos), facendo de Sao Paulo unha metró

pole cargada de tensións e voces disonantes. 
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Resumo 

EsPAÑOIS EN SAo PAULO: CULTURA, 

COTIÁN E EXPERIENCIAS DE VIDA 

Laura Antunes Maciel 

María Antonieta Martínez Antonacci 

Traballando con crónicas, memorias, documentación 

pública. periódicos, arquivos de asociacións españolas en 

Sáo Paulo e oriéntandonos polos presupostos dunha 

Historia Social atenta ós modos de vida, experiencias 

sociais e ó construfrse dos suxeitos históricos, esta investi

gación procura afronta-los "silencios" sobre os españois 

no proceso de constitución da vida urbana de Sáo Paulo. 

onde viviron as súas experiencias de inmigrantes. 

Palabras clave: inmigración, urbanización, traballo, vida urbana, loitas sociais. 

Resumen 

ESPAÑOLES EN SAo PAULO: CULTURA, 

COTIDIANO Y EXPERIENCIAS DE VIDA 

Laura Antunes Maciel 

María Antonieta Martínez Antonacci 

Trabajando con crónicas, memorias, documentación 

pública, periódicos, archivos de asociaciones españolas 

en Sáo Paulo y oriéntandonos por los presupuestos de 

una Historia Social atenta a los modos de vida, expe

riencias sociales y al construirse de los sujetos históri

cos. esta investigación procura afrontar los "silencios" 

sobre los españoles en el proceso de constitución de la 

vida urbana de Sáo Paulo, donde vivieron sus experien

cias de inmigrantes. 

Palabras clave: inmigración, urbanización, trabajo, vida urbana, luchas sociales. 

Abstract 

SPANIARDS IN SAO PAULO: CULTURE, DAILY 

LIFE ANO EXPERIENCES 

Laura Antunes Maciel 

María Antonieta Martínez Antonacci 

Working with chronicles, memoirs, public records, 

newspapers, archives of Spanish associations in Sao 

Paulo, and guiding ourselves with the conjectures of a 

Social History observant of ways of life, social experien

ces and the development of subjects through history, 

this investigation tries to deal with the "silences" 

surrounding the Spaniards involved in the process of 

constituting urban life in Sao Paulo, where they expe

rienced life as immigrants. 

Key words: immigration, urbanization, work, urban life, social struggles. 
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Resumé 

EsPAGNOLS A. SAo PAULO : CULTURE, 

QUOTIDIEN ET EXP~RIENCE DE VIE 

Laura Antunes Maciel 

María Antonieta Martínez Antonacci 

Os españois en Sao Paulo: cultura, cotián e experiencias de vida 

En travaillant avec des chroniques, des mémoires, de la 

documentation publique, des journaux, des archives 

appartenant a des associations espagnoles a Sáo Paulo, et 

en nous orientant pa r les présupposés d'une Histoire 

Sociale attentive aux moeurs, aux expériences sociales et 

a la construction de sujets historiques. Cette recherche 

tente d'affronter les "silences" sur les Espagnols au sein 

du processus de constitution de la vie urbaine de Sao 

Paulo, oü ils ont vécu leurs expériences d'émigrants. 

Mots cié: lmmigration, urbanisation, travail, vie urbaine, luttes sociales. 
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A MIGRACIÓN 

E A DISTRIBUCIÓN 

DA RENDA EN 

ÁREAS RURAIS 

DE LATINOAMÉRICA. 

o CASO DE MÉXICO 

María Skoczek 

A migración é unha caracterís

tica importante da conducta 

socioeconómica da poboación 

en zonas rurais de 

Latinoamérica. Moitos autores 

vena como un elemento den

tro da estratexia de supervi

vencia da agricultura campesi

ña ou, nun sentido máis 

amplo, da estratexia de super

vivencia da xente rural, 

incluíndo aqueles campesiños 

sen terras. A análise da literatura sobre o tema indica que a migración é 

de grande importancia para o funcionamento das sociedades indíxenas 

(Altamirano, 1992; Radcliffe, 1987; Balan, 1983). 

Os cambios sociais e económicos nas comunidades pequenas (aldeas) 

vense expresados na crecente intensidade da migración e o seu alcance 

debido á extensión da economía monetaria nas zonas rurais. Sen embar

go, as migracións mantiveron un carácter selectivo: non abarcaron a 

tódalas familias dos aldeáns, e os ingresos durante a migración varían, 

especialmente aquela parte destinada ás necesidades do fogar. Ademais, 

a intensidade da migración varía a nivel rexional. 

O feito de que a migración se considere como unha fonte de ingresos 

e a selección da migración suxiren que este pode ser un factor importan

te de diferenciación de ingresos en áreas rurais a nivel local, é dicir, entre 

os membros dunha comunidade pequena determinada, así como a nivel 

rexional. 

O problema da distribución da renda nos países en vías de desen

vol vemen to foi amplamente estudiado por economistas. Os aspectos 

teóricos desta cuestión, particularmente da relación entre a distribución 

da renda e a realización das estratexias de desenvolvemento dadas, 

foron presentados no traballo colectivo Rozwarstwienie dochodów a roz

wój gospodarczy w krajach Trzeciego Swiata (Distribución da Renda e 

Desenvolvemento Económico en Países do Terceiro Mundo) de Zafia 

Dobrska, a editora do libro. 

Este traballo intenta demostra-las relacións entre as migracións (vis-
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tas como unha clase específica de estratexia realizada a nivel familiar) e a 

distribución da renda en comunidades rurais locais. Con este propósito, 

a autora utilizou datos incluídos en publicacións que presentaban resul

tados obtidos en estudios de casos en localidades mexicanas e peruanas 

durante os anos 70 e 80, ademais de material recollido en investigacións 

de campo na rexión mexicana de Las Huastecas en 1985, realizadas por 

investigadores do Instituto de Países en Vías de Desenvolvemento da 

Facultade de Xeografía e Estudios Rexionais da Universidade de 

Varsovia e a Escola de Xeografía da Universidade Autónoma do Estado 

de México ("Patrones ... ", 1987). Estes materiais son normalmente descri

tivos, polo cal o enfoque neste traballo se fai nos factores que determinan 

a importancia da migración no desenvolvemento e diferenciación dos 

ingresos das familias vivindo nunha aldea concreta. 

O artigo consta de tres partes. A primeira parte inclúe unhas breves 

características da migración da poboación rural; a segunda parte trata os 

efectos económicos da migración; e a terceira parte intenta presenta-la 

relación entre migracións e a diferenciación da renda en zonas rurais. 

Características 

das migracións 

rurais laborais 

Para o propósito <leste traballo, a análise enfo

couse na migración laboral, é dicir, a clase de 

mobilidade espacial que pretende adquirir ou 

aumenta-los ingresos de familias rurais. Un dos 

principais criterios que diferencian a migración laboral é o tempo de 

duración. Isto permítenos distinguir tres tipos de migración: a longo 

prazo, que dura máis dun ano; estacional, que normalmente ocorre nun 

momento de menos intensidade de traballo; e a curto prazo, podendo 

durar entre doce días e varias semanas, pero que pode acorrer moitas 

veces durante o ano. 

Os aldeáns participan en distintos tipos de migración, pero o grupo 

máis grande de emigrantes laborais normalmente toman parte nalgún 

deles. A distribución temporal do traballo no campo durante o ano, a 

magnitude do fogar e as oportunidades locais para obter ingresos, ade

mais da situación familiar, diferencian tanto a magnitude como as carac

terísticas sociais e demográficas das migracións laborais. As decisións 

relativas á migración normalmente son tomadas dentro do núcleo fami

liar, así a persoa ou persoas que temporalmente emigran son aquelas que 
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teñen obrigacións que poden ser cumpridas por outros membros da 

familia ou mesmo outros aldeáns. 

As migracións 

a longo prazo 
A clase de migración máis estendida des tas 

migracións é a migración de mozas ás cidades, 

onde maioritariamente traballan como asisten

tas. Nunha das aldeas dos Andes, do departamento de Cuzco, o 25% das 

mozas estaban fóra da súa aldea, e na terceira parte das familias era a 

maior. O tempo medio que botaban fóra sumaba uns 600 días. 

Regularmente, as mozas enviaban os seus ingresos ás súas familias ou 

levaban o diñeiro, roupa e artigos para o fogar cando periodicamente 

volvían ás súas casas (Radcliffe, 1987). Durante as nosas investigacións 

na rexión mexicana de Las Huastecas, observamos en moitas aldeas indí

xenas a migración de mozas ás cidades. Sen embargo, soamente era nal

gunhas aldeas onde o diñeiro que enviaban as súas filias se consideraba 

como unha importante e única fonte de ingresos; a xente falaba máis a 

miúdo sobre o feíto de que as mozas traían moitos regalos. Parece ser 

que desde o punto de vista do funcionamento do fogar familiar, a migra

ción da filia faise para reduci-lo número de persoas que se teñen que 

manter ademais de adquirir unha fonte de financiamento para algúns 

desembolsos familiares, como poden se-los gastos de educa-los demais 

irmáns, a compra de artigos do fogar, etc. 

Nas migracións a longo prazo tamén participan os homes, máis os 

solteiros cós pais de familia, desde campesiños sen terras ata pequenos 

terratenentes. Neste caso o diñeiro enviado á familia é a fonte principal 

de subsistencia. Normalmente permítelles cubri-los gastos correntes. 

As migracións a longo prazo a miúdo significan que a persoa deixa a 

súa aldea durante varios anos e mesmo unha <lucia ou máis, isto sen 

embargo non implica que deixe de mante-lo contacto cos seus veciños. 

Aínda que os emigrantes traían ós seus máis achegados ó novo lugar de 

residencia, intentan quedar coas súas granxas arrendándoas ós seus 

familiares; visitan as súas aldeas durante as festas locais ou intentan axu

darlles ós seus paisanos cando chegan ó seu novo lugar de residencia. 

Tamén hai casos daqueles que volven á súa aldea de orixe. Altamirano 

(1992, p . 413) escribe que nos anos 80 había emigrantes que volvían de 

Lima ás súas aldeas de orixe nos Andes en grandes números. Dá o exem-
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plo das comunidades aldeás localizadas na beira dereita do río Pampas 

no departamento de Apurimac, no cal o 90% dos cabezas de familia eran 

emigrantes retornados. 

As migracións 

estacionais 
As migracións estacionais son as mellor descri

tas dentro do que é a migración laboral da 

poboación rural na literatura xeográfica e 

antropolóxica. Isto provén dunha longa historia <leste tipo de migra

ción e a súa importancia para o funcionamento de moitas zonas agríco

las de Latinoamérica. A forma tradicional de migración estacional de 

áreas dominadas pola agricultura campesiña a áreas de agricultura 

capitalista restablece as relacións entre un latifundio e un minifundio 

(Balan, 1983). 

As migracións estacionais máis clásicas en Latinoamérica son as 

migracións de membros das comunidades indíxenas das montañas de 

México, Guatemala, Ecuador, Perú e Bolivia durante a colleita de cana de 

azucre, algodón, café e outros cultivos de plantacións situados ó longo 

da costa e ós pés das montañas. Estas migracións en masa débense maio

ritariamente á distribución dos ciclos de traballo no campo: a estación 

seca ou a estación morta na agricultura campesiña é a época de colleita 

dos cultivos anteriormente ditos e, ó mesmo tempo, a fase máis intensa 

de traballo do seu cultivo. 

Este tipo de migración normalmente afecta ós homes, pero tamén 

hai casos de familias enteiras que migran, por exemplo para recolle-lo 

algodón e o café, ademais de ,hortalizas e froitas; os donos destas plan

tacións empregan a mulleres e nenos de boa gana. Os ingresos destas 

migracións son insignificantes; os homes normalmente gañan o soldo 

mínimo, mentres que ás mulleres e ós nenos lles pagan aínda menos. 

Non obstante, constitúen a fon te principal de ingresos que lles permite 

cubri-los gastos correntes. 

De especial importancia son as migracións laborais estacionais dos 

habitantes de México a EEUU. Duraron desde principios <leste século e 

tiveron un grande efecto na agricultura dos estados de onde se recrutan 

os grupos máis grandes de braceiros (Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Zacatecas e Oaxaca). 

Estas migracións son realizadas por grupos cada vez máis grandes da 
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poboación nalgunhas rexións de México, por exemplo no estado de 

Oaxaca. Colín Clarke, que describe as migracións do Val de Oaxaca, 

escribe: "Desde principios dos 80, familias enteiras e nais solteiras emi

graron cada vez máis, realzando as desoladoras imaxes de localidades 

onde soamente viven os anciáns e os nenos durante a maior parte do 

ano" (Clarke, 1992). Hardeman (1988) dá o exemplo dunha aldea da 

mesma rexión, onde só o 11 % das familias nunca participaron en migra

cións a EEUU, mentres que en 1986 ata un 66% dos homes con idades 

entre 15 e 45 traballaban en California. 

Os estudios feítos sobre as migracións dos mixtecos demostraron que 

houbera un aumento tanto no número de aldeas de onde procedían os 

emigrantes laborais como no número de lugares a onde se dirixían. Nos 

anos 1950-1959, os emigrantes estacionais procedían de 7 distritos da 

rexión de Mixteca; nos anos 1960-1969, de 22 distritos; nos anos 1970-

1979, de 43 distritos; e nos anos 1980-1989 xa de tódolos 155 distritos da 

rexión. Nos anos 50 os mixtecos ían ós estados de Veracruz, Sinaloa, 

Sonora e a Baja California, algúns emigraban a California en EEUU; 

mentres que nos anos 80, a 20 estados de México e 17 estados de EEUU 

(Vargas Montero, 1993, pp. 185-189). 

Tamén os estudios feítos sobre os ejidos na rexión de Zamora, no esta

do de Michoacán, demostraron un aumento na migración a EEUU des

pois de 1982, cando o peso mexicano foi depreciado e os soldos gañados 

en EEUU eran unha fonte máis extraordinaria de ingresos que durante 

os anos 70 (Levi Levi, 1991). 

As migracións 

a curto prazo 

As migracións a curto prazo non foron tan anali

zadas como os dous tipos anteriores. Parecen se

lo tipo máis frecuente de migración laboral de 

zonas onde o traballo no campo se fai durante todo o ano e de áreas pró

ximas a granxas modernas que se especializan na producción de cultivos 

que periodicamente requiren máis traballo (por exemplo a sachadura 

das terras, a colleita de hortalizas e froita, etc.). Os emigrantes a curto 

prazo normalmente son homes novos que non teñen oportunidade de 

encontrar traballos a soldo nas súas aldeas e, por varias razóns, non que

ren marchar por un prazo máis longo de tempo. Estas migracións nor

malmente teñen a forma de migracións pendulares, especialmente cando 
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están relacionadas con algunha actividade non agrícola, por exemplo en 

vendas ou en traballos eventuais na construcción. 

En tódalas aldeas investigadas na rexión de Las Huastecas documentá

ronse casos individuais de migracións a curto prazo; nunhas poucas alde

as. indíxenas na zona de Huejutla foron o tipo máis importante de migra

ción, considerada como unha fonte de ingresos necesaria para cubrir gas

tos inesperados ademais dunha maneira de mellara-lo nivel de vida. 

As características dos tipos principais de migracións laborais pola 

poboación rural presentadas anteriormente demostran que a elección 

do tipo de migración depende da organización da agricultura local e a 

oferta de emprego fóra da aldea de orixe. Segundo a opinión de moi

tos autores, a migración realízase cando non hai posibilidades de 

gañar diñeiro no lugar de residencia. Ó mesmo tempo, o feito de que a 

migración se trate como unha fonte de ingresos indispensable para a 

satisfacción das necesidades básicas da familia indica que a maioría 

dos emigrantes non esperan gañar grandes cantidades de diñeiro. Isto 

está condicionado polo baixísimo nivel dos salarios na agricultura nos 

países latinoamericanos. As migracións periódicas a EEUU dos bracei

ros mexicanos constitúen a única fonte de ingresos importante, pero 

estas supoñen uns gastos considerables (de viaxe, o pagamento dos 

servicios dos chamados coiotes que pasan ós emigrantes ilegalmente 

pola fronteira, gastos de sustento en EEUU). Non obstante, o auxe na 

intensidade e o alcance destas migracións evidencian a súa importan

cia crecente na estructura dos ingresos da poboación rural en México. 

A seguinte parte <leste estudio está enfocada nos efectos económicos 

destas migracións. 

Efectos económicos 

das migracións 

laborais 

As investigacións realizadas nas aldeas de onde 

proceden as persoas que emigran a EEUU foron 

enfocadas na súa maior parte para establece-la 

magnitude dos ingresos e o seu uso. 

"As prioridades que se dan á utilización de remesas para producir 

cambios van na seguinte orde: (a) pagan as débedas adquiridas para via

xar a Estados Unidos, (b) pagan os gastos de sustento, (c) arranxan as 

súas casas, compran mobles, electrodomésticos e adornos, compran 

terras, e ( d) soamente cando todo o anteriormente di to se adquira e se 
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hai unhas condicións apropiadas -como a dispoñibilidade de crédito, 

auga e electricidade- modernízase a agricultura" (Levi Levi, 1991). 

Nas aldeas onde os habitantes emigran periodicamente a EEUU, os 

cambios máis significativos pódense ver na fisonomía e a arquitectura, 

causadas pola construcción de casas novas. Son construccións de ladrillo 

con varios cuartos, cubertos con pranchas de zinc ou teitume, os cales 

son moi diferentes das chozas tradicionais de adobe. Outros elementos 

que indican que os aldeáns gañan diñeiro en EEUU son os televisores, a 

miúdo de cor (ata finais dos anos 80, os televisores comprados en EEUU 

eran moito máis baratos cós televisores mexicanos nas tendas). Os televi

sores traídos de EEUU eran os primeiros electrodomésticos modernos en 

moitas casas en aldeas que non tiñan electricidade e pódese dicir que 

tiveron un papel moi importante na estimulación de migracións laborais. 

Durante os estudios realizados nun dos ejidos do estado de 

Michoacán a principios dos 80, estableceuse que, durante unha estadía 

de 4 a 6 meses en EEUU, os emigrantes tiveron uns ingresos netos de 

$1500 a $2000, iso é, <lúas ou tres veces máis que o soldo anual dun pro

fesor. O diñeiro utilizouse principalmente para cubrí-los gastos correntes 

e para mellora-las vivencias (Les paysanneries ... , 1988, p. 114). 

Nalgunhas áreas de México os ingresos adquiridos durante as migra

cións a EEUU chegaron a ser un factor moi importante na modernización 

da agricultura. "É precisamente a migración de retorno de EEUU por 

parte dos campesiños mexicanos a que supuxo un grande estímulo para 

a expansión do cultivo de terras e a agricultura na que se emprega moita 

man de obra no Val de Oaxaca" (Hardeman, 1988). 

A forma en que se utilizan os ingresos adquiridos durante a migra

ción depende ata certo punto da propiedade que teña a familia campesi

ña. Nos informes sobre os estudios feítos nos ejidos nos estados de Jalisco 

e Michoacán a opinión constante é que os emigrantes a EEUU veñen de 

familias con ingresos medios. A súa meta principal na emigración é 

gañar diñeiro para investir en producción no fogar familiar, como a rega 

ou a compra de porcos para engorde (Díez-Canedo Ruiz, 1984, pp. 68-70; 

Levi Levi, 1991). 

Aqueles emigrantes que posuían granxas máis grandes utilizaron os 

seus ingresos (normalmente os aforros de migracións sucesivas a EEUU) 

para comprar maquinaria agrícola. Isto permitíalles aforrar diñeiro nos 
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salarios dos labregos empregados temporalmente mentres se preparaban 

os terreos para o cultivo, ademais de conseguir algún diñeiro máis alu

gando a maquinaria ós seus veciños. 

Os ingresos adquiridos durante as migracións periódicas tamén foron 

utilizados como fianza para os créditos, que pola súa vez os leva á esta

bilización e ó abandono da migración laboral (Díez-Canedo Ruiz, 1984). 

As migracións 

laborais e a 

diferenciación de 

Nas publicacións analizadas, onde se presentan 

varias situacións nas cales ocorre a migración, 

obviamente hai opinións controvertidas relati-

ingresos nas vas á influencia das migracións na diferencia-

comunidades rurais ción da comunidade local: 

1 - a migración non afecta a diferenciación da renda dos aldeáns; 

2 - a migración é un mecanismo que nivela as disparidades de ingresos 

producidas pola variedade dos tamaños do fogar; 

3 - a migración é o factor que aumenta a estratificación da renda entre os 

membros da comunidade. 

A primeira opinión prevalece no caso daquelas comunidades onde os 

seus membros emprenden o mesmo tipo de migración en masa, normal

mente a estacional ou a curto prazo. Os ingresos adquiridos durante a 

migración utilízanse para cubrí-los gastos inmediatos familiares e o man

temento do fogar: a compra de sementes, fertilizantes, productos quími

cos para protexe-los cultivos, o pagamento dos empregados temporais 

en épocas de traballo máis intensivas, e a organización de festas locais. 

Especialmente nas comunidades indíxenas, a festa polo padroeiro do 

lugar dálles unha oportunidade ós emigrantes para facer visitas ou retor

nar da migración estacional. Unha parte -a miúdo considerable- do 

diñeiro gañado polos emigrantes utilízase para comprar regalos, comida 

e alcohol, atributos inseparables dos ritos vacacionais. 

Os aldeáns non perciben a relación entre os ingresos dos emigrantes e 

a diferenciación da situación material, demostrado nos comentarios dal

gunhas persoas das aldeas investigadas. Por exemplo, os membros dos 

ejidos na rexión de Las Huastecas, ó preguntadles polas diferencias en 

propiedade, os ejidatarios contestaban "aquí todos somos iguais" ou 

"todos somos pobres", polo tanto salientando o oco que os separa dos 
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grandes donos das próximas granxas gandeiras ou as plantacións. Ó 

resumí-lo estudio dos ejidos na zona de Zamora, Silvana Levi escribiu: 

"Nestes momentos non hai moita diferencia na cantidade de riqueza 

entre a poboación do Cerro Colorado. Sen embargo, o valor dos terreos, 

por exemplo, estase incrementando rapidamente como consecuencia das 

relativamente grandes cantidades de diñeiro que teñen os ejidatarios. As 

remesas están aumentando a demanda por bens de consumo e están cre

ando inflación. Toda a economía da localidade está relacionada cos 

ingresos dos emigrantes" (Levi Levi, 1991). 

A opinión sobre o papel da migración como un mecanismo que nive

la as diferencias nos ingresos dos aldeáns pódese encontrar nos estudios 

dedicados ós cambios económicos nos ejidos do estado de Michoacán (Les 

paysanneries ... , 1988). Os autores destes estudios tamén fan fincapé no 

papel da migración como un factor que nivela conflictos sociais. A opi

nión con respecto á importancia da migración na eliminación de conflic

tos que proveñen da accesibilidade desigual a terras expresouse varias 

veces nas manifestacións feítas polos comisarios dos ejidos na rexión de 

Las Huastecas. 

As opinións sobre a influencia das migracións no aumento de dife

renciación económica entre os aldeáns pódense encontrar nos estudios 

sobre comunidades indias (Romer, 1982; Hardeman, 1988; Collier, 1990). 

As migracións conducen á estratificación da poboación rural: aquelas 

familias cuns ingresos regulares gracias á migración teñen máis oportu

nidades acumulativas cós que non teñen estes ingresos. Poden ter unha 

economía de mercadorías e así obter uns ingresos monetarios coas súas 

propias granxas. 

Entre as anteditas publicacións merece mención o estudio sobre os 

cambios no funcionamento das comunidades Tzotzil no distrito de 

Zinacantán nos Altos de Chiapas en México. Collier (1990) analiza a estra

tificación da renda nos anos 1967 (período de "pre-emigracion"), 1981 

(período de migracións laborais en masa) e 1986 (período de combinación 

de cultivo do solo con migracións a curto prazo ), presentada na Táboa l. 

Os datos na Táboa 1 amosan que nos anos 1967-1986 a porcentaxe dos 

fogares máis ricos aumentou 3 puntos e o dos máis pobres 5,8 puntos. 

Deste modo, observouse a polarización de ingresos xunto coa diferencia

ción das súas fontes. 
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Táboa 1 

Estratificación da renda das comunidades Tzotzil coa influencia das migracións 

......... .... ........ ......... ... .. 
os máis ricos 

os menos ricos 

().s . 111.~.!l()~ .P.()~.~~~ 
os máis pobres 

(Fonte: Collier, 1990) 

1967 1981 1986 .... ..... . ···· ···· ·· ··· ···· .... . .. . 

Número % Número % Número 0/o 
.. .. . 

32 21,8 44 23,2 56 24,8 .. .. ...... ..... ... .. ... ........ ..... ... 
37 25,2 54 

... .... ...... . . ....... . .. . .. . ... 

50 34,0 46 ........ 
28 19,0 45 

28,6 

24,3 
23,8 

55 

59 
. .... 
56 

24,3 . .. .. ..... .... .. . 
26,1 
24,8 

En 1967, en 94 fogares (64%) o cultivo do solo era o principal, e en 12 

(8%) outra fonte de ingresos. En 1981 soamente o 2% dos fogares perten

cían á primeira categoría e un 53% á segunda, mentres que ata un 45% 

das familias declararon que a venda ou o traballo temporal era a súa 

única fonte de ingresos. En 1986 case o 90% das familias dixeron que a 

agricultura era unha das súas fontes de ingresos, pero só un 9% dixo que 

era a máis importante. Os ingresos por traballo fóra da aldea de orixe, 

nos anos 1976-1982, foron unha fonte importante de investimento tanto 

no desenvolvemento da producción agrícola e na compra de medios de 

transporte coma no establecemento de tendas (tamén fóra da aldea de 

orixe). O efecto máis visible da diferenciación de fontes de ingresos e a 

polarización dos ingresos dos habitantes de Zinacantán é a monetariza

ción das relacións sociais e económicas, ademais do aumento de conflic

tos entre as xeracións. 

Os datos e opinións expostos anteriormente non nos permiten deter

minar de modo inequívoco as relacións entre as migracións e a diferen

ciación de rendas rurais. De tódolos xeitos, confirman a hipótese presen

tada neste estudio con respecto ó papel da migración como un factor de 

diferenciación de rendas rurais. 

Últimos comentarios Os ingresos de migracións laborais teñen papeis 

distintos dentro de cada fogar. Para as familias 

máis pobres son unha fonte de subsistencia ou mesmo determinan o 

mantemento da granxa. A diferenciación de ingresos obtidos gracias a 

migracións periódicas non é o suficientemente importante para permitir 

unha diferenciación de ingresos máis clara dado que son demasiado bai

xos para ser unha fonte de aforras . Sen embargo, nas familias máis ricas 
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os ingresos obtidos a raíz das migracións normalmente non son indis

pensables para a conservación do ata entón nivel de vida, polo tanto 

poden ser destinados a investimentos na granxa ou a realizar outra acti

vidade fóra da agricultura. As persoas que volven ós seus lugares de 

orixe despois de varios anos na emigración compran camións, abren ten

das ou talleres e prestan diñeiro (a un xuro alto) ós veciños máis pobres. 

Así, a migración actúa como o factor que pon en marcha o proceso de 

creación de capital e a continuación das migracións laborais non é indis

pensable. O efecto de demostración produce máis interese nas migra

cións por parte dos outros aldeáns. Ó mesmo tempo, sen embargo, 

aumentan as necesidades de consumo e os gastos agrícolas. Por iso a 

diseminación das migracións non é sempre o factor que lima as diferen

cias de riqueza entre os aldeáns. 

Nestes momentos, a diferenciación na intensidade da migración a 

nivel rexional é bastante menor do que era (véxase o anterior exemplo da 

rexión mexicana de Mixteca). Sen embargo, pódese supoñer que a opi

nión formulada por Jeanine Brisseau-Loaiza con respecto ás comunida

des aldeás en Perú mantendo que "as migracións teñen un efecto máis 

grande có número de terras na diferenciación de riqueza das comunida

des" (Brisseau-Loaiza, 1992, p. 333) aínda é de interese actual e non soa

mente ten que ver con Perú. Estudios feítos nos anos 80 demostran que 

en México ós aldeáns que teñen ingresos regulares da migración a EEUU 

outórganselles créditos bancarios con máis facilidade ca ós habitantes 

doutras aldeas (Levi Levi, 1991). Isto indica que hai mellores perspecti

vas de desenvolvemento para o primeiro conxunto de aldeas. É por isto 

polo que a diferenciación espacial de intensidade e as direccións das 

migracións se poden considerar como un factor que intensifica a diferen

ciación espacial da renda en zonas rurais. 

Os últimos comentarios acerca do papel das migracións como un fac

tor que estimula a modernización da economía campesiña amosan que é 

necesario facer ináis estudios sobre o impacto da migración nas comuni

dades locais. O propósito principal <lestes estudios debe ser describir e 

explica-la complexidade do comportamento detrás da migración, xunto 

co intento de contestará pregunta en qué condicións a$ migracións son 

un factor que aumenta a estratificación dos ingresos rurais e en qué con

dicións diminúen esta estratificación. 
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A migración e a distribución da renda en áreas rurais de Latinoamérica .. . 

Resumo 

A MIGRACIÓN E A DISTRIBUCIÓN DA RENDA 

EN ÁREAS RURAIS DE LATINOAMÉRICA. 

Ü CASO DE MÉXICO 

María Skoczek 

Dentro do problema da distribución da renda nos países 

en vías de desenvolvemento, este traballo amosa as rela

cións existentes entre as migracións, vistas como unha 

clase específica de estratexia económica a nivel familiar, e 

a distribución da renda en comunidades rurais a nivel 

local. 

O traballo consta de tres partes, a primeira inclúe as 

características da emigración rural dunha comunidade 

mexicana, a segunda trata os efectos económicos da migración e a terceira presenta a relación entre migra

cións e a diferenciación da renda nas zonas rurais obxecto de estudio. 

Palabras clave: Emigración rural, distribución de renda, México. 

Resumen 

LA MIGRACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

RENTA EN ÁREAS RURALES DE LATINOAMÉRICA. 

EL CASO DE MÉXICO 

María Skoczek 

Dentro del problema de la distribución de la renta en los 

países en vías de desarrollo, este trabajo muestra las rela

ciones existentes entre las migraciones, vistas como una 

clase específica de estrategia económica a nivel familiar, y 

la distribución de la renta en comunidades rurales a nivel 

local. 

El trabajo consta de tres partes, la primera incluye las 

características de la emigración rural de una comunidad 

mexicana, la segunda trata de los efectos económicos de la migración y la tercera presenta la relación entre 

migraciones y la diferenciación de la renta en las zonas rurales objeto de estudio. 

Palabras clave: Emigración rural, distribución de renta, México. 

Abstract 

MIGRATION ANO INCOME DISTRIBUTION IN 

RURAL AREAS OF LATIN AMERICA. 

THE CASE OF MEXICO 

María Skoczek 

Within the problem of income distribution in developing 

countries, this study points out the existing relations bet

ween migrations - seen as a specific class of economic 

strategy family-wise - and income distribution in rural 

communities on a local leve!. 

The study is made up of three parts: the first includes the 

characteristics of rural migration in a Mexican community, 

the second deals with the economic effects of migration 

and the third shows the relation between migrations and income distribution in those rural areas being 

researched. 

Key words: rural emigration, income distribution, Mexico. 
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Resumé 

LA MIGRATION ET LA DISTRIBUTION DE LA 

RENTE DANS DES ZONES RURALES 

D'AMÉRIQUE DU SUD. LE CAS DU MEXIQUE 

María Skoczek 

Au sein du probleme de la distribution de la rente dans 

les pays en voie de développement, ce travail rapporte les 

relations existantes entre les migrations, vues comme un 

type de stratégie économique a niveau familial, et la dis

tribution de la rente dans des communautés rurales a 
niveau local. 

Le travail est compasé de trois parties; la premiere inclue 

les caractéristiques de l'émigration rurale dans une com

munauté mexicaine; la deuxiéme porte sur les effets économiques de la migration; et la troisieme présente 

la relation entre migrations et la différenciation de la rente dans les zones rurales qui sont examinée dans 

cette étude. 

Mots cié: Émigration rurale, distribution de la rente, Mexique. 

Currículum María Skoczek. Doutora en Xeografía; profesora cate

drática da Facultade de Xeografía e Estudios Rexionais da 

Universidade de Varsovia; directora do Departamento de Estudios Rexionais sobre América Latina; coordina

dora da revista Actas Latinoamericanas de Varsovia, editada polo Instituto de Países en Desenvolvemento. 
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EMIGRACIÓN 

E XERARQUÍA 

ECLESIÁSTICA 

(1952-1969). 

UNHA APROXIMACIÓN 

Á CUESTIÓN 

Os temas relacionados coa 

emigración veñen ocupando 

un lugar importante na recen

te historiografía galega. 

Mostra <liso é o amplo elenco 

de publicacións que aparecen 

descritas no número 1 desta 

revista'. Hai que dicir, sen 

embargo, que se traballou fun

damentalmente coa emigra-

Xosé Luís Mínguez Goyanes ción americana, aínda que 

sexa a emigración a este conti

nente a que máis durou no tempo. É certo tamén que algúns aspectos da 

emigración, como son por exemplo os relacionados coas cuestións ideo

lóxicas, non foran os máis amplamente estudiados. O tema que agora 

tratamos, a relación entre emigración e relixión, foi unha das cuestións 

esquecidas ata agora. 

Os nexos entre emigración e relixión no caso español hai que circuns

cribilos fundamentalmente á fe católica. Neste punto habería que distin

guir <lúas vertentes: en primeiro lugar, a relación dos emigrantes coa 

Igrexa e sobre todo coa xerarquía; en segundo lugar, a relixiosidade dos 

emigrantes, coa súa influencia nas parroquias emisoras e nas de destino. 

Ámbolos temas son diferentes pero están estreitamente relacionados. No 

presente traballo referirémonos máis ben ó primeiro aspecto, é dicir, ás 

relacións da xerarquía eclesiástica coa emigración. É de sobra coñecida a 

importancia que a xerarquía ten dentro do organigrama da Igrexa católi

ca e non irnos insistir niso. 

No título <leste traballo fálase de "aproximación á cuestión", é dicir, 

hai que deixar claro que non se pode resolver en poucas páxinas un tema 

tan complexo e que está case virxe. Aínda que en ocasións nos refiramos 

a outras épocas, o artigo enmárcase fundamentalmente entre <lúas datas: 

1. "Recompilación bibliográfica da emigración galega, 1990-1995" e V. Peña Saavedra, M.ª Esther Olveira 

Olveira: "Publicacións periódicas internacionais de estudios migratorios ou destinadas ás colectividades de 

emigrantes". Ambolos artigas en: Estudios Migratorios, n.º 1, decembro 1995, pp. 280-306 e 308-330. Vid . 

tamén Galicia e América. Unha contribución bibliográfica, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia I 

Consello da Cultura Galega, 1992. 
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1952, ano en que Pío XII promulga a constitución apostólica Exsul 

Familia, documento que tivo grande impacto no labor cos emigrantes; e 

1969, momento en que se renovan as disposicións do documento men

cionado e comeza outra etapa na actuación pastoral cos emigrantes. 

A esta introducción séguelle un capítulo onde analizamos brevemente 

o marco institucional en que se movía a emigración: veremos algúns dos 

puntos da Exsul Familia, a actuación da Conferencia de Metropolitanos 

española, o papel dos bispos galegos no tema da emigración e o marco 

legal en que esta se desenvolvía. A continuación examínanse os principais 

problemas que a emigración lle suscitaba á xerarquía eclesiástica españo

la. Un <lestes problemas, quizais o máis importante, era a percepción da 

emigración como causa de descristianización, idea arraigada no episcopa

do da época. A continuación examínanse algunhas das respostas que a 

xerarquía deu á problemática suscitada. Hai que consignar que nos anos 

que aquí se estudian España é á vez un país receptor (migración interior) 

e emisor (migración exterior) de emigrantes. Atoparanse, polo tanto, refe

rencias a ámbolos tipos de migracións. 

No traballo fanse frecuentes alusións á figura do cardeal Quiroga 

Palacios, principal representante da Igrexa galega no período que trata

mos2. Tamén se fan referencias á actuación pastoral cos homes do mar 

(Apostolatus maris), que na estructura da actuación pastoral se encontraba 

ligada á pastoral cos emigrantes. 

É importante sinalar, por último, que as fontes principais utilizadas 

proveñen de arquivos da mesma Igrexa3
• Estúdiase, polo tanto, a emigra

ción desde o punto de vista da Igrexa, ou mellor, dos organismos da 

xerarquía eclesiástica relacionados co tema. 

2. Para ampliar algúns dos puntos que aparecen neste artigo vid . José Luis Mínguez Goyanes: Don Fernando 

Quiroga Palacios y su proyección en la Iglesia gallega (1946-1971), Santiago de Compostela, Universidade, 

1997 (Edición en microficha). 

3. Os arquivos de onde procede a documentación exposta neste traballo son os seguintes: Arquivo da 

Secretaría de Cámara do Arcebispado de Santiago (A.S.C.A.S.), Arquivo Histórico Diocesano de Santiago 

(A.H.D.S.), Arquivo Diocesano de Mondoñedo (A.D.M.), Arquivo da Escala Universitaria de Traballo Social 

de Santiago (A.E.U.T.) . Agradecémoslles ós responsables destes arquivos no tempo en que rea lizamos este 

traballo, as facilidades prestadas para a consulta dos seus fondos (Salvador Domato, Leonardo Lemas, 

Elisardo Temperán, José Mª Fernández Fernández, P. Francisco Gómez e Pilar Rajoy) . Agradecemos tamén as 

suxestións proporcionadas polo profesor Xosé R. Barreiro Fernández. 
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A pastoral cos desprazados encontrou eco na 

tradición e maxisterio da Igrexa desde tempo 

inmemorial. En época máis recente hai que sina

la-lo pontificado de León XIII (1878-1903), no que os movementos migra

torios pasan a formar parte da denominada cuestión social4
• Baixo o pon

tificado do Papa da Rerum Novarum inícianse as intervencións asisten

ciais da Igrexa no campo da emigración. Na súa carta Quam aernmnosa 

de 1888 ábrese camiño á constitución de sociedades en favor dos emi

grantes. O mérito de León XIII consistiu en recoñece-la necesidade 

dunha asistencia específica ós emigrantes5
• Pío X (1903-1914) é o organi

zador das obras católicas para os emigrantes en Europa, Oriente e 

América. Baixo o seu pontificado a Secretaría de Estado dictou unhas 

normas ós bispos italianos sobre a emigración. O secretario de Estado do 

Papa Sarta, o español Merry del Val, deu unhas instruccións ordenando 

que "se tomaran las oportunas medidas para que todos los emigrantes 

llevaran consigo la dirección de las capellanías en cuya demarcación 

iban a fijar su residencia"6
• O mesmo Pío X pouco antes de morrer fun

dou o Colexio Urbano de Sacerdotes para os emigrantes. Os seguintes 

Papas, Benedicto XV e Pío XI (1914-1939), continuaron co labor pastoral 

cos emigrantes. Ámbolos dous farán chamamentos ás Igrexas locais 

como responsables da acollida ás poboacións desprazadas a raíz da Gran 

Guerra. Sería Pío XII (1939-1958), sen embargo, o Papa quemáis iniciati

vas desenvolvería neste campo. 

4. Para unha visión histórica da pastoral dos emigrantes é importante a lectura das corenta páxinas do título 

primero da Constitución Apostólica Exsul Familia de 1952 (Vid. Acta Apostolicae Sedis, 30-9-1952, pp. 651-

692). A traducción italiana desta Constitución Apostólica foi publicada en L'Osservatore Romano, pero 

excluíndo o títu lo primeiro. A revista Ecclesia publicou o texto en castelán por vez primeira, pero a partir da 

versión de L'Osservatore. A bóla segue rodando e os boletíns diocesanos copian o texto de Ecclesia, co cal o 

documento pontificio segue incompleto. Mesmo en diversas coleccións de documentos pontificios consulta

das aparece a Exsul Familia incompleta. É, polo tanto, probable que non exista aínda en castelán unha tra

ducción completa deste documento. Algúns datos históricos aparecen tamén en Pastoral de las migraciones 
en España . Documento de la LXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 

Conferencia Episcopal Española, 1994. Sobre a evolución doutrinal na idade contemporánea da pastoral de 

emigrantes Vid . A. Alvarez Bolado: "Las migraciones en el magisterio de la Iglesia. Material de apoyo a la 

ponencia nº 2 ", La pastoral de las migraciones en España ante la nueva situación. Asamblea nacional de 
delegados diocesanos de migraciones, Majadahonda, 21-22 febreiro 1994 (texto multicopiado); este 

mesmo tema tamén se trata en La inmigración en España: desafío a la sociedad y la Iglesia españolas, 

Madrid, Comisión Episcopal de Migraciones, 1995. 

5. Pastoral de las migraciones en España .. . , p. 26. 

6. Ecclesia, 2-9-1961, p. 12. 
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Os emigrantes eran para Pío XII unha das súas "obsesionantes preo

cupaciones"7. Iniciativa persoal súa será a creación da Comisión Católica 

Internacional de Migración. A súa contribución doutrinal ó tema é a 

Exsul familia, Constitución Apostólica promulgada en agosto de 1952, 

que dá unha sistematización doutrinal á pastoral migratoria. O mesmo 

Paulo VI dirá en 1969 que, no tocante ós problemas da emigración, este 

documento "debe ser considerado como lo más importante de los publi

cados por los Romanos Pontífices hasta la época actual"8
• 

A partir da Exsul Familia os asuntos referidos ós emigrantes pasaban 

a ser competencia da Sagrada Congregación Consistorial. Creábase a 

figura do delegado para a Obra de Emigración. O documento daba nor

mas concretas sobre a actuación dos capeláns de emigrantes, que se 

poñían babco a dirección desa congregación aínda que non se excardina

ban das súas respectivas dióceses. Estes capeláns dedicábanse á cura 

espiritual dos fieis da súa lingua ou nación, baixo a xurisdicción do ordi

nario do lugar. Tiñan "potestad parroquial" persoal, que se exercía uni

camente cos estranxeiros ou inmigrantes. Sempre que fose posible asig

naríaselles para o exercicio do seu ministerio algunha Igrexa ou oratorio 

público ou semipúblico. 

A emigración na Exsul Familia era vista fundamentalmente como un 

dereito das persoas, que tiña que exercitarse libremente. Hai que enmar

car este documento nun mundo de bloques, orixinado pola guerra fría. 

Pío XII tivo que asistir ós desprazamentos forzosos e masivos de poboa

ción, a causa da Segunda Guerra Mundial. É clásica a estampa de Pío XII 

abrindo os brazos ó mundo; como un xesto indicativo de que había que 

borra-las fronteiras e supera-los estreitos límites das patrias. A mediados 

dos anos sesenta a revista Ecclesia recordaba as "llamadas angustiosas de 

Pío XII ante las ruinas de aquella Europa desolada por el último conflicto 

bélico mundial". O Papa pedía a outros continentes que "abrieran gene

rosamente sus puertas a emigrantes nacionales europeos y a refugiados 

del otro lado del telón de acero". Pío XII alentou "toda suerte de iniciati

vas tendentes a facilitar los viajes y la instalación en ultramar de aquellos 

7. Fernando Ferrís: "La Iglesia y la emigración", Ecclesia, 5-3-1955, pp. 8-9 . 

8. Motu propio del Papa Pablo VI: Pastora/is migratorum cura, Madrid, Secretariado de la Comisión 

Episcopal de Migraciones, 1970, p. 5. 
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seres humanos que sobraban en el viejo continente"9
• Hai que indica-la 

enerxía con que o Papa sinala o dereito natural á emigración, culpando á 

autoridade que impida o exercicio deste dereito. Segundo o P. Lombardi 

os católicos dos varios países "no tienen más que unirse en la acción 

superando los límites de la patria, para corresponder en esto a las exi

gencias del Santo Padr-e"10
• 

A raíz deste documento os países católicos comezan a formar comi

sións nacionais de migraciÓR, subordinadas ás xerarquías eclesiásticas de 
' ' 

cada lugar e coordinadas no plano intemacionai por un organismo radi-

cado en Xenebra sobre ó que exercía influenCia ~recta a Santa Sé11
• 

A Exsul fCJ.1J1ilia marcou a pauta da actuación _pastoral cos emigrantes 

ata finais dos anos sesenta, momento en que se renovan as súas directri

ces de acordo cos novos v~ntos posconciliares. En ·agosto de 1969 Paulo 

VI dicta o motu propio "Pastoralis Migratotum Cúra", polo que se estable

cían as novas normas para o coidado pastoral dos emigrados. Para Paulo 

VI "es imposible realizar de manera eficaz esta cura-pa~toral, si no se tie

nen debidamente en cuenta el patrimonio espiritual y .la ·cultura propia 

de los emigrados"12
• Na sµa opinión _tiña grande -hnportanda "la lengua 

nacional, con la que ellos manifiestan sus pensamientos, su mentalidad, 

su misma vida religiosa". Con estas afirmacións asurníase en definitiva a 

inculturación do Evanxeo, que propugnaba o Concilio Vaticano II. Para o 

mesmo Paulo VI había que adecua-las normas anteriores "poniéndolas al 

día con las nuevas circunstancias; es decir, es necesario renovar y mejo

rar la ordenación jurídica y la estructura del cuidado pastoral de los emi

grados, de modo que se hagan confluir útilmente en él las múltiples 

experiencias del pasado y la colaboración de todos". Para iso, segund~ o 

mesmo Papa, os bispos podían recorrer a "algunas formas particulares 

de apostolado, confirmadas ya por la práctica pastoral". Pero este era 

outro mundo, moi distinto ó existente na época en que aparece a Exsul 

Familia. 

• • • 
9. Javier Pérez de San Román: "La pastoral de los desplazados", Ecclesia, 26-11-1966, p. 17. 

10. Ricardo Lombardi: Pío XII por un mundo mejor, Barcelona, Balmes, 1955, p. 505 

11. Angel Orbegozo: "La acción de la Iglesia en favor de los emigrantes", Ecclesia, 15-12-1956, pp. 14-15 

12. Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago de Compostela (En diante: BOAS), 20-11-1969, pp. 644-

646. 
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A primeira entidade estable de actuación conxunta do episcopado 

español xorde en 1921, coa chamada Junta de Metropolitanos13
• Desde 

1923 ata 1965, ano en que a Junta dá paso á Conferencia Episcopal 

Española, os metropolitanos españois celebran reunións periódicas, a 

maioría das veces dúas por ano. Durante este período non hai ningún 

documento colectivo do episcopado español sobre o tema da emigración. 

A revista Ecclesia, voceiro oficioso da xerarquía, trata sen embargo o 

tema en numerosas ocasións14
• 

Nas Conferencias de Metropolitanos a acción pastoral cos emigrantes 

foi examinada en diversas ocasións. Se se observan as actas destas confe

rencias pódense distinguir varias fases neste tema da pastoral dos emi

grantes. Irnos referirnos brevemente a elas a continuación. 

a) Entre 1923 e 1931 os metropolitanos tratan con relativa frecuencia o 

tema da emigración nas súas reunións. Iso coincide cuns anos de forte 

saída migratoria. Na conferencia celebrada en deceinbro de 1923 os 

metropolitans observan 

la necesidad de remediar la situación de los emigrantes españoles a fin de que 

conserven su vida religiosa; pues si, al ausentarse al extranjero, encontraran 

en el templo español sacerdotes que les hablaran el idioma patrio, hallarían 

allí la protección y guía que tan necesarias son siempre a los que pisan suelo 

extraño faltos de todo amparo15
• 

Os metropolitanos sinalaban que así sucedía na Casa Misión 

Española de París, un dos centros pioneiros de apostolado cos emigran-

13. Sobre a orixe das conferencias de metropolitanos vid . Vicente Cárcel Ortí: Actas de las Conferencias de 
Metropolitanos españoles (1921 -1965), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1994; o prólogo de Jesús 

lribarren á obra Documentos colectivos del episcopado español: 1870-1974, Madrid , Editorial Católica, 

1974. 

14. A revista Ecclesia fúndase en 1941, baixo o impulso do cardeal Gomá, como órgano da dirección central 

da Acción Católica española. t unha fonte imprescindible para coñece-la historia da lgrexa española durante 

o . franquismo. Sobre esta revista vid .: Francisco Verdera Albiñana: La historia de la revista Ecclesia entre 
1941y1954, Pamplona, Eunsa, 1993; e José Ang·el Tello Lázaro: "La revista Ecclesia (1941-1945)", en : Las 
fuentes ideológicas de un régimen (España 1939-1945), Zaragoza, Pórtico, 1978, pp. 121-146. 

No período estudiado no presente artigo encontramos nesta revista os seguintes editoriais referidos á emi

gración : 

-" Día del emigrante" , Ecclesia, 27-11-1954, p. 3. 

- " PolTtica migratoria", Ecclesia, 22-10-1955, p. 3. 

- " Emigrantes" , Ecclesia, 1-12-1962, p. 4 . 

15. V. Cárcel: Actas de las conferencias ... , p. 174. 
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tes españois, onde "son acogidos como en su propio hogar cuantos emi

grantes de habla española acuden a aquella populosa ciudad". Hai que 

dicir verbo disto que para a xerarquía eclesiástica española de principios 

de século a asistencia espiritual ós emigrantes considerábase ligada á 

instalación de Igrexas españolas no estranxeiro. Os metropolitanos espa

ñois, nesta mesma reunión de decembro de 1923, poñían o dedo na 

chaga sobre as preocupacións constantes da xerarquía con respecto á 

emigración: o convencemento de que gran número das persoas que se 

vían forzadas a emigrar acababan caendo na frouxidade relixiosa e 

mesmo no abandono de calquera práctica. En 1924 e 1925 os metropolita

nos volven trata-lo tema, facendo responsable do mesmo ó acabado de 

nomear arcebispo de Santiago, como veremos máis adiante. En abril de 

1926 os metropolitanos dan conta do excelente resultado que obtiveran 

as misións realizadas cos emigrantes españois no sur de Francia, "tanto 

más consoladoras para los reverendísimos metropolitanos cuanto que 

esta Obra la sugirieron e iniciaron estas conferencias"16
• En maio de 1927 

os arcebispos volven falar das misións desenvolvidas no Midi francés; 

tamén se discute a necesidade de crear unha misión para os emigrados 

no norte de África, singularmente en Alxeria, aínda que en outubro dese 

mesmo ano constatan a imposibilidade de implantar de momento esta 

misión17
• Na conferencia desenvolvida en outubro de 1928 o cardeal 

Segura informa sobre a situación dos emigrantes e a necesidade de fun

dar e soster casas relixiosas nos principais núcleos de emigrados. 

b) O advenimento da República, o estalido da Guerra Civil e a situa

ción crítica en que se encontraba o país na inmediata posguerra, deberon 

de botar abaixo os plans de actuación pastoral cos emigrantes españois 

por parte dos metropolitanos. Nestes momentos pódese dicir que a 

xerarquía española estaba máis preocupada polos asuntos de "portas a 

dentro". De feito, terán que transcorrer bastantes anos para que nunha 

reunión de metropolitanos se volva tratar este tema. Iso coincide ade

mais cunha diminución da achega migratoria española. 

c) Pódese distinguir outro período de 1948 a 1952. En novembro de 

1948 os metropolitanos falan da asistencia relixiosa ós emigrados espa-

16. V. Cárcel : Actas de las conferencias ... , p. 222 . 

17. V. Cárcel : Actas de las conferencias ... , p. 236. 
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ñois, aínda que agora se trata dos exiliados establecidos no sur de 

Francia. Os metropolitanos acordan por unanimidade delegar no arcebis

po de Valencia as xestións con respecto á asistencia dos españois exilia

dos, para que "inicie con las debidas cautelas las gestiones que estime 

oportunas y vaya dando cuenta a la Comisión Permanente de 

Metropolitanos"111
• Unhas semanas antes celebrárase· unha reunión dos 

bispos da provincia compostelá en Lugo. Na reunión trátase, entre outros 

temas, da asistencia ós españois exiliados en Francia, sobre o cal os bis

pos galegas "estiman conveniente ofrecer al epi&opado francés de las 

regiones afectada~ por el-proble~a la asistencia espiritual que él mismo 

estime necesaria, y en cuanto a una posible asistencia material o econó

mica, evitar cuanto pudiese tener ni aun apariencia de matiz político"19
• 

Nesta mesma reúnión de metropolitanos de novembro de 1948 decí

dese tamén emprender accións de axuda ós católicos centroeuropeos, 

que estaban en situación crítica despois da Guerra Mundial. Os metropo

litanos nomean a monseñor Zacarías de Vizcarra delegado da 

Conferencia de Metropolitanos para que se encargue desta tarefa2º. 
Neste período créase a primeira entidade no seo da Junta de 

Metropolitanos relacionada coa emigración, a comisión episcopal deno

minada Hispanica Gens, aínda que a escasa documentación existente 

parece indicar que desenvolveu pouca actividade. 

Neste período hai que sinala-la celebración da I Asemblea da 

Comisión Católica Internacional de Migración, á que acudiron delegados 

18. V. Cárcel: Actas de las conferencias ... , p. 236. 

19. A.D.M. Conferencias episcopais da provincia eclesiástica de Santiago. Lugo, 14-15 outubro de 1948. 

20. Desde tempo antes funcionaba en Barcelona unha denominada Obra Caritativa de Asistencia a 

Refugiados Extranjeros (OCARE), que atendía principalmente ós desprazados con motivo da Guerra 

Mundial. Hai que mencionar tamén a campaña que se realizaba neste momento, fundamentalmente por 

parte de Acción Católica, de recollida de nenos austríacos por familias españolas. A OCAU (Obra Católica de 

Asistencia Universitaria) fundou o Colexio Maior Santiago Apóstol en decembro de 1946. Nun informe 

interno da Sección Social de Cáritas de 1958 dise que este Colexio "se dedica a la formación de intelectua

les católicos, tanto hispano-americanos, como emigrados de más allá del telón de acero" . Segundo este 

informe "la misión que desempeña es importantísima, ya que, al formar católicamente a grupos de intelec

tuales provenientes de países tras el telón de acero, asegura la persistencia de unas minorías intelectuales 

católicas, capaces de asumir los puestos directivos de sus respectivos países el día, Dios quiera sea próximo, 

en que éstos se liberen del yugo comunista". Este colexio maior recibía subvencións dos ministerios de 

Educación Nacional e de Relacións Exteriores e de Cáritas Española [A.H .D.S . Fondo xeral. Cáritas 2. OCAU. 

Informe sobre as axudas á OCAU . 1958. Carta do consiliario xeral e do presidente da OCAU ó cardeal arce

bispo de Santiago (Madrid, 23-1-1961 )] . A OCARE e a OCAU poden ser exempfos de axuda a inmigrantes 

de tipo político por parte do Estado e da lgrexa españois. 
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de 35 nacións. Esta asemblea ten lugar en Barcelona en maio de 1952, con 

motivo do Congreso Eucarístico de Barcelona21
• Os asistentes constata

ban "la creciente gravedad de los problemas que causan las poblaciones 

excedentes, refugiados y expulsados, conflictos causados por el éxodo 

sin precedentes de los pueblos durante la última guerra, y del hecho pro

ducido económicamente, consecuencia del conflicto mundial". Os dele

gados recollían en catorce puntos unha especie de carta de dereitos dos 

emigrantes e refuxiados. Un mes máis tarde a Dirección Central da 

Acción Católica española autorizaba á Junta Técnica Nacional para que 

crease a Comisión Nacional de Migración22
• 

d) O seguinte período iría de 1953 a 1969 e corresponde xa ó presente 

traballo. A actitude da xerarquía española está marcada durante esta 

época pola Constitución apostólica Exsul familia e polo nacemento da 

Comisión Episcopal de Migración. Este período chegaría ata 1969, ano en 

que se renovan as directrices da Exsul Familia, e está dominado por unha 

xerarquía "muy instalada en los planteamientos del Papa Pacelli", como 

sinala Cuenca Toribio23
• 

Na reunión dos metropolitanos en novembro de 1953 acórdase trans

forma-la comisión Hispanica Gens en Comisión Episcopal de Migración. 

Esta nova comisión subsistirá co mesmo nome e co cardeal de 

Tarragona, o galega Benjamín de Arriba y Castro, como presidente ata a 

formación da Conferencia Episcopal Española. En 1966 renóvanse as 

comisións episcopais e obispo de Albacete, Arturo Tabera, pasa a ocupa

la presidencia da Comisión Episcopal de Migración. O 22 de agosto de 

1969 a congregación para os bispos dá a coñecer unha instrucción sobre a 

actualización das normas para o coidado pastoral dos emigrantes. 

Péchase con iso o período dominado polas disposicións da constitución 

Exsul Familia. 

• • • 

21. As conclusións desta "I Asamblea de la Comisión Internacional Católica para la Emigración" pódense 

ver en Ecclesia, 28-6-1952, p. 9. 

22. Ecc/esia, 5-7-1952. 
23. José Manuel Cuenca Toribio: Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea, 2ª ed., Madrid, 

Alhambra, 1989, p. 143. 
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Desde os inicios da Conferencia de Metropolitanos os bispos galegos 

tiveron amplo protagonismo nos asuntos referentes á emigración. Ó ser 

Galicia unha rexión de forte contribución migratoria era natural que no 

repartimento de papeis da Conferencia de Metropolitanos os bispos 

galegos tivesen este protagonismo. 

Na reunión de novembro de 1924 os metropolitanos encoméndanlle ó 

arcebispo de Santiago, Lago González, un relatorio sobre a Obra de 

Protección dos Emigrantes, /1 a fin de organizar esta Obra debidamente, a 

imitación de lo que se ha hecho en otras naciones y principalmente en 

Italia"24
• Os metropolitanos españois vólvense reuni-los días 31 de marzo 

e 1 de abril de 1925. O arcebispo Lago falecera uns días antes e os asisten

tes acordan informarse do estado en que se atopaba o traballo que se lle 

encargara. É probable que a Lago no lle dese tempo a realizalo pois nas 

sucesivas reunións de metropolitanos non se volve menciona-lo tema. 

Se prescindimos da mención ós exiliados en Francia referida anterior

mente, a primeira noticia que ternos dunha reunión de bispos galegos na 

que se tratase o tema da emigración é do 10 de outubro de 1949. Os bis

pos da provincia de Santiago reúnense en Lugo, previamente á 

Conferencia de Metropolitanos que tería lugar unhas semanas despois25
• 

Entre outros asuntos nesa reunión trátase sobre a asistencia espiritual 

dos emigrantes e sinálase a conveniencia de "relacionar a los emigrantes 

con las autoridades eclesiásticas de su país de destino, a lo menos con las 

parroquias en las que proyectasen establecerse, en manera semejante a 

como se suele hacer en el apostolado castrense y universitario". Os reu

nidos recoñecen a importancia que o tema da emigración ten na provin

cia eclesiástica de Santiago. 

Na conferencia de metropolitanos de novembro de 1949 o arcebispo 

de Tarragona, Benjamín de Arriba y Castro, le o seu relatorio sobre o 

"proyecto presentado por el Excmo. Sr. arzobispo de Valencia con el títu

lo de Hispanica Gens, a fin de atender a los españoles residentes en las 

24. V. Cárcel: Actas das conferencias ... , p. 200. 
25. A.D.M. Conferencias episcopais da provincia eclesiástica de Santiago. Actas. 1949. Nesta reunión están 
presentes Balanzá, como bispo residencial más antigo e López Ortiz, Blanco Nájera, Quiroga Palacios, que xa 

tora preconizado para Santiago, Souto Vizoso, en funcións aínda de vigairo capitular de Santiago, e don 
José Cuesta Fernández, vigairo capitular de Oviedo. 

136 ESTU DIOS MIGRATORIOS 



Emigración e xerarqula ecl esiás tica {1952-1969) ... 

distintas naciones extranjeras" 26
• O proxecto foi aprobado polos presen

tes e estimouse necesaria para a súa execución e desenvolvemento acre

ación dunha nova comisión episcopal denominada Hispanica Gens, que 

estaría presidida por Fernando Quiroga Palacios, arcebispo preconizado 

de Santiago. Os vocais eran Fidel García Martínez, bispo de Calahorra, e 

Francisco Lauzurica, bispo de Oviedo. Na conferencia de metropolitanos 

de novembro de 1952 renóvanse as comisións episcopais e Quiroga pre

senta a demisión como presidente desta comisión, xunto cos dous vocais. 

Para substituílos noméase presidente a Arriba y Castro e vocais ós bis

pos de Vitoria e Palencia. Tanto Arriba y Castro como Souto Vizoso, 

bispo de Palencia, eran galegas. 

A finais de novembro de 1955 renóvanse as distintas comisións epis

copais. A Comisión de Migración incorporaba unicamente ó bispo de 

Tui, frei José López Ortiz, que substituía ó bispo de Vitoria. Hai que sina

lar que con este cambio os tres bispos que compoñían a citada comisión 

estaban relacionados con Galicia, aínda que dous deles vivían fóra. 

Outro galega, Maximino Romero de Lema, formaba parte desde 1953 do 

Consejo Superior de Emigración27
• 

O Apostolatus Maris estaba ligado organicamente á Comisión Episcopal 

de Migración. Hai que sinalar que a diócese de Tui-Vigo tiña gran peso en 

todo o referido ó Apostolado do Mar. O seu bispo, López Ortiz, era o 

encargado <leste tema dentro da Comisión Episcopal de Migración. Jesús 

Espinosa Rodríguez, párroco de Santiago de Vigo, era o director nacional 

do Apostolado do Mar e xa en 1953 fara designado pala Conferencia de 

Metropolitanos para formar parte do Secretariado Internacional do 

Apostolado do Mar. Outro sacerdote da mesma diócese, Xavier de 

Esquíbel, era o secretario executivo nacional do Apostolado do Mar28
• 

• • • 
26. Benjamín Arriba y Castro (1886-1973) era galego e filio de emigrantes. Estudia no seminario de Madrid e 

vive en Roma de 1908 a 1913, licénciase en filosofía, teoloxía e sagradas escrituras. Na mesma Roma foi orde

nado polo cardeal Merry del Val. Xa de volta a Madrid será cóengo e secretario de cámara dos bispos Melo e 

Eijo y Garay. Foi bispo de Mondoñedo desde 1935 a 1944. Neste ano trasládase a Oviedo, onde permanece 

ata 1949, ano en que é nomeado arcebispo de Tarragona, cidade onde permanecerá ata a súa morte . 

27. V. Cárcel: Actas .. . , p. 492. 

28. Esquíbel era autor de varios artigos sobre o tema aparecidos na revista Ecclesia . Algúns destes artigos 

son os seguintes: 

- "El apostolado del mar en España . El día de los hombres de la mar", Ecclesia, xuño 1961 , pp. 21-22 . 

- "El 16 de julio, Día de los hombres del mar", Ecclesia, 14-7-1962, pp. 23-24. 
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Os temas relacionados coa emigración tiñan un marco normativo que 

irnos examinar brevemente. Quede entendido que recollemos unicamente 

as disposicións legais máis próximas no tempo ó período que estudiamos. 

O 20 de decembro de 1924, en pleno directorio militar, promúlgase 

un real decreto-lei, co nome de "Ley y Reglamento de emigración texto 

refundido de 1924"29
• O primeiro artigo do citado texto era toda unha 

declaración de intencións xa que recoñecía a "libertad de todo español 

para emigrar". Ademais, as "declaraciones y garantías que establece esta 

ley son de carácter tutelar". Tanto a lei coma o regulamento de desenvol

vemento establecían un conxunto minucioso de disposicións sobre a 

viaxe dos emigrantes. Establecíase unha Junta Central de Emigración de 

carácter consultivo, unha Junta Local en cada un dos portos habilitados 

para o embarque de emigrantes e unha Junta Consular en cada un dos 

portos de inmigración nos que se acorde establecela, segundo a impor

tancia da corrente emigratoria. A filosofía do decreto-lei de 1924 e o seu 

regulamento estaban encamiñados ó fomento da emigración, cun certo 

carácter "proteccionista" ou tutelar sobre os emigrantes, fundamental

mente no que se refire ós embarques. 

Despois da Guerra Civil promúlgase o decreto do 1 de agosto de 1941 

de emigración30
• As circunstancias cambiaran, "primero por las necesida

des imperiosas de la guerra de liberación, y luego, por las de la recons

trucción, que han exigido, unas y otras, el esfuerzo sin merma de la tota

lidad española al servicio de los ideales señalados como ineludible impe

rativo". O decreto dicía que naque! momento o Estado tiña que preocu

parse "no de regular las corrientes emigratorias, sino más bien de arbi

trar fórmulas para la reintegración a la Patria de aquellos de sus hijos 

que, lejos de ella, ansían su colaboración personal en la hora difícil y feliz 

de su engrandecimiento". Establecíase o denominado Consejo Central de 

Emigración, que tiña un carácter consultivo. O decreto estaba encamiña

do a proporcionar facilidades para a repatriación. Este sentido tiñan os 

chamados "bonos de repatriación". 

29. Marcelo Martínez Alcubilla : Boletín jurídico-administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia, apén

dice de 1926, Madrid, 192 5, pp. 454 e ss . A normativa decimonónica referida á emigración está recollida 

por este mesmo autor no Diccionario de la Administración Española, 5ª ed., Madrid, 1892, vol. IV. 

30. Boletín Oficial del Estado (En diante: BOE), 31-8-1941 . 

138 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Emigración e xerarqula ecles iás tica (1 952-1 969) .. . 

O 17 de xullo de 1956 promúlgase a l~i de creación do Instituto 

Español de Emigración, primeira disposición importante do franquismo 

sobre esta materia31
• No seu preámbulo mencionábase a vixente lexisla

ción emigratoria, que tiña como base a lei de 1924, que "era perfectamen

te adecuada a las características de la pasada época, y con ella no sola

mente se han conseguido evitar en su mayor parte los abusos que se cer

nían sobre los emigrantes, dándoles adecuada protección durante el viaje 

y en el país de destino, sino que se les ha asegurado en todo momento 

tu tela y protección jurídica". Sen embargo "las exigencias actuales [ ... ] 

hacen necesaria una acción que valorice la emigración española y le ase

gure, en la medida de lo posible, su doble finalidad de proporcionar tra

bajo y prosperidad a los emigrantes y promover la utilidad y el progreso 

de las naciones que los acogen". A lei recoñecía o dereito á emigración, 

dentro dunha "política de previsión y protección" da mesma. Facía falta 

coordinar esforzos para corresponder ás ofertas colectivas de traballo 

cun persoal "profesionalmente preparado y moralmente solvente que, 

apoyado por el crédito y en disposición de los enseres e instrumentos de 

trabajo, salga de España con las máximas garantías de éxito". Pasara a 

época do mero esforzo persoal, "único bagaje con que el emigrante hasta 

ahora ha contado". Significativamente o preámbulo da lei mencionaba a 

constitución apostólica Exsul Familia ("No podía el Estado Español olvi

dar la atención debida a la asistencia espiritual a los emigrantes, ni des

conocer en esta materia los derechos de la Iglesia, regulados en la 

Constitución Apostólica Exsul Familia, estableciéndose como principio el 

acuerdo entre ambas potestades sobre esta materia"). É importante sina

lar que no ente superior do Instituto, o Consejo, un dos seus conselleiros 

electivos sería designado pola Comisión Episcopal de Emigración. 

Cremas que esta é a primera disposición do franquismo na que se d á 

entrada a un representante da Igrexa nun organismo estatal relacionado 

coa emigración. 

Outras normas posteriores afianzan o papel da Igrexa no tema da 

emigración. Así, unha Orde do Ministerio de Traballo do 17-10-196032 

outorga beneficios no pagamento da pasaxe dos capeláns de emigrantes. 

31. BOE, 18-7-1956. 
32. BOE, 22-10-1960. 
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O 22 de decembro de 1960 promúlgase outro texto importante referido á 

emigración, a lei de bases de ordenación da emigración33
, que curiosa

mente recolle, segundo aparece no seu preámbulo, diversas recomenda

cións do II Congreso da Emigración Española a Ultramar que se celebra

ra o ano anterior na Coruña. Pois ben, neste mesmo preámbulo diseque 

diversos preceptos da lei están "inspirados en un sentido cristiano de la 

vida, tienden a facilitar la reunión del emigrante con su familia mediante 

la tutela generosa por el Estado con la cooperación inestimable de la 

Iglesia y la conexión con los organismos internacionales de migración". 

Nunha resolución do 14-2-196334 dábanse as instruccións de procede

mento para a concesión de axudas a emigrantes e repatriados. Un dos 

capítulos desta resolución establecía axudas ós capeláns de emigrantes, 

que serían propostas pola Comisión Católica Española de Migración. 

Do visto ata agora, e sen pretender entrar nas interioridades das 

diversas disposicións legais mencionadas, podemos establecer unhas 

conclusións que afectan ó presente traballo. A primeira é que hai que 

estudia-la emigración tamén como un fenó11ieno inducido polo Estado. No 

que a nós se refire, vemos que no primeiro caso (decreto-lei de 1924) o 

Estado establece un impulso á emigración; no segundo caso (decreto de 

1941) foméntase o retorno e no terceiro caso (lei de 1956) prodúcese unha 

volta ó impulso migratorio. A segunda é que dunha ausencia de calque

ra referencia ó papel da Igrexa na emigración nas disposicións de 1924 e 

1941, pásase á entrada da Igrexa pola porta grande neste tema (lei de 

1956). Probablemente iso non se debe a unha marxinación da Igrexa, 

senón a que esta asume plenamente nun momento dado a emigración 

como obxecto da súa intervención. Neste sentido resulta significativa a 

mención da Exsul Familia na lei de 1956. É dicir, é a mesma Igrexa a que 

nun determinado momento (Constitución Apostólica Exsul Familia de 

1952) decide interesarse a escala mundial polo fenómeno migratorio. O 

Estado español o único que fai é recoller este desexo da Igrexa e dar faci

lidades para que os seus representantes puidesen actuar no campo da 

emigración, permitindo incluso que estivesen presentes nos organismos 

estatais que tiñan que ver co tema. 

33. BOE, 23-12-1960. 
34. BOE, 1-3-1963 . 
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Emigración e xerarqufa eclesiástica (1952-1969) . .. 

A emigración suscitaba unha serie de problemas 

para as autoridades eclesiásticas. Algúns <lestes 

problemas aparecen sintetizados no boletín dio

cesano de Santiago en novembro de 1956.35 Coas súas mesmas palabras: 

Se insiste repetidamente que el 90% de los emigrados pierden la fe. No 

digamos nada del aspecto moral. Solo Dios sabe -un fuerte eco llega hasta 

nosotros- de los casos de infidelidad matrimonial. De los lazos familiares 

rotos. De la consiguiente penuria económica de tantas "viudas en vida" [. .. ] 

Los protestantes, necesitados de adeptos, ejercen intenso y tentador proseli

tismo entre nuestros emigrados. Hasta el celo de los comunistas se adelantó 

en algunas partes a la labor de nuestras propias previsiones. 

Neste texto obsérvase, en primeiro lugar, a constatación de que gran 

parte dos emigrados perden a fe, é dicir, prodúcese un fenómeno des

cristianizador. A emigración fomenta tamén unha serie de desaxustes 

morais. Menciónase por último a influencia de protestantes e comunistas 

sobre os emigrantes, situación que creaba grande alarma na xerarquía 

eclesiástica. 

A descristianización En diversos documentos da época a emigración 

é presentada como "causa de descristianiza

ción". Non irnos deternos agora a calibrar esta afirmación, que posible

mente necesita ser matizada. Iso levaríanos a ver se en realidade hai que 

partir dunha suposta situación "cristiá" anterior á saída dos emigrantes 

das súas parroquias de orixe. Habería que ver tamén en que aspectos se 

manifesta esta suposta descristianización. Posiblemente hai que estudiar 

este fenómeno de modo distinto segundo a época e o país do que fale

mos36. En definitiva, é esta unha cuestión complexa que require profundo 

35. BOAS, 20-11-1956, p. 599 . 

36. A maioría dos españois que emigraron a Estados Unidos entre 1820 e 1950 permaneceron fieis á lgrexa 

católica. Nalgunhas comunidades, como a de·Tampa, a maior parte dos españois eran católicos practican

tes. Vid. Germán Rueda Hernanz, Carmen González López-Briones: "Los gallegos entre los españoles de 

Estados Unidos (Siglo XIX y XX)", en: Jesús de Juana, Xavier Castro (ed .): VII Xornadas de Historia de Galicia. 
Cuestións de historia galega, Ourense, 1995, p. 156. Segundo Peña Saavedra os emigrantes galegas que 

promoveron as sociedades de instrucción no primeiro tercio deste século, "rexeitan que a escola sexa utiliza

da como espacio de inculcación ideolóxica en materia política ou relixiosa". Estes mesmos emigrantes pro-
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estudio. De momento nós conformámonos con constata-la percepción 

que tiña a xerarquía eclesiástica española, nos anos cincuenta e sesenta 

do presente século, da emigración como fenómeno descristianizador. 

En marzo de 1957 o presidente da Comisión Episcopal de Migración 

fala dos emigrantes como "aquellas pobres almas, la mayor parte de las 

cuales viven alejadas de toda práctica religiosa y son trabajadas intensa

mente por las fuerzas del mal"37
• Na Conferencia de Metropolitanos de 

novembro do mesmo ano falouse dos problemas relixiosos, morais e 

sociais da migración interior. Os prelados asistentes sinalaban que "al 

salir de su ambiente, casi todos los emigrantes abandonan sus prácticas 

religiosas y ellos mismos se sienten abandonados por la Iglesia y por la 

sociedad". Na acta da reunión constaba tamén que "se está produciendo 

en España un intenso movimiento migratorio del campo a las zonas 

industriales y a las ciudades como consecuencia de la mecanización de 

la agricultura y de la industrializaci9n del país". Esta migración supo

ñía unha "vida nueva y una nueva forma de civilización para los cam

pesinos, que merece ser estudiada con miras pastorales para evitar la 

apostasía de grandes masas tradicionalmente cristianas"311
• É dicir, na 

opinión do episcopado hai unha dinámina pobo-cidade, na que esta 

leva a peor parte ó fomenta-lo abandono da fe dos emigrantes chega

dos do campo39
• 

En decembro de 1961 a Comisión Episcopal de Migración redacta un 

informe un pouco pesimista, que se envía a tódolos prelados a través do 

curan excluir dos plans de estudio as materias relacionadas coa educación política ou relixiosa. Pensamos, 

sen embargo, que no fondo non hai un propósito descristianizador, senón máis ben un desexo de apartarse 

do clero máis integrista. Neste sentido é significativo un parágrafo, citado por este autor, dunha carta envia

da por un grupo de emigrantes da Habana ós veciños da comarca de Ortegal : "Si en el hogar hay sanas 

costumbres, la religión echa raíces; si, por el contrario, ese buen vivir no existe, aunque los hijos vayan a la 

escuela a empaparse en las hojas del catecismo y concurran a la catequesis parroquial, no serán nunca bue

nos creyentes y sí sólo hipócritas fariseos a imitación de aquellos que dejamos apuntados, como digna obra 

de ellos al fin" . Vid. Vicente Peña Saavedra: "As sociedades galegas de instrucción", Estudios Migratorios, 
n.º 1, decembro 1995, pp. 35-38. 

37. A.S.C .A.S. Fondo QP. V. Migración. Correspondencia 1955-1969. Carta do cardeal arcebispo de 

Tarragona ó cardeal arcebispo de Santiago de Compostela. Madrid, 13-3-1957. 

38. V. Cárcel : Actas de las conferencias ... , pp. 540, 543 e 548. 

39. A migración no interior do país afectará entre 1961 e xu llo de 1965 a un total de 61 .683 galegas. Vid. 

Francisco Sánchez López : Movimientos migratorios de Galicia, Santiago de Compostela, Editorial 

Compostela, 1967, p. 104. 
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Secretariado do Episcopado, dirixido nesta época por mons. Tarancón4º. 
Quizais o máis importante do informe é que se recoñecía que a emigra

ción era causa de descristianización: 

[: .. ] esta Comisión se siente abrumada por el conjunto de problemas que 

la emigración plantea desde el punto de vista religioso y moral, que es el que 

fundamentalmente nos preocupa: las últimas jornadas nacionales celebradas 

en el pasado septiembre, a las que concurrieron delegados diocesanos de 

Migración y capellanes de etnigrantes, presididas por el Excmo. y Rvdmo. 

Sr. Obispo de Tuy-Vigo, presentaron un panorama impresionante, tanto en 

lo que se refiere a emigración exterior como a migraciones interiores. 

Del conjunto de las afirmaciones aceptadas es forzoso destacar una: la 

emigración es causa de descristianización. Refiriéndose concretamente a la 

emigración española aseguran que, al conjunto de factores origen de tal fenó

meno, hay que añadir, como fundamental, la falta de formación religiosa de 

los españoles. 

Confirman nuestros capellanes la impresión, que varias jerarquías 

extranjeras han señalado, refiriéndose a los emigrantes españoles: profundo 

anticlericalismo de nuestros emigrantes, acentuado con respecto al clero 

español. 

Nos meses de xullo e agosto de 1961 na arquidiócese de Santiago 

realizouse unha enquisa sobre migracións41
• Enviáronse 110 cuestionarios 

a outras tantas parroquias. Contestaron 42 párrocos, pertencentes a 21 

arciprestados. Na análise da enquisa constatábase o alto índice de aban

dono da práctica relixiosa entre os emigrantes. Na migración interior a 

maioría das respostas facían referencia ó abandono relixioso ou ó JI enfria

miento" relixioso-moral. Na emigración a ultramar aumentaban estes 

índices de abandono relixioso e ademais era significativo o JI contaxio" 

desta tendencia ás familias dos emigrantes e ás parroquias emisoras. En 

canto á emigración continentat constatábase tamén este abandono ou 

40. A.H.D.S. Fondo xeral. Secretariado do Episcopado Español 3. "Problemas de la emigración". Madrid, 

11-12-1961 . 

41. A.S.C.A.S. Fondo Quiroga Palacios (En diante: Fondo QP) V. Migración: asuntos varios. "Encuesta sobre 

migraciones" (18-7-1961/15-8-1961 ). 
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descoido da práctica relixiosa, con casos incluso de "paganización" fami

liar. A emigración era, en definitiva, unha causa de descristianización. 

En 1969 realizouse unha ampla enquisa en toda Galicia sobre actitudes 

relixiosas. As conclusións da mesma serviron de base de discusión duran

te o Concilio Pastoral de Galicia42
• Unha das conclusións facía tamén refe

rencia a este fenómeno descristianizador, aínda que curiosamente existían 

tamén motivacións para unha relixiosidade "más auténtica": 

La emigración tiene, lógicamente, valores y contravalores, y realiza una 

labor de crisis en el sentido de purificación: si decíamos en el anterior apartado 

que influía positivamente proporcionando unas motivaciones de religiosidad 

más auténticas, ello es verdad, pero también es posible que esta movilidad que 

proporciona la emigración y el consiguiente contacto con otras culturas haga 

perder la fe a muchos de nuestros emigrantes al extranjero, sobre todo. 

Este parágrafo citado, froito dunha enquisa realizada entre varios 

milleiros de persoas, parece coincidir en certo modo coa percepción que 

tiña a xerarquía da emigración como causa de descristianización. 

As repercusións 

rnorais 

A emigración traía consigo en ocasións unha 

serie de desaxustes desde o punto de vista da 

moralidade. Un texto do boletín diocesano de 

Santiago de novembro de 1956, mencionado con anterioridade, indicaba 

algúns destes desaxustes: 

Solo Dios sabe -un fuerte eco llega hasta nosotros- de los casos de infideli

dad matrimonial. De los lazos familiares rotos. De la consiguiente penuria 

económica de tantas "viudas en vida"[ ... ] De los peligros y tragedias de tan

tas jóvenes emigradas [ .. .] Del escándalo de las travesías que no respetan ni 

el vínculo matrimonial[ ... ] He aquí la razón de la presencia y actuación de la 

Iglesia. 

42. A.H .D.S. Fondo xeral. Carp. Concilio galego. "Estudio socio-religioso preparatorio del Concilio Pastoral 

de Galicia. Sondeo de los fieles sobre actitudes, motivaciones y creencias religiosas en Galicia". Santiago, 

abril 1971 . 
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Unha breve referencia a este tema encontrámola nun informe de abril 

de 1963 realizado pola Juventud Obrera Católica de Galicia43
• No informe 

dicíase que a emigración era un "grave problema que se está dando en las 

cuatro provincias y que está dejando a muchas localidades sin juventud". 

Existían ademais "líos [sic] familiares debidos a las consecuencias de la 

emigración o desacuerdos en los repartos de las propiedades privadas". 

As vicisitudes das mozas emigrantes españolas dos anos cincuenta e 

sesenta preocupaban á Igrexa española. Nun informe sobre o servicio 

doméstico publicado polo Montepío Divina Pastora en 1963 facíase unha 

referencia á situación moral destas mozas emigrantes44
• 

Las jóvenes españolas emigran, fundamentalmente, para ganar en tres o 

cuatro años una cantidad de dinero que en España tardarían mucho más 

tiempo en reunir. Con esa cantidad ganada pueden, algunas, a su regreso, 

costearse el ajuar para la boda, tramitar la adquisición de un piso, etc. Mas, 

desgraciadamente, no todas regresan ni todas mantienen, al cabo de esos dos 

o tres anos, las mismas ideas y orientaciones sobre la vida. 

Segundo os autores deste informe, París era un dos centros de maior 

afluencia destas mozas. 

En la actualidad son unas diez o quince mil las que se encuentran allí 

trabajando. La realidad demuestra que, si bien estas trabajadoras salen, al 

parecer, compensadas económicamente, ya que el sueldo medio es allí de unas 

cuatro mil pesetas mensuales, pierden en cambio mucho moral y espiritual

mente. A su llegada a París, la gran ciudad se les viene encima. Con el alma 

llena de cansancio y recuerdo hacia los suyos, desconociendo el idioma, tie

nen que empezar a trabajar en una casa a la que solamente están vinculadas 

por fríos intereses económicos; los valores afectivos y sentimentales cuentan 

aquí para ellas mucho menos aún que en los hogares de su trabajo en España. 

Como consecuencia les entra, acentuada en gran manera, esa intensa sensa

ción de soledad tan común y peligrosa para estas chicas. Sus viviendas, 

43. A.S.C.A.S. Fondo QP. VIII. Apostolado seglar. Juventud Obrera Católica . "Comisión regional J.O.C. 

Curso apostólico 1962-63. Informe general de la zona de Galicia". Vigo, 24-4-1963 . 

44. Informe sobre el servicio doméstico en España, Valencia, Montepío Divina Pastora, 1963, pp. 17-18. 

Sobre este montepío vid . J. L. Mínguez Goyanes: Don Fernando Quiroga Palacios ... , pp. 311-326. 
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donde tendrán que descansar después de la jornada de trabajo, son los "sex

tos pisos"; allí disponen de unha habitación similar a los porches o buhardi

llas de España, con entrada y llave independiente, puesto que la sirvienta en 

París no duerme en la casa de los señores. Este aislamiento hace que tengan 

mucha independencia y mayor peligro moral. 

Tendrán que amoldarse a un modo de vida completamente distinto al 

nuestro, con más libertad de costumbres. Al ser la mayor.ía jóvenes y sin 

gran formación, no saben captar ese ambiente, sufren una gran confusión de 

ideas y costumbres y con la mayor naturalidad se van adaptando a la menta

lidad francesa e inconscientemente empiezan a ver lo español inferior y anti

cuado, aunque esto no quiere decir que deseen quedarse allí, ya que la mayo

ría piensan en su regreso a España. 

A situación descrita nas liñas anteriores é bastante gráfica e amasa a 

preocupación que sentían os dirixentes católicos españois pola situación 

moral destas mozas emigrantes45
• 

O clero e os laicos Un dos principais problemas ós que se enfronta 

a xerarquía durante o período estudiado é a falta 

de clero dedicado á emigración. É o que Arriba y Castro define en 

novembro de 1958 como "grave problema de la asistencia espiritual a los 

emigrantes españoles residentes en el extranjero". Para iso facían falta, 

segundo o mesmo prelado, sacerdotes "de gran espíritu con arreglo a la 

45. Esta preocupación non é nova. En xullo de 1909 tivo lugar en Santiago a IV Semana Social de España. 

Un dos relatorios correu a cargo do sacerdote galega Vales Faflde, daquela provisor do bispado de Madrid

Alcalá . Vales dicía sobre as mozas emigrantes: 

"Vosotros, compañeros míos en el sacerdocio que con tanto celo y abnegación tanta desempeñais en 
vuestras aldeas la misión divina de evangelizar a los pobres, habéis visto desaparecer de vuestra feligresía 
lo más granado y robusto de nuestra mocedad, abandonar la tierra a jóvenes candorosas e inexpertas, 
desconocedoras de los peligros y asechanzas que a su pudor le esperan, y en los cuales, ¿por qué no 
decirlo? sucumben muchas veces{. .. ]" 

Nunha nota ó pé do seu discurso Vales matizaba un pouco o seu contido ("claro es que aquí hablamos en 

tesis general, pues con gusto reconocemos que hay muchísimos emigrados religiosos, jóvenes honradas y 

hombres que la emigración devuelve sanos de cuerpo y alma"). 

Vid . Javier Vales y Faflde: "La emigración gallega", en Semana Social de España. Cuarto curso. Santiago, 1-7 
julio 1909, Santiago de Compostela, Imprenta Juan Balado, 1911, p. 187. 

En agosto de 1899 tivo lugar en Burgos o V Congreso Católico . Unha das conclusións aprobadas no mesmo 

dicía que conviña "extender a las principales poblaciones las casas asilos de criadas del servicio doméstico, 

que ya existen en algunas de ellas, para que cuando estén sin ocupación, tengan religiosas que se ocupen 

de su cuidado". Vid. BOAS, 10-11-1899, p. 505. 
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dureza y peligros de este apostolado"46
• Neste mesmo escrito Arriba facía 

referencia ás peticións de sacerdotes por parte da xerarquía episcopal 

francesa: 

Vengan en mi ayuda -dicía un prelado francés- porque la influencia de 

los españoles en mi diócesis es enorme y desgraciadamente viven totalmente 

alejados de la religión, sin que mis sacerdotes puedan penetrar en esos cora

zones, por desconocimiento del idioma y de la mentalidad española. 

O arcebispado de París solicitaba tres sacerdotes "para dedicarlos a 

los españoles de suburbios". Había, ademais, peticións de Bélxica, Suíza, 

Hispanoamérica e Canadá, entre outros países. Na conferencia de metro

politanos que tivo lugar en xuño de 1959 os arcebispos presentes deciden 

solicitarlle ó episcopado español sacerdotes para o servicio relixioso dos 

emigrantes47
• 

Na opinión dos dirixentes da Comisión Episcopal de Migración desta 

época a pastoral cos emigrantes estaba suxeita a "dificultades y peli

gros", que esixía dos sacerdotes que a ela se dedicaban "un cúmulo de 

cualidades no corrientes". Recoñecíase, sen embargo, que ata ese 

momento os sacerdotes involucrados no labor cos emigrantes "han cons

tituido motivo de consuelo para la Iglesia y han merecido por su des

prendimiento y eficacia, la simpatía y, en casos, la admiración incluso de 

organismos internacionales no católicos, especializados en problemas 

migratorios"48
• 

No labor cos emigrantes existía tamén a picaresca. No mes de febreiro 

de 1961 Arriba y Castro remítelle a Quiroga Palacios un escrito en que se 

facían determinadas denuncias49
• Dicíase que un determinado bispo ale

mán estaba realizando visitas a algunhas dióceses españolas co gallo de 

recrutar capeláns para atender ós obreiros españois, cando en realidade 

tiña xa un número suficiente de sacerdotes españois para esta tarefa. O 

46. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Migración . Carta do cardeal arcebispo de Tarragona ó cardeal arcebispo de 

Santiago. Tarragona, 10-11-1958. 

47. V. Cárcel: Actas de las conferencias .. . , p. 581. 

48. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Vocacións. Migración . Varios. Correspondencia 1955-1969. Carta do cardeal 

arcebispo de Tarragona ó cardeal arcebispo de Santiago. Tarragona , 30-7-1960. 

49. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Vocacións. Migración a Europa. Carta do Cardeal arcebispo de Tarragona ó 

cardeal arcebispo de Santiago. Tarragona, 22-2-1961 . 
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exemplo espallábase a outros bispos alemáns, o cal leva ó denunciante a 

dicir que "por este procedimiento corremos el peligro de que nos encon

tremos, a no tardar, con gente (sacerdotes) [sic] descontrolada, que nos 

cree problemas y, a veces, descrédito". No escrito menciónase tamén "la 

facilidad y frecuencia con que aparecen por allí sacerdotes españoles, 

que se dicen enviados por sus obispos a estudiar la situación, de cuyas 

visitas no queda siempre buena huella". 

A escaseza de sacerdotes motivaba ás veces peticións curiosas. Así a 

que fai en xullo de 1962 ó arcebispado de Santiago o cardeal de Colonia, 

J oseph Frings50
• O prelado alemán prometía unha subvención para o 

seminario compostelán a cambio do envío de sacerdotes á súa diócese. A 

este respecto, nunha reunión celebrada en París en maio de 1965 por 

representantes de diversas comisións episcopais de migración, os asis

tentes determinaron que "en tratándose de problemas de migración y 

más concretamente para petición o envío de sacerdotes que deban dedi

carse a la asistencia de los emigrantes, se cuente siempre con las comisio

nes episcopales correspondientes, evitando el acuerdo o inteligencia 

directa de prelados o diócesis particulares de un país con otro"51
• 

En marzo de 1964 Quiroga recibiu outra queixa, esta vez de Fernando 

Ferrís, o sacerdote delegado da Comisión Episcopal de Migración52
• 

Ferrís daba canta dunha denuncia presentada contra un sacerdote gale

ga que visitou Alemaña no verán anterior, "de quien me dice persona 

autorizada que sería mejor que se quedara en su diócesis". Ferrís sinala

ba que lle chegaran comentarios negativos sobre algúns sacerdotes que 

se desprazaban no verán a Alemaña. Ferrís transcribía textualmente 

unha nota que recibira: 

Su actuación no siempre es todo lo prudente que debiera ser. Como están 

siempre con un grupo único, les sobra tiempo para meterles en la cabeza 

ideas que algunas veces no son más que ilusiones: les hablan de centros, de 

50. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Vocacións. Migración . Migración a Europa. Carta do cardeal arcebispo de' 

Colonia ó cardeal arcebispo de Santiago. Colonia, 7-7-1962 . 

51. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Migración : Asuntos varios . Correspondencia 1955-1969. Carta do bispo secre

tario do episcopado español ó cardeal arcebispo de Santiago. Madrid, 3-5-1965. 

52. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Vocacións. Migración. Varios. Correspondencia 1955-1969. Carta do delegado 

da Comisión Episcopal de Migración ó cardeal arcebispo de Santiago. Madrid, 13-3-1964. 
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que debían tener esto o lo otro, etc., y nuestra gente sencilla se le quejan de 

que el sacerdote encargado de ellos no va más que una o dos veces al mes a 

verlos, etc. Sería muy conveniente advertirles, si fuera posible, que se limita

ran a hacer labor de Iglesia y sacramentos y se dejaran de promesas. Ellos se 

van y quienes tenemos que estar a las verdes y maduras somos nosotros. 

N algunhas ocasións entre os mesmos capeláns de emigrantes xurdían 

problemas. Isto indica un informe enviado por un relixioso franciscano en 

xuño de 1971 á Comisión Episcopal de Migración desde Nuremberg53. O 

relixioso acusa de desviacionismo a un compañe~o de misión tamén fran

ciscano. "Nuestra predicación es profundamente diferente", indica o infor

mante. O seu compañeiro era "nacionalista vasco radical y antifranquista". 

As repetidas peticións de sacerdotes por parte de Arriba y Castro fan 

pensar que a cesión dos mesmos por parte das dióceses para envialos ó 

estranxeiro era un asunto complicado, ó que os prelados se amasaban 

remisos54
• Poucos parecían dispostos a cede-los seus sacerdotes para 

envialos ó estranxeiro. 

A falta de preparación dos párrocos para afronta-lo problema da emi

gración é un tema que aparece con certa frecuencia na documentación 

conservada. Nunha enquisa realizada na diócese de Santiago no verán 

de 1961, mencionada con anterioridade, gran parte dos sacerdotes enqui

sados recoñecían, en moitos casos, a súa falta de preparación para afron

ta-lo problema da emigración ("Nos falta preparación para este apostola

do", "Algunos no sabemos qué hacer prácticamente y dejamos que lo 

hagan los demás" ... ). A postura dos que marchaban con respecto á súa 

parroquia tampouco era moi positiva ("En general, ni se despiden del 

párroco", "No avisan cuando marchan", "Muchas veces es el párroco el 

único que ignora la ausencia de sus feligreses" ... ). 

En ocasións os capeláns de emigrantes encontrábanse con problemas 

creados por algúns laicos. En marzo de 1964 chegan a Bos Aires uns 

sacerdotes galegas para realizar un labor apostólico entre a colectividade 

galega alí residente, onde radicaba o maior colectivo de emigrantes gale-

53. José Guerra Campos: Crisis y conflicto en la Acción Católica española y otros órganos nacionales de 
apostolado seglar desde 1964. Documentos. Madrid, Asociación de Universitarias Españolas, 1989, pp . 609-

615. 

54. Sobre estas peticións de sacerdotes Vid . J. L. Mfnguez Goyanes: Don Fernando Quiroga Palacios .. . 
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gos en todo o mundo. Os primeros meses foron difíciles e estes sacerdo

tes tiveron algúns choques con membros desta colectividade. En febreiro 

de 1965 un dos sacerdotes envía unha longa misiva ó cardeal Quiroga 

Palacios, da que irnos destacar uns parágrafos55
• 

En diversas ocasiones -lese na carta- quise escribirle para que desde 

Santiago o Roma nos echara una mano, en los momentos difíciles y primeros 

encuentros con la colectividad, mejor, con los representantes de la colectivi

dad, gente un poco retorcida, con muchos prejuicios hacia el sacerdote espa

ñol y gallego, profundamente republicanos, en el sentido español; en fin, todo 

ha sido un poco violento, en especial por mi presencia frente al Centro 

Gallego, mis visitas a los enfermos, que les ha hecho ponerse a la defensiva; el 

tiempo, ayudados por la gracia de Dios, ha resuelto todo; hoy estamos casi 

compenetrados, en el Centro soy como de casa, visito continuamente los 

enfermos, a cualquier hora y noto que aumenta el aprecio, porque, al menos 

externamente, están cada día manifestándose más gentiles. 

[. .. ] Religiosamente nuestra colectividad está muy mal; la verdad que no 

han tenido atención espiritual específica, como todas las demás colectivida

des; sin embargo hay familias gallegas que viven un cristianismo auténtico, 

se dedican al apostolado y es muy frecuente encontrar gallegos dirigiendo 

asociaciones parroquiales. 

Nalgunhas das iniciativas realizadas polos responsables diocesanos 

da emigración a resposta non era completamente satisfactoria. En 

decembro de 1957, por exemplo, a delegación diocesana de migración de 

Santiago confecciona a memoria do Día do emigrante daquel ana56
• No 

informe sinalábanse como inconvenientes principais a escaseza de cola- . 

boradores, o cansazo do público por tantas campañas e a falta de entu

siasmo por parte dalgúns elementos. Curiosamente o apoio prestado á 

campaña polos colexios de relixiosos e relixiosas cualificábase de /1 cola

boración desigual y discreta". En canto ás escolas nacionais e da Igrexa 

dicíase no informe que había numerosas escolas que celebraran a campa- .... 

55. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Migración . Parroquia de Santiago Apóstol en Bos Aires. Carta enviada ó cardeal 

arcebispo de Santiago. Mar del Plata, 26-2-1965. 

56. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Migración : Asuntos varios . "Memoria de la campaña del Día del emigrante". 1-

12-1957. 
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ña. ?or outro lado, había tm "clima .adverso'' á tampaña en certos secto

res: "[los] que se lucran a costa del emigrante; en los opuestos a la emi

gración, porque nos dejan sin gente D temen las tragedias de la emigra

ción; en ciertos católicos opuestos a la ayuda ~e·: quienes van a hacer nego

cio, o a cuanto irr\plique fomentada enzigración" . 

En otasións existíru; tamén problemas a causa de certas actitudes dos 

emigrantes. En maio de 1965 os bispos franceses· .queixábanse de que os 

fillos de emigrantes españois e portugueses facían precipitadamente a 

Primeira Comuñón, "cuando sus padres pasan las vacaciones en su país 

natal". Pódese pensar qüe este apegO" dos e:q'ligrantes ás súas parroquias 

de orixe podía traer como consecuencia un estrañamento con respecto á 

Igrexa francesa. A xuízo dos informantes franceses, "[esta] manera de 

proceder impide la incorporación de estos niños en las parroquias fran

cesas y tiene como consecuencia la falta total de formación y de prácticas 

religiosas "57
• 

O retomo dos emigrantes que estiver.an no estranxeiro suscitaba 

tamén problemas nas súas parroquias de orixe. Isto reflectíase na xa 

mencionada enquisa de 1969. Sobre iso dise: 

En líneas generales podemos decir que el conocimiento de otros mundos, 

otras gentes, otros modos de pensar, en una palabra, otras culturas, crea, por 

una parte, una revitalización de los modos de pensar y también hacia la desapa

rición en el individuo de su mundo más o menos dogmático, aunque, por otra 

parte, promocione en cierto sentido a las personas que encajan, integran los dis

tintos mundos con los que tienen contacto. El problema está en que se da la 

impresión que la integración y el saber hacer una síntesis auténtica con lo acep

table de las distintas culturas que se tocan, está en razón directa del mayor o 

menor grado de de~arrollo cultural del individuo. Por eso, los gallegos que han 

estado en el extranjero -ordinariamente, clase obrera- plantean una problemáti

ca amplia desde sus visiones, motivaciones y actitudes socio-religiosas más 

compleja y difícil que el resto de las categorías de emigrantes. 

57. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Migración: Asuntos varios. Correspondencia 1955-1969. Carta do bispo secre

tario do episcopado españoló cardeal arcebispo de Santiago. Madrid, 3-5-1965 . 
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Actividade 

protestante 

O influxo dos protestantes sobre os emigrantes 

españois era outro dos motivos de preocupa-

ción dos prelados da época. Xa vimos como o 

boletín diocesano de Santiago dicía en 1956 que os protestantes, "nece

sitados de adeptos, ejercen intenso y tentador proselitismo entre nues

tros emigrados". 

No informe de 1961 do bispo González Moraleja, citado anteriormen

te, fálase da influencia de "ciertos sectores protestantes" entre os emi

grantes españois radicados en Alemaña. A finais dese mesmo ano o 

secretariado do episcopado español difunde un informe en que se sinala 

a acción das sectas sobre os emigrantes españois e a aparición de pasto

res protestantes de orixe española, entre eles "algunos desgraciados 

sacerdotes españoles renegados". O informe constataba ademais a "falta 

de conciencia del clero español sobre la gravedad y transcendencia del 

problema migratorio"58
• 

Os desprazamentos marítimos prestábanse tamén ó contacto cos pro

testantes. En 1962 ten lugar unha misión mariñeira en diversas parro

quias dos arciprestados de Arousa e Posmarcos de Abaixo, na diócese de 

Santiago. Con este motivo realizáronse uns traballos previos sobre a 

situación moral e relixiosa das parroquias que ían ser misionadas. 

Nunha <lesas parroquias, a de Santa Uxía de Ribeira, sinalábase que os 

predicadores da misión debían aconsellarlles ós mariños que "rehusen 

asistir a cultos no católicos en donde pierden la fe" 59
• Isa parece indica-la 

existencia de casos de abandono da fe católica entre xentes do mar6(). 

58. A.H .D.s: Fondo xeral. Secretariado do Episcopado Español 3. "Problemas de la emigración". Madrid, 

11-12-1961. 

59. A.S.C.A.S . Fondo QP. VII. Migración. Apostolado do Mar. Delegación diocesana de A.M.: Misión mari

ñeira (1962-1963). 

60. Non ternos datos sobre número de abandonos da fe católica entre emigrantes españois. De tódolos xei

tos, algunhas referencias indican que este número debeu de ser moi escaso en relación á suma total de emi

grantes. Así, por exemplo, Rueda sinala que a maioría dos españois que vivían en Estados Unidos mantive

ron a súa relixión, sen haber a penas conversións ás distintas confesións protestantes maioritarias no país. 

Vid . Germán Rueda: De "dons" a misters". La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos. 

1820-1950 (edic. fotocop., p. 147). Baséase en datos de 1960 do Protestant Council of the City of New 

York (A Report on the Protestant Spanish Community in New York City). 
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Influencia do En diversas ocasións os responsables da Comisión 

Partido Comunista Episcopal de Migración refírense ó influxo comu-

nista sobre os emigrantes españois. En marzo de 

1960 Arriba y Castro mencionaba a influencia do Partido Comunista, que 

"se está llevando a las masas de inmigrantes". Estes inmigrantes, "debido 

al choque con un mundo de ideas no fácilmente asimilables para ellos, 

adoptan las posturas más extremas en materia social, si una mano amiga 

no sabe encauzarles"61
• 

No informe de González Moraleja citado dise que ós emigrantes 

españois en Alemaña "incluso en no pocos casos les hacen propicios a la 

labor de captación de grupos socialistas de los sindicatos alemanes, de agitadores 

marxistas españoles que, por desgracia, no faltan". 

Unha visión alarmante proporcionábaa en agosto de 1964 monseñor 

Ferrís, secretario da Comisión de Migración. Ferrís facía un angustioso 

chamamento a Quiroga Palacios62
• 

Aquí en Europa -dicía Ferrís- es donde se está riñendo la gran batalla y 

en donde sectas y comunistas están forzando su acción sobre los nuestros de 

una manera alarmante. Si no ensanchamos y reforzamos rápidamente nues

tro dispositivo apostólico, habremos perdido una de las grandes oportunida

des y habremos dado al eneniigo mayores facilidades para una más intensa 

acción en España. 

En definitiva, había que potencia-lo labor dos capeláns de emigrantes 

para facer fronte ó perigo comunista, segundo dicía este cualificado 

representante do organismo católico español relacionado coa emigración. 

A RESPOSTA CATÓLICA A problemática de índole relixiosa e moral susci

tada pala emigración facíalle ser consciente á 

A necesaria xerarquía católica de que non podía permanecer 

presencia da Igrexa fóra da mesma. Xa vimos como os desaxustes 

morais que traía consigo a emigración incitaban 

61. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Migración. Carta do cardeal arcebispo de Tarragona ó cardeal arcebispo de 

Santiago. Tarragona, 14-3-1960. 

62. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Vocacións. Migración. Varios. Correspondencia 1955-1969. Carta do delegado 

da Comisión Episcopal de Migración ó cardeal arcebispo de Santiago. Madrid , agosto de 1964. 
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ó boletín diocesano de Santiago de novembro de 1956 a dicir que niso 

radicaba "'la razón de la presencia y actuación de la Iglesia". 

En xaneiro de 1958 trátase o tema da migración interior nunhas xor

nadas de delegados diocesanos de migración celebradas en Madrid. Por 

eses mesmos días o nuncio Antoniuti indica o interese da Santa Sé pola 

asistencia ós emigrantes do interior'. Días máis tarde Arriba y Castro 

suxírelle ó cardeal Quiroga a coordinación de actuacións neste tema por 

parte das comisións episcopais das que ambos son presidentes, é dicir, a 

de Migracións e a de Caridade64
• Decidiuse que "la Comisión de 

Migración se ocupe de los emigrantes interiores en su lugar de origen y 

durante su viaje y que, al llegar al punto de destino, se haga cargo de 

ellos la Comisión de Caridad por medio de su Sección Social"65
• O caso é 

que este labor conxunto de ámbalas comisións episcopais plasmouse nun 

documento, do que nos interesa sinala-lo recoñecemento que se fai da 

necesaria presencia da Igrexa nos problemas da migración interior66
• 

Por un desequilibrio existente -lese no preámbulo deste documento- entre 

la diversa potencialidad económica de las distintas regiones españolas, debido 

al mayor desarrollo productivo entre unas y otras, al descubrimiento de nue

vas fuentes de energía y al mejor aprovechamiento de nuevas zonas del terri

torio; las corrientes migratorias tienden a ser un fenómeno social que no tan 

solo se han intensificado durante los últimos lustros, sino que, probablemen

te seguirán produciéndose en un futuro aunque tomando diversas modalida

des y tendencias interiores. 

Frente a lo cual, la Iglesia no debe estar ausente, dadas todas las conse

cuencias de índole moral y religioso que tales migraciones importan. 

En xullo de 1958 celébrase en Vigo a XVIII Semana Social de España, 

63. A.H.D.S. Fondo xeral. Cáritas 2. Migración. Carta do nuncio apostólico en España ó cardeal arcebispo 

de Tarragona. Madrid, 14-1-1958. 

64. A.H.D.S. Fondo xeral. Cáritas 2. Migración. Carta do cardeal arcebispo de Tarragona ó cardeal arcebispo 

de Santiago. Tarragona, 23-1-1958. 

65. A.H .D.S. Fondo xeral. Cáritas 2. Migración. Carta do cardeal arcebispo de Santiago ó cardeal arcebispo 

de Tarragona . Santiago, 21-2-1958. 

66. A.H.D.S. Fondo xeral. Cáritas 2. Migración. " Delimitación de actividades concernientes a los problemas 

creados por la migración interior en España, entre la Sección Social de Cáritas Española y la de Migración 

Interior". 
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que estaba dedicada a "los problemas de la migración española"67
• O 30 

de xuño a Secretaría de Estado do Vaticano, como xa era tradicional, 

dirixía unha carta ós asistentes a esta semana social. O documento resu

me a doutrina sobre os movementos migratorios que viñera reiterando o 

maxisterio da Igrexa, e sobre todo Pío XII68
• No escrito diseque os move

mentos migratorios naqueles momentos se debían fundamentalmente á 

"tiranía de la guerra y a la política" ou á presión demográfica, "que obli

ga a los habitantes de un país a buscar una vida digna fuera de su 

patria". Cualificábase, ademais, á migración como un fenómeno social 

de "amplísimas dimensiones, de masas ingentes, impuesto por la triste 

realidad de los momentos actuales". Poucos días antes do seu comezo, 

Ecclesia dedica un editorial a esta semana social, o tema "une a su impor

tancia intrínseca e histórica una evidente oportunidad dentro del 

momento católico español"69
• Quiroga Palacios clausurou esta Semana 

Social e na súa opinión tres deberían se-las conclusións: 

Creación de un ambiente favorable para una legislación internacional en 

materia migratoria; adelantamiento de la agricultura con el fin de que el 

hombre del campo no se sienta inferior al obrero industrial y no se desangren 

así los campos con el éxodo hacia la ciudad; y, formación más cristiana de las 

conciencias de los capitalistas, para que no sólo piensen en beneficios econó

micos, sino principalmente en el destino que Dios ha dado al capital: el bien 

común70
• 

En 1955 Fernando Ferrís, sacerdote dirixente da obra da migración, 

dicía desde as páxinas de Ecclesia, ó preguntarse sobre a preparación dos 

emigrantes, que "no basta la puramente profesional o técnica; han de lle

varla moral y religiosa"71
• Ferrís propugnaba que os emigrantes se adap-

67. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Vocacións. Migración. Sen clasificar. Carta enviada polo secretario da Xunta 

permanente das semanas sociais de España ó cardeal arcebispo de Santiago. Madrid, 29-1-1958. As sema

nas sociais naceron en 1906, celebráronse con grandes altibaixos ata o bienio 1932-1933. En 1949 continú

anse as súas sesións. En 1958 definíanse en Ecclesia como unha "institución con solera que va afincando 

raíces en nuestra conciencia colectiva". 

68. José Luis Gutiérrez García: Cartas de la Santa Sede a las Semanas Sociales, Madrid, Centro de Estudios 

Sociales del Valle de los Caídos, 1978, pp. 309-315 . 

69. Ecclesia, 28-6-1958, p. 4. 

70. BOAS, 21-7-1958, p. 392. 

71. Fernando Ferrís: " Reflexiones sobre la emigración", Ecclesia, 22-1-1955. 
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tasen gradualmente ó seu novo país, sen esquecer "la organización de los 

enemigos; que éstos si que tienen sus servicios montados para la con

quista del emigrante, aprovechando precisamente el momento psicológi

co del cambio". 

Aínda que os congresos de emigración non estaban organizados pola 

Igrexa, nalgún deles deixábase ve-la súa man. En outubro de 1959 cele

brouse na Coruña o II Congreso da Emigración Española a Ultramar, en 

conmemoración do cincuentenario do primeiro congreso que tivera 

lugar en Santiago en 190972
• Este congreso "inicia timidamente unha pre

sencia do contacto cos emigrantes"73
• Os organizadores do congreso, 

Juan Naya e Luis Sánchez Mosquera, enviáranlle unha carta en xullo de 

1958 a Quiroga Palacios, solicitando a súa "valiosa adhesión y colabora

ción" e amosábanse dispostos a aceptar "cuanta sugerencia se haga y 

pueda contribuir a que este Congreso sea lo más beneficioso para el emi

grante y para el prestigio de España en aquellos países a los que nuestra 

emigración se dirige"74
• En outubro daquel ano os organizadores agradé

cenlle ó cardeal Quiroga "el apoyo espiritual que ha tenido a bien conce

der al Congreso, al que ha honrado con su personal asistencia en las 

sesiones celebradas en esa ciudad" 75
• Non cabe dubidar da importancia 

que a presencia dun cardeal podía ter para o desenvolvemento dun con

greso deste tipo, nunha época caracterizada pola falta de liberdades. 

Algunhas das conclusións deste congreso incluiranse na lei de bases de 

ordenación da emigración de 1960, como xa vimos. 

72. Hai que sinalar que en xullo de 1956 se celebrara outro Congreso da Emigración Galega en Bos Aires, 

como culme dunhas Xornadas galegas que tiveran lugar na capital bonaerense e como conmemoración 

tamén do centenario do célebre Banquete de Conxo. Segundo González López este congreso era unha 

manifestación da "vitalidad y conciencia gallega" dos centros galegas radicados en Arxentina e Uruguai. 

Vid . Emilio González López: "Los gallegos y América", en: Galicia, Santiago y América, Santiago de 

Compostela, Xunta de Galicia, Colexio Maior La Estila, 1991, pp. 49-50. Descoñecemos se a lgrexa tivo 

algunha intervención neste congreso. 

73. Baldomero Cores Trasmonte: A constitución da galeguidade, Santiago, Secretaría Xeral de Relacións 

coas Comunidades Galegas, 1995, pp. 39 e 99. Este mesmo autor fai un pequeno resumo dos congresos 

galegas de emigración. Vid. "Os congresos da emigración galega", en Ga/icia e América. Cinco séculas de 

historia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1992. 
74. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Vocacións. Migración. 11 Congreso Nacional da Emigración Española a Ultramar 

1959. Carta enviada por Juan Naya Pérez e Luis Sánchez Mosquera ó cardeal arcebispo de Santiago. A 

Coruña, 25-7-1958. 
75. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Vocacións. Migración. 11 Congreso Nacional da Emigración Española a Ultramar 

1959. Carta de Luis Sánchez Mosquera ó cardeal arcebispo de Santiago. A Coruña, 21-10-1959. 
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Diocesanas de 

Migración 

Emigración e xerarqufa eclesiástica (1952-1969) .. . 

Pouco despois da aparición da Exsul Familia 

comezan a organizarse nas dióceses unhas comi

sións de emigración. En febreiro de 1955 Arriba 

y Castro escribíalle a Quiroga Palacios, como 

presidente da Comisión Episcopal de Migración, e comunicáballe o inte

rese <lesa comisión en establecer delegacións especiais de migración nos 

portos de embarque. Arriba sinalaba A Coruña como un dos fundamen-

tais e suxeríalle a Quiroga que se constituíse ali unha oficina e se nomea

se un delegado, que estaría en contacto coa oficina central da Comisión 

Nacional Católica de Migración76
• 

Pío XII na "Exsul Familia" instituíra para todo o orbe católico o Día do 

emigrante no primeiro domingo de Advento. Era un día de especial ora

ción a prol dos emigrantes e de conseguir axuda económica para a activi

dade pastoral que se realizaba con eles. En novembro de 1955 publícanse 

no boletín diocesano unhas normas de aplicación para o Día do emigran

te e créase a Delegación diocesana de migración. Este organismo presta

ría servicios de "información, orientación, asistencia material y espiri

tual, contratos de trabajo, pasaportes, carnet del emigrante, contacto con 

organizaciones de ayuda de allá y de aquí, etc.". No mesmo boletín indi

cábase que "no se trata de hacer propaganda de la emigración, sino de 

ayudar a quienes -individuos o familias- se vean precisados a emigrar"77
• 

Para prepara-lo Día do Emigrante de 1957 tiveron lugar tres reunións 

previas; unha coas subdelegacións da Coruña e Pontevedra e <lúas co 

pleno da comisión diocesana. A esas reunións asistiran membros da 

Acción Católica e da comisión diocesana78
• Os medios de comunicación 

colaboraron para darlle publicidade a este día. Hai que citar a La Noche e 

El Correo Gallego, de Santiago; El Ideal Gallego e La Voz de Galicia da 

Coruña e E'Ultreya, órgano diocesano da Acción Católica. Tamén coope-

76. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Migración. Varios. Correspondencia (1955-1969). Carta do cardeal arcebispo 

de Tarragona ó cardeal arcebispo de Santiago. Madrid, 23-2-1955. 

77. BOAS, 21-11-1955, pp. 442 e ss. A delegación estaba dirixida polo sacerdote Jacinto García Specht, en 

representación do cardeal, e formaban parte dela o catedrático Manuel Lucas Alvarez, o avogado Santiago 

Nogueira Romero, Cándido Varela de Limia pola Junta diocesana de Acción Católica, Manuel Méndez 

Ruibal polo Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica, Josefa López Sendón polo Consejo de 

Mujeres e polos consellos de mozos Federico Pomar de la Iglesia e María del Carmen Fraga lribarne. Como 

secretario actuaba Felipe Cordero Carrete. 

78. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Migración: Asuntos varios. "Memoria de la campaña del Día del emigrante" . 1-

12-1957. 
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raron Radio Juventud e Radio Nacional de España da Coruña, Radio 

Galicia de Santiago e Radio Pontevedra. 

Aínda que as delegacións diocesanas de migración dependían xerar

quicamente dos bispos respectivos, a nivel funcional estaban coordina

das pala Comisión Episcopal de Migración. En marzo de 1961 as comi

sións episcopais de migración de España, Italia, Portugal e Francia tive

ron unha reunión en París. Nela falouse da necesidade de "una colabora

ción más estrecha entre las diferentes comisiones episcopales" e a necesi

dade de convocar unha reunión nacionaF9. 

Os capeláns 

de emigrantes 

Na avanzada da actividade pastoral encontrá

banse os capeláns de emigrantes, que tiñan a súa 

actuación regulada pala Exsul Familia. Non hai 

que confundí-los misioneiros, que desenvolven unha evanxelización cua

lificada de "misión" ou "pastoral misionera", cos capeláns de emigrantes, 

é dicir, axentes de pastoral nacidos na propia comunidade axudada80
• 

O tema dos sacerdotes de emigrantes xa fara tratado nas primeras 

reunións dos metropolitanos españois. Así, en abril de 1924 determínase 

que os emigrantes debían estar baixo o coidado de sacerdotes españois, 

"que, al mismo tiempo que conservan y fomentan entre ellos las prácti

cas cristianas, los aparten de influencias ajenas y aun contrarias al común 

provecho de nuestra patria"81
• 

As chamadas de Arriba y Castro ós bispos españois solicitando sacer

dotes para dedicarse ós emigrantes son moi frecuentes. En abril de 1956 

Arriba asegura que a Comisión episcopal presidida por el pensara nun 

principio que este servicio o prestasen os sacerdotes integrados na Obra 

de Cooperación Sacerdotal Hispano-Americana (OCSHA), pero "el 

aumento de las necesidades [ ... ] y la consideración de que quienes vayan 

a esta misión deben reunir unas determinadas características y condicio-

79. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Migración : Asuntos varios. Correspondencia 1955-1969. Carta do bispo secre

tario do episcopado español ó cardeal arcebispo de Santiago. Madrid, 3-5-1965. 

80. Pastoral de las migracións en España ... , pp. 16-17. 

81. V. Cárcel : Actas de las conferencias ... , p. 184. Rueda proporciona un listado de centros benéfico-asis-

tenciais, igrexas e capelas atendidas polo clero español en Estados Unidos durante os anos trinta do presen

te século. Vid . G. Rueda: De "dons" a misters" ... , pp. 187-188. 
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nes especiales" fixeran desbotar esta idea82
• Arriba y Castro fala nesta 

mesma misiva dun incipiente "Cuerpo de capellanes de emigrantes", 

dependente da Comisión Episcopal de Migración. Estes capeláns serían 

enviados a diversos países, de acordo coa Congregación Consistorial e a 

xerarquía eclesiástica do país de inmigración. Arriba pide, por último, 

sacerdotes que se encarguen desta misión, desexo que segundo di com

parte tamén o mesmo nuncio. Habería que indica-lo labor nestes 

momentos do Colexio Español de Munich, que segundo Joaquín Ortega 

"proporcionó la plantilla inicial de asistentes religiosos para la emigra

ción ibera de los años 1956-1960"83
• En marzo de 1957 o cardeal Arriba y 

Castro define o traballo destes capeláns como "delicado, difícil, y 

arduo"; por iso facían falta sacerdotes cunhas condicións especiais, "no 

sólo de índole sobrenatural, sino también humanas: íntima unión con 

Dios, espíritu de sacrificio hasta el heroísmo, desprendimiento absoluto, 

prudencia exquisita y don de gentes"84
• Poucos días despois Arriba y 

Castro volve solicitar sacerdotes para traballar con emigrantes85
• O carde

al fala da necesidade de clero en Hispanoamérica, que agravaba a situa

ción dos emigrantes instalados alí86
• 

No informe xa citado do bispo González Moraleja de 1961 asegúrase 

que ata ese momento "ha sido la Iglesia la que más esfuerzos ha realiza

do y sin duda con éxito para atender en todos los órdenes a la llegada 

constante de españoles a Alemania". Neste sentido había que sinala-lo 

82. A.S.C .A.S . Fondo QP. V. Migracións. Correspondencia 1955-1969. Carta do cardeal arcebispo de 

Tarragona ó cardeal arcebispo de Santiago. Tarragona, 6-4-1956. 

83. Joaquín L. Ortega: Jaime Flores en la memoria, Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1992, p. 29. 

84. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Migración. Correspondencia 1955-1969. Carta do cardeal arcebispo de 

Tarragona ó cardeal arcebispo de Santiago de Compostela . Madrid, 13-3-1957. 

85. A.S.C .A.S. Fondo QP. V. Migración . Correspondencia 1955-1969. Carta do cardeal arcebispo de 

Tarragona ó cardeal arcebispo de Santiago de Compostela. Madrid, 13-3-1957. Os puntos que trata 

Quiroga na súa resposta aparecen manuscritos nesta mesma carta . 

86. Cuenca Toribio sinala a preocupación do episcopado sudamericano, xa en época de León XIII, por 

potencia-la espiritualidade do pobo. "Para el logro -di Cuenca- de sus metas, los prelados contaron con la 

valiosa cooperación de eclesiásticos europeos, que en gran número acudieron a su reiterada y apremiante 

llamada. En su mayor parte, éstos pertenecían a órdenes tradicionalmente en contacto con las masas. que 

los convertiría con facilidad en eficaces ejecutores de los deseos de la jerarquía. Un nuevo elemento vino, 

por otro lado, a redoblar el ardor puesto por el episcopado en la empresa mencionada . La caudalosa 

corriente emigratoria, alimentada en considerable medida por los estratos empobrecidos de las penínsulas 

ibérica e italiana y de otras tierras católicas, como las irlandesas y polacas, reforzó el carácter popular de los 

métodos pastorales de la Iglesia de la América Latina. Esta vería en su simplificación el único medio de aten

der a una labor de proporciones cada vez mayores" . Vid. José Manuel Cuenca Toribio: Aproximación a la 

historia de la Iglesia contemporánea en España , Madrid, Rialp, 1978, pp. 323-324. 
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esforzo dos máis de veinte sacerdotes españois que traballaban en diver

sas dióceses alemanas, e algúns sacerdotes alemáns que por "haber sido 

encargados de esta misión o por contar entre la feligresía grupos nume

rosos de españoles, cooperan activa, _eficaz y generosamente"87
• 

Xa dixemos antes que non lle resultaba tarefa fácil á Comisión 

Episcopal de Migración recrutar sacerdotes para envialos ó estranxeiro 

como capeláns de emigrantes. De tódolos xeitos, a mesma forza dos fei

tos impoñía o aumento constante do número de sacerdotes dedicados a 

este labor. O aumento da emigración ós países europeos era a causa. En 

decembro de 1956 había soamente 12 capeláns de emigrantes: Francia 

(8), Bélxica (1), Brasil (1) e República Dominicana (2)88. En setembro de 

1961 o seu número aumentara considerablemente. Había en total 64 

capeláns distribuídos nos seguintes países: Alemaña (16), Francia (11), 

Suíza (6), Bélxica (3), Brasil (3), Venezuela (2), Portugal (1), Colombia (1), 

México (1), Perú (1) e Australia (1). Recoñecíase tamén que as capelanías 

"por propia vitalidad del fenómeno, crecen y varían constantemente"89
• 

En novembro de 1966 o boletín diocesano de Santiago dicía que había un 

total de 178 centros de misión, con 230 capeláns de emigrantes, "bastan

tes [de los cuales] tienen que ser sostenidos desde España; entre ellos 

algunos de nuestra diócesis"90
• En xaneiro de 1968 o número de capeláns 

descendeu a 193, dos cale.s a maioría estaban en Alemaña (76), Francia 

(51) e Suíza (25)91
• 

En outubro de 1964 nunha nota asinada polo sacerdote Saturnino 

Seijo Gamallo, delegado diocesano de migración, dise que ós párrocos 

Hes nacera unha nova preocupación: debían seguir ós emigrantes "hasta 

donde van, con sus consejos y exhortaciones pastorales, hasta ponerles 

en contacto con los sacerdotes de las parroquias y territorios en que han 

de integrarse, con los misioneros emigrantes y la asistencia social católi

ca; interesarse por ellos, hacer que les lleguen noticias de la comunidad 

parroquial que dejaron"92
• O cal indicaba que o tema da emigración non 

87.A.H.D.S. Fondo xeral. Secretariado do Episcopado Español 3. Madrid, 29-11-1961 . 

88. A. Orbegozo: "La acción de la lgrexa ... " , pp. 14-15. 

89. Ecclesia, 2-9-1961 , p. 12. 

90. BOAS, 19-11-1966, p. 1035. 

91. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Vocacións. Migración a Europa . "Misiones católicas establecidas en el extranje

ro para atención de los españoles " . 15-1 -1968. 

92. BOAS, 20-10-1964, pp. 576-577. 
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era privativo dos capeláns de emigrantes senón que atinxía a todo o 

clero diocesano93
• 

Os asistentes 

sociais 

Nos anos sesenta repetidas voces da xerarquía 

sinalan a conveniencia de destacar asistentes 

sociais entre os grupos de emigrados, funda

mentalmente nos países europeos. 

Cara a 1957 existían en España tres escolas de formación de asistentes 

sociais: a de Barcelona, que contaba con 25 anos de existencia, a de 

Madrid e a de Santiago, que comeza a funcionar nese ano94
• A directora 

desta escola dicía que a mesma "se esforzará sobre todo en que al lado 

de la máxima competencia intelectual y técnica, las alumnas reciban una 

formación social netamente católica, prescindiendo de otros matices, que 

se refleje más tarde en todas partes a través de su mentalidad y actua

ción". Esta mesma persoa aseguraba que nos países onde esta profesión 

estaba máis estendida había asistentas sociais nos hospitais e cárceres, 

nos hospicios, escolas e na emigración95
• É significativo que entre as enti

dades onde empezaron a traballa-las alumnas da primeira promoción da 

Escuela de Enseñanza Social estivese a delegación do Instituto de 

Emigración na Coruña96
• 

A principios de 1960 unha serie de empresas alemanas solicitaron tra

balladoras mozas a España. Un ano despois había 2.075 mozas traballan

do en fábricas alemanas. Entre novembro de 1960 e febreiro de 1961 <lúas 

delegadas españolas da Asociación Católica Internacional de la Joven 

visitaron a esas mozas nos seus lugares de traballo. Como consecuencia 

destas visitas redactáronse uns informes que foron distribuídos polo 

93. En setembro de 1960 celebráranse en Villalba (Madrid) as V Xornadas Nacionais de delegados diocesa

nos de migración. Entre outros asuntos viuse a importancia de subministrar ás parroquias información e 

medios para axudar á súa actuación pastoral neste campo [A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Vocacións. Migración. 

Varios. Correspondencia 1955-1969. Carta do cardeal arcebispo de Tarragona ó cardeal arcebispo de 

Santiago. (Madrid), 2-10-1960]. 

94. Sobre a fundación da Escuela de Enseñanza Social de Santiago vid .: F. Gómez: Cincuenta años de desa
rrollo social de Galicia, A Coruña, Fundación Barrié, 1996, pp . 31-63 e J. L. Mínguez Goyanes: Don 

Fernando Quiroga Palacios .... pp. 294-311 . 

95. María Luisa Melina: "Una escuela de enseñanza social en Galicia", Acción Social Patronal ... Memoria 

1957, pp. 13-14. 

96. A.E .U.T. Carpeta: Escuela de Enseñanza Social de Galicia . Historia . "Escuela de Asistentas Sociales de 

Galicia . Fecha de creación de la escuela" . 
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Secretariado do Episcopado Español a tódolos prelados españois. No 

primeiro informe sinálase sucintamente a situación destas mozas nos 

diferentes lugares de traballo97
• O segundo informe analiza distintos 

aspectos da vida e condicións laborais destas mozas (salarios, lugares de 

residencia, aspectos morais e relixiosos, etc.)98
• Froito <lestes informes o 

Secretariado Nacional de Protección a la Joven redacta unha extensa 

memoria titulada "Obreras españolas en Alemania", que é distribuída a 

todo o episcopado español99
• No escrito sinálase a conveniencia de for

mar asistentas sociais españolas para axudar a estas mozas emigrantes, 

fundamentalmente de Alemaña. 

Además -lese no informe- sería necesaria la colaboración de asistentas 

sociales españolas que tuvieran conocimientos del idioma alemán y de dere

cho. Su misión sería la visita a las obreras en los hogares o sus viviendas, 

organizar horas de visita, colaborar con las directoras de los hogares, con los 

centros de contacto, con las organizaciones de beneficencia, organizar cursos, 

colaborar con las organizaciones alemanas de juventud, de obreros y parro

quiales, con el fin de promover amistades de obreras españolas con grupos y 

familias alemanas, orientarse las obreras españolas hacia colocaciones de tra

bajo racionales, en caso necesario darles información profesional y económica 

sobre todo para aquellas que quieren crear un hogar en Alemania, saciar el 

ansia de organizar el tiempo libre y las vacaciones, establecer contacto con 

los centros de beneficencia y las autoridades españolas, cuando del contacto 

con las obreras se conozcan problemas de las familias y sea necesario prepa

rar el regreso de las obreras. 

[ ... ] 
Es de suponer que se expresará el deseo de que las asistentas sociales no 

trabajen sólo para las obreras españolas sino también para los obreros y sus 

familias. Como nuestro campo de experiencia sólo abarca las obreras españo

las no podemos decir nada acerca de la ampliación de este campo de trabajo. 

Habría de ser tratado con los conocedores del complejo total de trabajadores 

españoles en la República Federal y decidir si, dónde y en qué medida, las 

97. A .H.D.S. Fondo xeral. Secretariado do Episcopado Español 3. Madrid, 13-3-1961. 

98. A.H .D.S . Fondo xeral. Secretariado do Episcopado Español 3. Madrid, 20-4-1961. 

99. A .H.D.S. Fondo xeral. Secretariado do Episcopado Español 3. Madrid, 23-5-1961 . 
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asistentas sociales españolas podrían cargar con la responsabilidad de todos 

los españoles en zonas determinadas. 

Es importante la colaboración con los sacerdotes que tienen el cuidado 

espiritual de los obreros y las obreras españolas. Es probable que al principio 

sólo se podrá disponer de pocas asistentas sociales; con la creciente emigra

ción de obreros y obreras españoles hacia la República Federal Alemana y 
después de terminados los cursos preparatorios se podrá dar ocupación a un 

creciente número de ellas. 

A finais de 1961 o Secretariado do Episcopado Español difunde entre 

os bispos un informe de Juan Manuel Aguirre, membro da sección de 

Estudios de Cáritas española, sobre a asistencia social ós traballadores 

españois en Alemaña100
• Este traballo comeza no verán dese ano e é enco

mendado polo goberno federal a Cáritas alemana. Para esta tarefa contá

base con medios económicos procedentes do Ministerio do Interior, a 

Oficina Federal do Traballo e da mesma Cáritas alemana. O traballo cos 

emigrantes desempeñábano asistentes sociais españois enviados por 

Cáritas, que estaban en contacto cos capeláns de emigrantes españois. 

Aínda que non se pode dicir que sexan asistentes sociais, hai que 

menciona-lo intento dos dirixentes do Apostolado do Mar en 1961 para 

formar líderes entre os mariñeiros. Nun informe dese ano cítase esta acti

vidade na península do Morrazo (Pontevedra): 

[En esta] zona de máximo contingente pesquero de bajura, se están for

mando pequeños equipos de militantes. Siguiendo un plan de conquista debi

damente planificado, se organizan cursillos profesionales sobre los métodos 

modernos de la pesca, cursillos seguidos de tres o cuatro días de ejercicios 

espirituales. La dirección nacional se esfuerza en formar líderes que sean 

capaces de conservar la llama a bordo, necesidad cada día más urgente puesto 

que al paulatino alejamiento de la costa se añade el problema de los que, jun

tamente con sus nuevas embarcaciones, al parecer, comenzarán a emigrar a 

los países hispanoamericanos101
• 

100. A.H .D.S. Fondo xeral. Secretariado do Episcopado Español 3. "La asistencia social a los españoles en 

Alemania" . Madrid, 29-12-1961. 

101. A.S.C.A.S. Fondo QP. VII. Migración. Apostolado do Mar: documentación variada. "Apostolatus Maris. 

Memoria 1961 ". 
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Os Plans de 

Reagrupamento 

Familiar 

Cara a finais de 1956 trazouse un vasto Plan de 

Reagrupamento de Familias de emigrantes. O plan 

confiábase á Comisión Católica Española de 

Migración por acordo do Gobemo español e do 

Comité Intergobernamental para as Migracións Europeas (CIME). 

Naquel momento calculábase en máis de trinta mil as familias que esta

ban divididas pola emigración do cabeza titular. Ángel Orbegozo asegu

raba que o factor económico era o que impedía na maioría dos casos a 

reagrupación destas familias. Segundo este plan os emigrados mesmos 

eran os que, ante as autoridades consulares españolas, presentaban a 

reclamación dos seus familiares. Tramitada a petición, interviña a 

Comisión Católica Española de Migración na busca e localización dos 

reclamados e na xestión da viaxe ata o momento mesmo do embarque. O 

plan prevía que cara a finais de 1957 estivesen reagrupadas un total de 

doce mil familias 102
• 

A principios de xaneiro de 1958 a delegación diocesana de migración 

de Santiago redactaba un informe sobre o Plan de Reagrupación 

Familiar103
• Ata ese momento foran reclamados 3.831 emigrantes, dos que 

foron localizados 3.737 e foran embarcadas un total de 2.833 persoas. 

"Los posibles beneficiarios -dicíase no informe- prefieren la emigración 

previa de un miembro de la familia para acogerse posteriormente al Plan 

R.R. [sic], como solución más beneficiosa". 

En xaneiro de 1957 a delegación diocesana de migración de Santiago 

instaba ós párrocos para a colaboración co Plan de Reagrupación de 

Familias. A delegación diocesana recibiu en pouco tempo centenares de 

peticións de embarque de familias con destino a América. A Igrexa xes

tionaba a reducción da pasaxe e dirixía ademais dúas oficinas gratuítas 

para emigrantes na Coruña e Pontevedra. A cooperación dos párrocos 

era fundamental para o bo desenvolvemento do plan. Os párrocos debí

an cubrir unhas fichas por individuo reclamado e un informe ("testimo

nium") por familia reclamada, que debía enviarse á oficina remitente 

102. Angel Clrbegozo: "La acción de la lgrexa en favor de los emigrantes. Dimensiones apostólicas de esta ' 

labor", Ecclesia, 15-12-1956, pp. 14-15. 

103. A.S.C.A.S. Fondo QP. V. Vocacións . Migración. Comisión católica española de migración . Delegación 

diocesana. "Informe presentado por la delegación diocesana de Santiago de Compostela con motivo de las 

11 Jornadas de delegados diocesanos de migración" . Santiago, 5-1-1958. O informe asinábao o delegado 

diocesano, Jacinto García Specht. En realidade tratábase das terceiras xornadas, non das segundas. 
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(Santiago, A Coruña ou Pontevedra)104
• En novembro de 1962 unha nota 

da delegación diocesana de migración sinalaba que o obxectivo fixado 

polo Papa para o Día do emigrante daquel ano era "formar e interesar la 

opinión pública en favor de los emigrantes"105
• Na nota facíase un balan

ce do primeiro quinquenio de existencia da delegación diocesana de 

migración en Santiago e as subdelegacións da Coruña e Pontevedra. 

Foran agrupados un total de 13.482 emigrantes. 

Aínda que non se refira propiamente a este tema hai que mencionar 

un curioso plan de 1959 da xerarquía eclesiástica australiana, polo que ~e 

daban facilidades para a emigración de mulleres españolas, pois deste 

modo facilitábase a formación de fogares católicos106
• 

Nos mesmos momentos en que tiñan lugar os plans de reagrupamen

to familiar xurdiron voces críticas cos mesmos. Paz-Andrade sinalaba 

que peor aínda cá emigración era o desarraigamento total que esta pro

ducía. "Por eso no puede admitirse como solución -dicía Paz-, la que 

consiste en duplicar o triplicar las dimensiones del impacto emigratorio, 

facilitando a familias enteras la huida del hogar y la renuncia definitiva 

al país en que nacieron". Ó seu xuízo, este era un modo de enmascarar e 

agrava-lo problema, que reclamaba un enfoque máis obxectivo e fraterno 

nas súas fórmulas. "Un planteamiento -continuaba este autor- que sólo 

resultará auténticamente cristiano, si cancela la viudez artificial, devol

viendo el marido a la mujer abandonada y facilitando a la familia una 

existencia digna en la tierra donde anhela vivir". Todo o demais era 

"literatura, propaganda para ingenuos o algo peor: colaboración cons

ciente o inconsciente, en la perpetuación del mayor infortunio colectivo 

de Galicia"107
• A pesar destas críticas que ían ó fondo do problema, non 

se pode ocultar que estes plans resolvían dun modo inmediato unhas 

situacións reais de separación familiar provocada pola emigración. Se 

104. BOAS, 21 -1-1957, pp. 52-53. 

105. BOAS, 20-11-1962, pp~ 567-569. 

106. A.S.C.A.S . Fondo QP. V. Vocacións. Migración. Comisión católica de migración. Delegación diocesana . 

"IV Jornadas nacionales de delegados diocesanos de migración . Síntesis de los principales asuntos trata

dos". Santiago, 8-10-1959. 

Anos antes o Papa Pío XII gabara á xerarquía australiana pala súa "espléndida organización" para facilita-la 

asistencia relixiosa ós emigrantes, por medio dunha carta publicada por L'Osservatore Romano o 28 de abril 

de 1951. Algúns parágrafos desta carta aparecen recollidos no título primeiro da Exsul Familia, o cal indica a 

importancia do agradecemento papal. 

107. Valentín Paz-Andrade: Galicia como tarea, Bos Aires, Ediciones Galicia, 1959, p. 51 . 
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nos referimos á actuación concreta· quizais isto é o único que estaba ó 

alcance da Igrexa naqueles momentos. O que si se lle pode botar na cara 

á xerarquía eclesiástica.· española. da época, e en concreto á galega, é a 

ausencia de denuncias sobre a marxinación á que se vían sometidas 

algunhas rexións españolas 'con respecto ó macroinvesfimento estatal. 

Esta marxinadó~ era w:IDa da·s c~usas que propiciaba a emig~ac~ón1 DR • . 

· Conclusións Aínda que xéi .ª!1tes a xerarquía eclesiástica espa:-

ñola se ocupara do tema da emigrnción p-ódese 

dicir que . non. ~ ft~a 1953, coa creación da Comisión. Episcopal de 

Migración, cando no s~eo da mesma xerarquía se organiza-dun ~odo efi

caz a actuación p:astoral ~os emigrantes_ }$o. hai qUB velo dentro das múl

tiples. inidativ¡~-·xurd_ida'.S · en'. t~d~· o · m~ndo ~ .:r:aÍz da. publicación d~ . 

Constitución Ap~sfólica.Exsul Familia. Hai que indic:a:r famén a detallada 

información que tÍña a xerarquía eclesiástica sobre a situación dos emi-
. ~ 

grantes españois·no-~tr.anxeir~'.l~ ... 

Pódese destaca-lo-- entendemento entré as autoridades ·· eclesiásticas e 

civís do m~mento en torn.o ós proble~s s'uscitados póla emigración. 

Nalgúns puntos (tramitación dos éxpedientes de reagrupamento fami

liar, bonificacións nas via~es dos capeláns ·de emigrantes, etc). pódese 

falar de ampla colaboración da Igrexa co Estado neste tema. 

Non era fácil para a Igrexa española suscitar voluntarios para actuar 

como capeláns de emigrantes. O labor <lestes capeláps era duro, polo que 

tiña de desarraigamento, soidade e especiais condicións do medio. En 

principio supoñía C?. trato cun colectivo que non estaba contento precisa

mente coa súa surte. Poucos qu€rían ser capeláns qe emigrantes e poucos 

tamén os bispos que estaban dispostos a ceder sacerdotes para este labor. 

A Igrexa español~ . recoñecía a falta de preparación do clero para afronta

la problemática. da emig:ración. Por outro lado, nalgúns país~s receptores 

desta emigración a ·xerarquía respectíva estaba preocupada polo influxo 

que puidesen exerce-los emigrantes entre os seus fieis. 

É significativa a visión que tiña a xerarquía eclesiástica da emigración 

como unha causa de descristianización. Na súa opinión o fenómeno des'-

108. Xosé Ramón Barreiro Femández ~ Galicia. Historia. V: A sociedade galega contemporánea. Tradición e 

modemidadf!. A Coruña, Hércul€s, 1991, p. 82. 
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cristianizador tiña unha dobre vertente: por un lado, gran parte dos que 

emigran abandonan as prácticas relixiosas, e por outro lado os emigran

tes que retornan volven con novas ideas que perturban as tradicionais 

crenzas e peculiares formas de vivir dos seus lugares de orixe. Moitos 

emigrantes sucumbían nas súas prácticas relixiosas ó entrar en contacto 

cos seus lugares de destino, nos que había outras formas moi distintas de 

vivir. Algún informe que recibían os prelados españois sinala tamén o 

anticlericalismo de certos emigrantes, o cal dificultaba máis aínda o 

labor. Ante este panorama a xerarquía española recoñecía a escasa for

mación relixiosa dos españois. 

Non sería xusto menospreza-lo labor da Igrexa para palia-los efectos 

negativos da emigración durante a época estudiada. A Igrexa desempe

ñou, a través da súa función asistencial, unha actuación que tiña un efec

to balsámico sobre estes males. Os plans de reagrupamento familiar, o 

traballo que realizaban as comisións diocesanas de migración, o mesmo 

labor dos asistentes sociais, amorteceron algúns dos principais efectos 

negativos que traía consigo o fenómeno migratorio. 
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Resumo 

EMIGRACIÓN E XERARQUIA 

ECLESIÁSTICA (1952-1969). 

UNHA APROXIMACIÓN A CUESTIÓN 

Xosé Luís Mínguez Goyanes 

Neste artigo examínase a relación da xerarquía eclesiásti

ca española coa emigración entre os anos 1952 e 1969. 

Neste tempo os organismos católicos vinculados á emi

gración seguiron as pautas marcadas polo documento de 

Pío XII denominado Exsul Familia, que foi promulgado en 

1952. Dáse unha visión do marco institucional no que se 

desenvoivía a emigración: as directrices da Exsul Familia, a 

actuación dos bispos españois durante os anos estudia

dos e a normativa lexislativa e regulamentaria referente á emigración. Desde un punto de vista eclesial a 

emigración causaba unha serie de problemas de índole relixiosa e moral (descristianización, influencia de 

sectores protestantes e comunistas, carencia de clérigos dedicados á actuación cos emigrantes). Ante esta 

situación a xerarqufa eclesiástica ofreceu determinadas solucións (organismos dedicados á emigración, labor 

de asistencia social, plans de reagrupamento familiar) que incidiron na problemática suscitada. 

Palabras clave: lgrexa Católica (S. XX)-Emigración, Episcopado español-Século XX, Emigración española

Século XX. 

Resumen 

EMIGRACIÓN Y }ERARQUIA 

ECLESIÁSTICA (1952-1969). 

UNA APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN. 

En este artículo se examina la relación de la jerarquía 

eclesiástica española con la emigración entre los años 

1952 y 1969. En este tiempo los organismos católicos 

vinculados a la emigración siguieron las pautas marcadas 

por el documento de Pío XII denominado Exsul Familia , 

que fue promulgado en 1952. Se proporciona una visión 

Xosé Luís Mínguez Goyanes del marco institucional en el que se desenvolvía la emi-

gración: las directrices de la Exsul Familia, la actuación de 

los obispos españoles durante los años estudiados y la normativa legislativa y reglamentaria referente a la 

emigración. Desde un punto de vista eclesial la emigración causaba una serie de problemas de índole reli

giosa y moral (descristianización, influencia de sectores protestantes y comunistas, carencia de clérigos dedi

cados a la actuación con los emigrantes). Ante esta situación la jerarquía eclesiástica ofertó unas soluciones 

(organismos dedicados a la emigración, labor de asistencia social, planes de reagrupamiento familiar) que 

incidieron en la problemática planteada. 

Palabras clave: Iglesia Católica (S. XX)-Emigración, Episcopado español-Siglo XX, Emigración española

Siglo XX. 

Abstract This article examines the relationship of the Spanish 

ecclesiastic hierarchy with emigration between 1952 and 

EMIGRATION ANO THE ECCLESIASTIC 1969. During this time, Catholic organizations linked to 

HIERARCHY (1952-1969). AN APPROACH emigration followed the guidelines set in Pius Xll's docu-

ON THE MATTER ment titled Exsul Familia, which was promulgated in 

1952. A vision of the institutional framework in which 

Xosé Luís Mínguez Goyanes emigration developed is given: the guidelines of the Exsul 
Familia, the conduct of Spanish bishops during this time 

and the legislative and regulative norms relating to emigration . From an ecclesiastic point of view, emigra

tion caused a series of problems of a religious and moral nature (dechristianization, the influence $f 

Protestant and Communist sectors, the lack of priests dedicated to working with emigrants). Faced with this 

situation, the ecclesiastic hierarchy offered sorne solutions (organizations dedicated to emigration, the carr

ying out of welfare work, plans for family regrouping) that hadan influence on the problems raised. 

Key words: Catholic church (20th Century) - Emigration, Spanish episcopate (20th Century), Spanish emi

gration (20th Century) . 
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Resumé 

ÉMIGRATION ET Hl"RARCHIE 

ECCL"SIASTIQUE (1952-1969). 

UNE APPROCHE AU SUJET 

Emigración e xerarquía eclesiástica (1952-1969) .. . 

Dans cet article nous examinons les relations hiérarchi

ques ecclésiastiques espagnoles avec l'émigration entre 

les années 1951 et 1969. A cette époque, les organismes 

catholiques liés a l'émigration ont suivi les regles marqué

es par le document de Pie XII dénommé Exsul Familia, qui 

fut promulgué en 1952. 11 y a une approche a la vision du 

Xosé Luís Mínguez Goyanes cadre institutionnel au sein duque! se produisait l'émigra-

tion: les lignes directrices de I' Exsul Familia, l'action des 

éveques espagnols pendant les années étudiées et la normative législative et réglementaire rapportée a 
l'émigration. D'un point de vue ecclésial, elle causait une série de problemes tenant au domaine religieux et 

de la morale (déchrétianisation, influence de secteurs protestants et communistes, manque de curés consa

crés aux actions avec les émigrants). Face a cette situation, la hiérarchie ecclésiastique apporta quelques 

solutions (des organismes consacrés a l'émigration, labeur d'assistance sociale, plans de regroupement fami

lia!) qui ont incidé sur la problématique suscitée. 

Mots cié: Église Catholique (XX• s.)-Émigration, Épiscopat espagnol-XX' siecle, Émigration espagnole- XX' 

siecle. 
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UNHA NOVA FONTE 

PARA O ESTUDIO DA 

EMIGRACIÓN 

ESPAÑOLA A CUBA 

NO SÉCULO XX 
Abel Losada Álvarez 

Ramón Vaamonde Porto 

As fontes estatísticas da 

inmigración cubana 

As fontes estatísticas básicas 

para estudia-la inmigración 

estranxeira a Cuba son funda

mentalmente dúas: a primeira 

son as Estadísticas de inmigra

ción y movimiento de pasajeros 

por mar, que publicou a 

Secretaría de Hacienda entre 

1904 e 1934, e que abarcan 

practicamente a totalidade do período inmigratorio. Esta estatística per

mite entre os anos 1907 e 1927 caracteriza-lo continxente migratorio 

segundo o seu sexo, idade, nacionalidade e nivel de alfabetización. 

A segunda serie estatística constitúena os catro censos de poboación 

realizados nos anos 1899, 1907, 1919 e 19311
• 

- Censo de la República de Cuba bajo la administración provisional de los 

Estados Unidos. Washington, 1900. 

- Censo de la República de Cuba bajo la administración provisional de los 

Estados Unidos. Washington, 1908. 

- Censo de la República de Cuba. A Habana, 1920. 

- Memorias inéditas del Censo de 1931. A Habana, Editorial de Ciencias 

Sociais, 1978. 

Unha parte importante da información que conteñen sobre nacionali

dade e lugar de nacemento permite complementa-las información das 

Estadísticas de inmigración y movimiento de pasajeros por mar. 

Nos tres primeiros censos disponse da distribución dos brancos 

estranxeiros por lugar de nacemento, por sexo e por ocupacións produc

tivas, aínda que estas sen especificar, para os tres grandes sectores pro

ductivos. Para realizar unha aproximación á inserción no mercado labo

ral partimos de que os brancos estranxeiros teñen unhas pautas no 

emprego e na distribución por idades similares para tódalas nacionalida

des. De feito, excepto algúns norteamericanos que desempeñaban labo

res directivos nas filiais das empresas americanas, os españois consti-

1. Informe sobre el Censo de Cuba, 1899. 
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tuían a grande maioría (máis do 90%), presencia que non se verá subs

tancialmente alterada pala chegada de centroeuropeos, especialmente 

xudeus, que fuxían da Alemaña nazi2
• Así, segundo datos do propio 

Censo de 1931, dos 274.417 brancas estranxeiros, isto é, con cidadanía 

non cubana e ademais nacidos no estranxeiro, 250.515, é dicir, o 91,3%, 

naceran en España3
• Así mesmo, dos 670.965 cidadáns estranxeiros de 

raza branca, 625.449 eran cidadáns españois, é dicir, o 93,2%4
• 

A análise do O continxente de inmigrantes chegado a Cuba 

continxente durante o primeiro tercio do século XX pódese 

migratorio segundo contrastar segundo as fontes cubanas e as espa

as fontes ñolas5
• Unha interesante comparación entre as 

tradicionais cubanas distintas fontes para o caso de diversos países de 

América Latina foi desenvolvida por Blanca 

Sánchez Alonso6
, quen constata a elevada concordancia para o caso 

cubano entre as estatísticas de saídas de España e chegadas a Cuba7
• 

Cadro 1 
Inmigrantes segundo países de procedencia (1904-1933) 

INMIGRANTES 1902-33 % 

ESPAÑA 778.481 60,6 ... .. .. .. .... .. ... .... ......... .. .. ............. .. ......... ................ .............. ..... .... ... ... .. .. .. ······· ··· ···· ·· ·· ···· ·············· ·· 
RESTO DO MUNDO 505.751 39,4 

.... ....... ... ..... ....... ... ... ...... .. ... .... ... ····· ·········· ······· ··· ·· ·· ··· ·· ·········· ······· ..... .... ..... .. ·· ······ ····· ·· ····· ·· 
TOTAL 1.284.232 100,0 

Fon te: A. Losada (1995). 

No cadro 1 témo-la orixe nacional do total dos inmigrantes chegados 

legalmente a Cuba entre 1902 e 1933. Vémo-la preponderancia dos espa

ñois, máis do 60%. Se ben existen datos xerais publicados desde 1902, 

algúns datos demográficos e económicos dos inmigrantes unicamente 

veñen detallados por nacionalidade entre 1907 e 1927. Estes datos cante-

2. Marcin Kula (1980) fálanos no seu traballo dun considerable crecemento no número de cidadáns ale
máns e en xeral centroeuropeos chegados a Cuba a partir de 1935. 
3. Censo de 1931 (1978), p. 210. 
4. Censo de 1931 (1978), p. 218. 
5. Blanca Sánchez Alonso (1990) realiza unha revisión dos criterios con que foron elaboradas as estatfsticas 
españolas de saída de emigrantes e as cubanas de chegadas de inmigrantes. 
6. Blanca Sánchez Alonso (1990), pp. 137 e ss. 
7. Blanca Sánchez Alonso (1990), p. 148, sinala a alta correspondencia das estatfsticas españolas e cubanas 
de emigración e inmigración . 
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ñen, amais da propia clasificación por países de orixe, clasificacións por 

idades moi elementais, ocupacións, estado civil, instrucción, etc.8
• 

Cadro 2 

Características persoais dos inmigrantes (1907-1927) 

INMIGRANTES TOTAL ESPAÑA 
HOMES 84,4 84,5 ... .......... .. ......... . 
MULLERES 15,6 15,5 

-14 

14-45 

+45 

... ... ... .. ........... ............ . ... ........... ?~~ - - -······· · ··· · · · · · ·· · · · ·· .. ... ... ?.'.~·- ·· · · · · · · ·· · 
89,8 .. .. ......... .. .. .... ......... ~.?A ........... . 

3,9 3,6 

SOLTEIROS 
··· ···· ····· ···· ·· ·· · ......... ........... .. ... .................................... ?.~!.~ ......... ......... . 77,7 

22,3 CASADOS 21,9 

ALFABETOS 
······ ···· ········· ······· ······ ·· ··· 72,5 

81,3 
···· ···· ·· ········ ··· ········· ······ ···· ··· ··· ·· 

ANALFABETOS 27,5 18,7 

Ponte: A. Losada (1995). 

No cadro 2 unicamente incluímo-las características máis relevantes9
, 

resumidas para todo o período10
• Hai outros datos importantes que defi

nen sobre todo aspectos non tanto demográficos, senón económicos, da 

migración, como o carácter estacional, a inmigración contratada e a cate

goría profesional <lestes inmigrantes. Analizando os datos dispoñibles 

constátase o carácter eminentemente económico desta inmigración, fun

damentalmente varóns en idades activas, que na maior parte dos casos 

regresaban a España cando o éxito económico llelo permitía; para os 

españois os retornos desde Cuba oscilaban entre o 50 e o 85% das saídas 

desde España 11
• 

O número de inmigrantes chegados no período permite aprecia-la 

súa magnitude crecente ata o primeiro quinquenio dos anos vinte, ano 

en que os prezos do azucre alcanzan o seu máximo nivel. Coincidindo 

tamén coa primeira crise do prezo do azucre en 1921-1922, o fluxo migra-

8. Afnda que non de forma homoxénea para todo o período, os anos con datos máis completos son os 

comprendidos entre 1907 e 1927. Aparecen datos sobre nacionalidade, sexo, clasificación moi xeral de ida

des, profesión declarada, alfabetización, estadía previa no país e pagamento do billete, e, mesmo nalgúns 

anos, o estado de saúde. 

9. Sexo, idade, estado civil e alfabetización. 

10. Mentres que os datos referidos ó total dos inmigrantes abarcan de 1904 a 1933, os datos segundo a 

orixe xeográfica unicamente aparecen entre 1907 e 1927. 

11. Ricardo Robledo (1988), p. 221 . 
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torio experimenta unha drástica caída. Ó comezo da terceira década do 

século o volume da inmigración cae continuamente e xa non se remonta

rá despois da crise dos trinta. A profunda quebra no signo das correntes 

migratorias apréciase claramente nos datos estimados por Álvarez 

Acevedo sobre o número de residentes en Cuba nacidos en España en 

193612
, antes da chegada dos exiliados políticos e unha vez que as leis 

cubanas de nacionalización do traballo incidiran xa na colonia española. 

Este autor ofrece unha cifra de 161.815 nacidos en España residindo na 

Illa en xuño de 1936, mentres que o censo de setembro de 1931 reflicte 

257.596 españois13
• 

O maior problema aparece se queremos diferencia-los emigrantes 

españois pola súa orixe rexional. Aínda que non existen estatísticas fia

bles sobre a súa procedencia rexional, recollemos aquelas fontes indirec

tas que nos pareceron de maior confianza, tal como aparecen no cadro 3. 

Cadro 3 

Orixe rexional dos inmigrantes peninsulares 

REXIÓNS %1899 %1931 

q~~~q·~· .. ..... ................... .. ... ........ ..... .. .. ....... .............. ............ ~~!?. ... .. ...... ~~~ ~ ...... .. . 
ASTURIAS 28,4 34,5 .......................... .... ....... ....... .. .... ... ....... ....... .. ...... ... .. ...... .. ... ... ....................... .. ......... ... .... ...... ... ........ 

~~~!.~~~ ...... . . . ... ............. . ~.~!.q ..... ........ .. ............... } ~~?. .... .. 
RESTO .. .. . . .. . ..... . .... . ......... ~.~!.~ ..... . ... . . .... . . .. . .. . . ...... }~~9. .... .. ...... . 
PENÍNSULA 100 100 

Ponte: 1899: Annual Reports of the War Department, 1899, vol. I. 1931: Álvarez Acevedo, J. M.: 

La colonia española en la economía cubana, 1936, p. 183. 

Trátase, no primeiro caso, dos datos extraídos do Rexistro de 

Españois residentes na illa de Cuba que querían conserva-la súa naciona

lidade de acordo co artigo 9 do Tratado de París. Están aquí incluídos, 

polo tanto, unha parte dos españois residentes en Cuba que non respon

derían á caracterización clásica dos emigrantes, militares, persoal da 

administración, etc. No segundo dos casos trátase de datos recollidos por 

Álvarez Acevedo baseándose nun Informe do Ministerio d a 

Gobernación de Madrid realizado en 1933, con datos de 1931. Non con?i-

12. J. M. Alvarez Acevedo (1936), p. 251 . 

13. No Censo de Población de 1943 aparecen residindo en Cuba 157. 527 persoas nacidas en España. 
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derámo-los nacidos en Canarias para a comparación, xa que na primeira 

das fontes utilizadas non aparecen14
• 

Esta chamémoslle "desaparición" do lugar de procedencia na 

Península dos inmigrantes, unha vez que desembarcan en terras 

cubanas15
, fai cada vez máis necesario acudir a fontes indirectas que nos 

permitan chegar a unha aproximación sobre os distintos continxentes 

rexionais presentes, neste caso, en Cuba. 

Unha nova fonte Presentamos aquí unha fonte non utilizada ata 

para o estudio da agora. Trátase dos listados de naturalización 

inmigración cubana publicados periodicamente no Boletín Oficial de 

la Secretaría de Estado na Habana, que abarca 

desde 1913 a 1930. Nestes listados aparece a orixe xeográfica dos solici

tantes da naturalización. Segundo estes datos, entre 1913 e 1930 do con

xunto dos solicitantes da nacionalidade cubana, o 84,9% eran naturais de 

España e só o 15,l % doutros países (resto de Europa, Siria, China, etc.). 

Estas cifras poden dar unha idea da preponderancia cuantitativa e sobre 

todo do arraigamento da colonia española na Illa. Do total de inmigran

tes solicitantes de naturalización nos seguintes cadros verémo-lo reparti

mento nacional e rexional entre os anos 1913-1930. 

Nesta fonte utilizada analizamos Cartas de Naturalización expedidas, 

polo tanto concesións de naturalización cubana. A publicación Boletín 

Oficial de la Secretaría de Estado recolle, xeralmente, listados mensuais de 

naturalizacións concedidas e referidas ó mes inmediatamente anterior á 

data correspondente do Boletín. As cartas de naturalización expedidas 

cobren o período decembro 1912 - abril 1930, con algunhas excepcións16
• 

14. Segundo o Informe do Ministerio da Gobernación de Madrid de 1933, o 8% dos nacidos en España que 
residían en Cuba eran oriúndos de Canarias. 
15. Problema que en realidade aparece coa emigración española á totalidade dos países americanos, xa que nas 
estatísticas destes países loxicamente os españois non aparecen nunca reflectidos segundo o lugar de procedencia. 
16. En función da información dispoñible advertimos dos listados mensuais non consultados: 
1912: Dispoñemos unicamente das cartas de naturalización expedidas no mes de decembro. 
1914: Faltan as cartas expedidas no mes de agosto. 
1917: Faltan as cartas expedidas no mes de abril. 
1918: Faltan as cartas expedidas no mes de xuño. 
1922: Faltan as cartas expedidas no mes de setembro. 
1923: Faltan as cartas expedidas no mes de novembro. 
1925: Faltan as cartas expedidas nos meses de maio e xuño. 
1928: Faltan as cartas expedidas no mes de marzo. 
1930: Dispoñemos unicamente das cartas de naturalización expedidas nos meses de xaneiro, marzo e abril. 
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Introducíronse os datos individualizados dos listados dispoñibles 

nunha base de datos, recollendo as variables: sexo, idade, país de proce

dencia/ na tur alidade (no caso dos non españois), ComunidacÍe 

Autónoma de procedencia (no caso dos españois), provincia de proce

dencia, así como o municipio cando se especifica (para o caso dos gale

gas), e data de expedición da carta de naturalización. A partir da devan

dita base obtéñense os seguintes resultados: 

l. Para todo o período: 

1.1 Totais, por sexo e idade, para os españois. 

1.2 Totais, para o resto do mundo, agrupados como segue: 

1.2.1. Países de África do Norte, Balcáns e Próximo Oriente 

(Alxeria, Beirut, Constantinopla, Exipto, Xerusalén, Líbano, 

Marrocos, Monte Líbano, Palestina, Persia, Siria, Trípoli e 

Turquía). 

1.2.2. América (Arxentina, Bahamas, Brasil, Caimán Grande, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Haití, Indias Occidentais, 

Xamaica, Martinica, México, Nicaragua, Perú, República de San 

Salvador, República Dominicana, Porto Rico, San Cristóbal, San 

Martín, Uruguai, USA e Venezuela). 

1.2.3. Resto do mundo (Corea, China, Filipinas, Hong Kong e 

Xapón). 

1.2.4. Resto de Europa ·(Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, 

Checoslovaquia, Dinamarca, Escocia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, 

Polonia, Portugal, Prusia, Romanía, Rusia, Suecia, Suíza). 

Para estes datos non distinguímo-las variables sexo e idade, por ter 

un volume moi pequeno. 

1.3. Totais, por sexo e idade, para as Comunidades Autónomas. 

1.4. Totais, por sexo e idade, para as provincias galegas. 

2. Para cada ano: 

2.1. Totais, por sexo e idade, para os españois. 

2.2. Totais, por sexo e idade, para as Comunidades Autónomas. 

2.3. Totais, por sexo e idade, para as provincias galegas. 

Nalgunas ocasións os listados só expresan o país de procedencia para 

o caso de españois, ou só expresan a Comunidade Autónoma, provincia 
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ou municipio, co que o total de rexistros non coincide cos analizados, 

pasto que se descartaron aqueles que non puidemos identifica-la súa 

procedencia. 

Presentación 

de resultados 
Debemos distinguir dous tipos de resultados. En 

primeiro lugar, cando nos referimos á totalidade 

do período analizado ( decembro 1912 a abril 

1930) obviámo-los listados que non se publicaron ou ben dos que non 

puidemos dispoñer. 

En segundo lugar, cando analizamos datos anuais desprezámo-los 

listados de decembro de 1912 e os correspondentes a 1930 (por dispoñer 

unicamente de tres listados mensuais). Así mesmo, para aqueles anos 

parcialmente incompletos, por non dispoñer dalgún listado mensual, 

estimámo-lo volume anual. O método utilizado consiste en calcula-la 

media mensual e aplicala ó mes ou ós meses dos que non dispoñemos de 

datos. En ningún caso foi necesario estimar máis de dous meses17
• 

Cadro4 

Nacionalizacións cubanas segundo a procedencia (1912-1930) 

Absolutos Relativos 

ESPAÑA 6.835 84,9 ...... ..... ... .. ............ .... ..... .... .. .. .. .... .. ...... ....... ... ... ... ... ..... .. ... .. .. ..... ... ......... ...... ... ... .. .. ........ .. ......... .... ..... ..... .... 
RESTO DE EUROPA 393 4,9 

A~@~~::B.~~i.#. :~ : 9.aj#.B.~:~?.P.iº- :::: : : : : : : :: ::: ::: :: :: :: ::: ::: :: :: ~:~:~: :: :: :::: : :::::::::::::::: : :: : :: : :: ~~?. ::::::::: : : : : 
AMÉRICA 162 2,0 

·· ·· ··· ···· ······ ············ ········ ······· ··· ············ ······· ·· ... ...... .......... .......... .......... .... . 
RESTO MUNDO 342 4,2 

TOTAL 8.049 100 

Fonte: Elaboración propia a partir do Boletín Oficial de la Secretaría de Estado (1912-1930) . 

Como se observa no cadro anterior, do total das cartas de naturaliza

ción estudiadas -algo máis de 8.000- máis do 80% eran españois, case o 

5% do resto de Europa, en torno ó 4 % de África, outro 4 % do resto do 

mundo e só o 2% americanos. Estes datos confirman as análises realiza

das en traballos anteriores sobre a inmigración americana a Cuba. 

Especialmente no caso dos españois, que a pesar de supoñer soamente o 

17. Os meses estimados corresponden ás cartas expedidas en 1914 (agosto), 1917 (abril), 1918 (xuño), 

1922 (setembro), 1923 (novembro), 1925 (maio e xuño) e 1928 (marzo). 
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60,6% dos inmigrantes chegados á Illa significaba o 84,9% dos nacionali

zados, esta diferencia confirma con claridade o maior arraigamento na 

estructura social e económica da Illa dos inmigrantes chegados de 

España18
• 

A pesar da grande importancia do continxente inmigratorio antillano 

e de Estados Unidos, e por suposto por motivos moi diferentes, o arrai

gamento <lestes dous continxentes era moi escaso. No caso dos inmigran

tes antillanos por unha política deliberada por parte dos gobemos cuba

nos para evita-la súa integración, e no caso dos inmigrantes norteameri

canos porque habitualmente se trataba de técnicos que unha vez concluí

da a súa carreira profesional na Illa regresaban a Estados Unidos. 

Cadro 5 

Nacionalizacións cubanas concedidas segundo a Comunidade Autónoma 
de procedencia (1912-1930) 

Absolutos Relativos 

GALICIA 2015 29,5 
········ ·········· ·· ··· ················ ········ ·· ·· ········ ··· ··· ············ ············ ··· ·· ···· ·· ··· ·· ····· ········ ·· ···· ··· ··· ······ ····· ·················· ·· 

~?.~~~~? ....................... .. ................................... .... ... .... .. ... ..... P.~.~ ........... ...................... ~?.~~ -- - ·· · ······· 
CANARIAS 974 14,3 
cÁrA:i1JNA: ····························· ···· ··········· ······· ························ ····499· ······· ················· ··········7j····· ········ 
···················· ··········· ·· ··· ··· ···· ·· ··········· ······ ····· ··· ······· ··············· ······ ···· ······ ··· ···· ··· ··········· ····· ···· ·· ···· ·· ····· ········ ·· 
BALEARES 443 ?~~ - ........... . :AN6A:iudA:········································ ·· ···· ······ ·· ·······················372········ ··· ·············· ·· ······ · 5,4 

~A$~~A:~:~~~N :: :: :::: : : ::: ::::: : ::::: :: : : :::::: : ::::: :: ::::::::: : : : :: : : :::::::: :>?:~:::: : ::: :: : :: -.::: : :: : :: : : : : : : : ::::~~~ :: : ::: ::: :::: 
CANTABRIA .. ........... ~~-~- - -····· ··· · ·· ····· · · · ·· · ......... ~~ ~ --· ·· · ·· ····· 
~ ~~: Y.A$~9: : ::: :: : ::: : : :: ::::: :: : : : : : : : :: : : :: : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : ............ ~9~ ... ..... ................. ..... .... ~~~- .. .... ... .. . 
RESTO CC.AA. 427 6,2 

ESPAÑA 6835 100 

Fonte: Elaboración propia a partir do Boletín Oficial de la Secretaría de Estado (1912-1930). 

No cadro anterior observamos como o peso das <lúas comunidades 

do cantábrico occidental e as Illas Canarias é moi elevado, xa que entre 

as tres supoñen case dous tercios do total da inmigración española. 

Datos que en liñas xerais concordan cos dispoñibles ata o momento. 

Resulta interesante sinalar como o peso dos oriúndos de Canarias nas 

expedicións de nacionalización é maior có peso relativo dentro do con

xunto da poboación española19
, a razón que parece máis coherente para 

18. A. Losada Alvarez (1995, 1996). 

19. Segundo o Informe de 1933, o 8% do total dos españois residentes en Cuba eran canarios, mentres 

que as solicitudes de nacionalización supoñen o 14,3% do total. 
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explicar este maior peso relativo é que o arraigamento dos inmigrantes 

de orixe canaria na lila era maior có dos peninsulares, de aí este maior 

número de expedicións de nacionalización. 

Se do conxunto de España pasamos a estudia-lo caso dos inmigrantes 

de orixe galega, vemos como a maioría deles, case dúas terceiras partes, 

proceden das provincias do norte, A Coruña e Lugo. Tamén neste caso 

os datos obtidos desta fonte coinciden cos traballos de carácter microa

nalítico realizados sobre a emigración a América desde diferentes muni

cipios de Galicia20
• 

Neste conxunto de traballos reflíctense cunha certa claridade as 

importantes diferencias xeográficas entre as distintas provincias galegas 

e os destinos americanos no período da emigración masiva. Os naturais 

das provincias do norte, A Coruña e a zona da Mariña lucense, vanse 

dirixir fundamentalmente a Cuba, mentres que os habitantes do sur, das 

provincias de Pontevedra e Ourense, vanse dirixir sobre todo ós países 

do Prata e a Brasil21
• 

Cadro 6 

Galicia. Nacionalizacións concedidas a galegos por provincias (1912-1930) 

Absolutos Relativos 
···· ··· ·· ···· ····· ·· ·· ····· ·· ....... ................ .... ... ................ ......... .................. ...... . ····· ······· ··· ··························· 

~ .. c;S?~:c!~.~. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ?~?. .... ........... ... .... .... ... ~?.~~~(~ ......... .. . . 
LUGO 547 27,1% 
·· ······· ············ ···· ··············· ··· ······· ······ ··· ······························ ···· ·· ······· ····· ··· ·· ············· ·· ··········· ···· ············ ········ 
?.9.~~~.1?.~ ..... .. .......... .... .. ......... ... .... .. ............. ... ... .... ... .. ...... 2~.~.. . . ....... . .. .. ... }.~'.~:.~ ............ . 
OURENSE 263 13,1% 

GALICIA 2015 100,0% 

Ponte: Elaboración propia a partir do Boletín Oficial de la Secretaría de Estado (1912-1930). 

A fonte utilizada permítenos, ademais, unha aproximación á compo

sición por sexo e idade daquelas persoas ás que lles foi concedida a 

nacionalidade cubana. Por suposto que non se pode considerar automa

ticamente esta composición por sexo e idade como representativa da 

estructura por sexo e idade da comunidade española residente na Illa, xa 

que como sinalamos antes trátase de concesións de nacionalización e, 

20. Traballos que xa foron publicados na súa maior parte no número 4 da Revista da Comisión Galega do 

Quinto Centenario en 1989. 

21. M. X. Rodríguez Galdo (1993) e A. Eiras e O. Rey (1992). 
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polo tanto, na maioría dos casos, como veremos nos cadros seguintes, 

trátase de pais de familia, en idade laboral, que por diferentes razóns 

solicitan a nacionalidade cubana para eles e as súas familias. 

Na análise da estructura por sexos e idade consideramos tres grandes 

grupos de idade: o primeiro ata os 19 anos, o segundo de 20 a 59 anos e o 

terceiro por riba dos 59 anos. Realizámo-los cálculos para o conxunto 

dos españois, para os inmigrantes pertencentes ás tres comunidades 

autónomas máis numerosas: Galicia, Asturias e Canarias, e para as catro 

provincias galegas. 

No que atinxe á análise por sexo, os índices de masculinidade son 

elevadísimos22
, en tódolos casos por riba de 7.000. No caso das conce

sións da nacionalidade a mulleres trátase en xeral de mulleres viúvas 

con negocios consolidados na Illa, xa que a administración cubana 

resistíase a concede-la nacionalidade a mulleres solteiras e a mulleres 

sen emprego estable, dentro dun discurso político que impedise a che

gada e asentamento no país de mulleres que puidesen dedicarse á 

prostitución23
• 

Resulta interesante observar como o menor Índice de Masculinidade 

corresponde ás Illas Canarias, a pesar de que é moi elevado, 7.392 varóns 

por cada 100 mulleres24
• Resulta díficil precisar con exactitude as razóns, 

pero posiblemente teñan algo que ver co maior arraigamento da comuni

dade de emigrantes canarios, especialmente no mundo rural da Illa, a 

onde chegaron en moitos casos como braceiros ou colonos, posterior

mente levaron as súas familias e acabaron converténdose en pequenos 

propietarios agrícolas25
, especialmente naquelas zonas nas cales os gran

des latifundios azucreiros deixaban zonas de cultivo destinadas á pro

ducción de productos alimenticios. 

No que se refire á estructura por idades e tal e como resulta previ

sible, en tódolos casos a grande maioría dos inmigrantes que obtive

ron a nacionalidade cubana sitúanse entre os 20 e os 59 anos. Nos oito 

casos considerados: o conxunto dos españois, os galegas, os asturia-

22. O l. M . (fndice de Masculinidade) indica o número de varóns que hai nunha determinada mostra eA rela

ción co número de mulleres, habitualmente calcúlase por cada 100 mulleres. 

23. L. Stoner (1991). 

24. A pesar de ser unha cifra elevada, é aproximadamente a metade do que lle corresponde á Comunidad 

Autónoma de Asturias. 

25. A. Macfas (1992) . 
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nos, os canarios e os habitantes das catro provincias galegas, a procen

taxe de poboación entre 20 e 59 anos sitúase por riba do 90% do total. 

Os peticionarios son normalmente inmigrantes que tiveron éxito nos 

seus negocios na Illa e que por diversas razóns, normalmente relacio

nadas con estratexias de carácter económico, deciden solicita-la nacio

nalidade26. 

Cadro 7 

Estructura por sexo e idade. Nacionalizados procedentes de España (1912-1930) 

SEXO ID AD E 

Home 0-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H 20-59 ........... .......... .............. ..... ...... ... 
H 60 emáis 

H TOTAL 

SEXO IDA DE 

TOTAL 

70 

6153 

529 

6752 

TOTAL 

Home 0-19 1,0% 
. . . . . .... . . .. . ... ... ... ............. ........... .... ......... .... . 

H 20-59 91,1% 
........ .. .. .... .. ..... .. ........ ···· ·········· ··· ·· ········· ····· ···· ···· 
H 60 e máis 7,8% 

H TOTAL 100,0% 

SEXO IDA DE TOTAL 

Muller 0-19 o .... .... .......... .. ..... ........ 
M 20-59 72 

M 60 e máis 11 

M TOTAL 83 

SEXO IDADE TOTAL 

Muller 0-19 0,0% .. ......... ...... ....... ..... ....... ........................... 
M 20-59 86,7% ............................ .......................... 
M 60 e máis 13,3% 

M TOTAL 100,0% 

Fonte: Elaboración propia a partir do Boletín Oficial de la Secretaría de Estado (1912-1930) . 

Cadro 8 

Estructura por sexo e idade. Nacionalizados procedentes de Galicia (1912-1930) 

SEXO IDADE TOTAL 

Home 0-19 15 .... ......... ....... ........ .. ......... .............. .... ..... .... ... ... 
H 20-59 1892 ..... ...... ... .. ..... .......... ...... ......... ... ........ ... .... .... ...... 
H 60 e máis 88 

H TOTAL 1995 

SEXO IDADE TOTAL 

Ho~~- .. .... ........ ... .... .... ... .. -~-~ ~?. ...... ... .. _q~s.:.º .... . 
H 

H 

H 

20-59 94,8% .. ... ... ....... ...... ... ................. ...... ... .................. . 
60 e máis 4,4% 

TOTAL 100,0% 

SEXO 

Muller 

M 

M 

M 

SEXO 

Muller 
········· ········· ·· 
M 

M 

M 

IDADE TOTAL 

0-19 o 
20-59 16 

··· ··········· ···· ···· ··· ··········· 
60 emáis 4 

TOTAL 20 

IDA DE TOTAL 

0-19 0,0% 
····· ······ ··· ············· ···· ······· 

20-59 80,0% 
·· ·············· ·· ········· ··············· · 
60 emáis 20,0% 

TOTAL 100,0% 

Fonte: Elaboración propia a partir do Boletín Oficial de la Secretaría de Estado (1912-1930). 

26. J. Maluquer (1992). 
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Nos cadros anteriores, 7 e 8, aparece a estructura por sexo e idade dos 

nacionalizados procedentes de España e de Galicia para o período consi

derado, 1912-1930. Observamos como evidentemente se trata de situa

cións persoais particulares, que certamente non representan a realidade 

da colonia de emigrantes de orixe española. De feíto, para o conxunto da 

poboación nacida en España, os Índices de Masculinidade tal e como 

aparecen no cadro 9 son moi inferiores. 

Cadro 9 

Cuba. Índices de masculinidade segundo lugar de nacemento 

I.M. Cuba España Antillas China Outros Total nación 

1899 ...... ........ ?.~.'.~······· ...... . ~?.~~~ .... ....... }~?.'.~ ........... 3.~~3.3.~~····· ······· 166,8 ...... .. ........ J~?'.? .... . 
~?.9?. ............ .... ....... ?.6.'.~ ......... ...... ~?~~3. ............. ~?!.'.3. .... ....... ~~~?.~~~ .... ... ... . ... ~ ?~'.?. .. ... ...... ..... J~.~.'.~ .... . 
. ~ ?..~ ?. ....................... ?.9.1.~ •....••..•. . •.. 3.~9 ~~ ......... .. .. ~3.?'.3. ... .......... 3.?.~!.10 ..... ~9~'.? ........... ..... . ~.~.2.? ... . 
1931 102,0 243,7 443,0 12101,0 131,2 113,1 

Ponte: Elaboración propia, censos correspondentes. 

A importancia da chegada de varóns entre os inmigrantes apréciase 

observando como para os nacidos fóra de Cuba os I. M. están sempre por 

riba do 100, e nalgúns casos, como no dos chinos, chegan a valores elevadí

simos. Os valores para os españois e os antillanos, nos seus respectivos perí

odos de inmigración masiva, sitúanse por riba do 200 en tódolos casos27
• 

Finalmente, para observa-la evolución ó longo do período analizado, 

presentamos de seguido dous gráficos que nos amosan as evolucións 

comparativas do volume de naturalizacións entre as catro provincias 

galegas, e do volume do conxunto de toda Galicia e España 

Encontrámonos, polo tanto, ante unha nova fonte que nos vai permi

tir unha nova aproximación á configuración da corrente migratoria che

gada á illa de Cuba no primeiro tercio do século. As novas contribucións 

son varias, por un lado, unha panóramica da importancia de cada comu

nidade rexional de orixe española dentro do continxente migratorio na 

Illa, e por outro, unha aproximación á estructura por sexo e idade dos 

solicitantes da nacionalidade cubana, solicitude que adoitaba estar moi 

directamente relacionada co nivel de arraigamento deses inmigrantes no 

tecido social e económico da Illa. 

27. Os españois alcanzan o seu l. M. máis elevado en 1899 con 492,3 e os antillanos en 1931 cun l. M. de 443. 

184 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



180 

160_ :: 

140_ 

120_ 

40 _ 

20 _ 

o 

1200 -

1000 -

800 -

600 -

400 -

1 
200 -

o 

···· .... 

', ',·---
.... ~- - ........ 

1 

Ll) 
rl 
O\ 
rl 

1 
Ll) 
rl 
O\ 
rl 

1 

Unha nova fonte para o estudio da emigración española a Cuba no século XX 

..• 

........... __ 

00 
rl 
O\ 
rl 

. .. .... · 
•• 

.. .. + ... A Coruña 

-- Lugo 
_.....__ Ourense 

--•-- Pontevedra 

· .... 

Ll) 
N 

~ 

.España 
Galicia 

00 
N 
O\ 
rl 

O\ 
N 
O\ 
rl 

IJ._11 ~tl1 J_11 1 r r 
1 1 

00 
rl 
O\ 
rl 

1 
O\ o 
..--< N 
O\ O\ 
rl . rl 

1 1 
e<") 
N 
O\ 
rl 

1 1 
Ll) 
N 
O\ 
rl 

'° N 
O\ 
rl 

00 
N 
O\ 
rl 

O\ 
N 
O\ 
rl 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 185 

Evolución das 
nacionalizacións 
galegas por 
provincias 
1913-29 

Fon te: 
Elaboración 
propia a partir do 
Boletín Oficial 
de la Secretaría 
de Estado 
(1912-1930) 

Evolución das 
nacionalizacións 
Galicia-España 
1913-29 

Fonte: 
Elaboración 
propia a partir 
do Boletín Oficial 
de la Secretaría 
de Estado 
(1912-1930) 



Abe! Losada Álvarez e Ramón Vaamonde Porto 

FONTES E BIBLIOGRAFÍA 

FONTES EST ATÍSTICAS E PUBLICACIÓNS OFICIAIS 

Annual Reports of the War Department. Washington, 1899-1902. 

Censo de Población de la República de Cuba. 1899. Washington, War Department, 

Government Printing Office, 1900. 

Censo de Población de la República de Cuba 1907. Washington, Oficina del Censo de 

los Estados Unidos, 1908. 

Censo de Población de la República de Cuba 1919. A Habana, Dirección General del 

Censo, 1920. 

Censo de población. Estadísticas industrial y agrícola de Cuba. 1931. A Habana, 

Editorial Luz-Hilo, 1938. 

Censo de Población de la República de Cuba 1931. (Memorias inéditas). A Habana, 

Editorial de Ciencias Sociales, 1978. 

Censo de Población de la República de Cuba 1943. A Habana, Dirección General del 
Censo,1945. -

SECRETARÍA DE ESTADO: Boletín Oficial de la Secretaría de Estado. A Habana, 

1913-1935. 

SECRETARÍA DE HACIENDA: Estadísticas de inmigración y movimiento de pasaje
ros por mar. A Habana, 1908-1931. 

BIBLIOGRAFÍA 

ÁL V AREZ ACEVEDO, José María: La colonia española en la economía cubana. A 

Habana, Editorial Ucar, 1936. 

EIRAS ROEL, Antonio e REY CASTELAO, Ofelia: Los gallegos y América. Madrid, 

Mapfre, 1992. 

KULA, Marcin: "La emigración polaca a Cuba en el periodo de entreguerras". 

Revista de la Biblioteca Nacional José Martí. N.º 22 (1980), pp. 131-149. 

LOSADA ÁL V AREZ, Abel: Cambio demográfico y crecimiento económico en Cuba 
1898-1958. Las primeras fases de la transición demográfica. Santiago de 

Compostela, 1994. Tese de doutoramento inédita. 

LOSADA ÁL V AREZ, Abel: "A historia demográfica de Cuba na primeira meta

de do século XX: o impacto da emigración. Estudios Migratorios. N.º 1 (1995), 

pp. 120-167. 

LOSADA ÁL V AREZ, Abel: "Nuevos agentes en el crecimiento económico cuba

no, 1898-1958". En FATJÓ, Pedro e ESCANDELL, Neus (eds.): Cambio institu
cional e historia económica. Barcelona, Universidade Autónoma, 1996, pp. ' 211-

233. 

MACÍAS, Antonio: La migración canaria, 1500-1980. Xixón, Archivo de Indianos, 

1992. 

186 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Unha nova fonte para o estudio da emigración española a Cuba no século XX 

MALUQUER DE MOTES, Jordi: Nación e inmigración: los españoles en Cuba (ss. 
XIX y XX). Xixón, Archivo de Indianos, 1992. 

ROBLEDO, Ricardo: "Crisis agraria y éxodo rural: emigración española a ultra

mar 1880-1920". En GARRABOU, R. (ed.): La crisis agraria de fines del siglo XIX. 
Barcelona, Crítica, 1988, pp. 212-244. 

RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé: Galicia, país de emigración. La emigración galle
ga a América hasta 1930. Xixón, Archivo de Indianos, 1993. 

RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé: O fiuxo migratorio dos séculas XVIII ó XX. 

Santiago, Xunta de Galicia, 1995. 

SÁNCHEZ ALONSO, Blanca: "Una nueva serie anual de la emigración española: 

1882-1930". Revista de Historia Económica. Vol. VIII, n." 1 (1990), pp. 133-170. 

SÁNCHEZ ALONSO, Blanca: Las causas de la emigración española 1880-1930. 
Madrid, Alianza Editoria, 1995. 

STONER, Lynn: From the House to the Streets: The Cuban Woman's Movement far 

Legal Reform, 1898-1940. Durham, Duke University Press, 1991. 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 187 



Abe! Losada Álvarez e Ramón Vaamonde Porto 

Resumo Neste traballo preséntase o tratamento dunha fonte 

documental e estatfstica non utilizada ata agora para o 

UNHA NOVA FONTE PARA o ESTUDIO DA estudio da inmigración chegada a Cuba no primeiro ter-

EMIGRACióN ESPAÑOLA A CuBA No siocuLo XX cio do século XX . Trátase das nacionalizacións que o 

Goberno da lila lles concedía ós inmigrantes que as solici-

Abel Losada Álvarez taban e que aparecían publicadas no Boletín Oficial de la 

Ramón Vaamonde Porto Secretaría de Estado. Esta fonte permite un estudio da 

orixe xeográfica dos cabezas de familia que solicitaban a 

nacionalidade, así como outros datos: sexo, idade, etc. 

Palabras clave: Cuba, século XX, fontes documentais, estatfsticas, nacionalidade, características demográfi

cas. 

Resumen 

UNA NUEVA FUENTE PARA EL ESTUDIO 

DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA 

A CuBA EN EL SIGLO XX 

Abel Losada Álvarez 

Ramón Vaamonde Porto 

En este trabajo se presenta el tratamiento de una fuente 

documental y estadística no utilizada hasta ahora para el 

estudio de la inmigración llegada a Cuba en el primer ter

cio del siglo XX. Se trata de las nacionalizaciones concedi

das por el Gobierno de la Isla a los inmigrantes que las soli

citaban y que aparecían publicadas en el Boletín Oficial de 

la Secretaría de Estado. Esta fuente permite un estudio del 

origen geográfico de los cabezas de familia que solicitaban 

la nacionalidad, así como otros datos, sexo, edad, etc. 

Palabras clave: Cuba, siglo xx, fuentes documentales, estadísticas, nacionalidad, características demográficas. 

Abstract 

A NEW SOURCE FOR THE STUDY OF SPANISH 

EMIGRATION TO CUBA IN THE 20TH CENTURY 

Abel Losada Álvarez 

Ramón Vaamonde Porto 

This article presents the handling of a documentary and 

statistical source not used until now for the study of 

immigrants arriving in Cuba during the first third of the 

20th Century. lt has to do with the naturalizations that 

the Government of the island granted to those immi

grants who applied for them and that were later publis

hed in the Boletín Oficial de la Secretaría de Estado 

(Official Bul/etin of the State Secretariat) . This source allo

wed the study of the geographical origin of the heads of the household who applied for nationality, as well 

as other data : sex, age, etc. 

Key words: Cuba, 20th Century, documentary sources, statistics, nationality, demographic characteristics. 
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Resumé 

UNE NOUVELLE SOURCE POUR L 1 ~TUDE DE 

L'~MIGRAnoN A cuuA Au xx· s1t:cLE 

Abel Losada Álvarez 

Ramón Vaamonde Porto 

Dans ce travail nous présentons le traitement d'une nou

velle source documentaire et statistique qui n'a pas été 

utilisée jusqu'a ce moment pour l'étude de l'immigration 

arrivée a Cuba pendant le premier tiers du XXe siecle. 11 

s'agit de nacionalisations accordées par le Gouvernement 

de l'llle aux émigrants qui les demandaient, et qui étaient 

publiées dans le Bu/letin Officiel du Secrétariat d'ttat 

(Boletín Oficial de Ja Secretaría de Estado). Cette nouvelle 

source permet une étude de !'origine géographique des chefs de famille qui demandaient la nacionalité, 

ainsi que d'autres données comme le sexe, l'ilge, etc. 

Mots cié: Cuba, XXe siecle, sources documentaires, nacionalité, caractéristiques démographiques. 
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DIAGNÓSTICO 

DE NECESIDADES 

E PROGRAMAS 

INSTITUCIONAIS 

A PROL DOS GALEGOS 

DA TERCEIRA IDADE 

EN AMÉRICA. 

(1990-1996)* 

Vicente Peña Saavedra 

Antonio Rodríguez Martínez 

O declive e posterior estanca

mento dos tradicionais fluxos 

migratorios de Galicia ós paí

ses do Río da Prata e ó Caribe, 

no alborexar da década dos 60, 

non levaron consigo a reinte

gración ás súas localidades de 

procedencia dos efectivos 

humanos que no decorrer das 

décadas se ausentaron con 

destino á outra banda do 

Atlántico. Polo contrario, un 

elevado continxente dos gale

gas emigrados permaneceron 

nos lugares cara a onde, no 

seu día, se encamiñaron para 

establecerse neles. Como consecuencia deste fenómeno, a poboación de 

orixe galega (de primeira xeración) que na actualidade reside nos espa

cios de acollida de alén-mar está constituída, maioritariamente, por 

suxeitos encadrados no segmento socio-demográfico que corresponde á 

terceira idade. Trátase, en consecuencia, dunha poboación envellecida, 

que presenta unha problemática específica e común á que rexistra todo o 

colectivo das persoas laboralmente inactivas, por razón de idade, ó dei

xar de pertencer ó mercado de traballo. Poderíase aventura-la hipótese 

de que os citados problemas tal vez se acentúen por mor da condición de 

emigrantes que posúen os compoñentes deste grupo ou, aínda que eses 

problemas amosen perfís diferenciais, debido á dita condición. 

Estas reflexións preliminares permítennos afirmar que, se ben Galicia 

deixou xa de ser un país de emigración, non por iso cabe catalogala de 

comunidade sen emigrantes, dado que unha parte nada desprezable da súa 

poboación segue a residir fóra do territorio onde naceu. E son, precisa

mente, eses galegas do exterior, que engrosan o sector de idade máis 

envellecido, os que reclaman tamén unha atención institucional máis 

urxente, intensa e sostida, fundamentalmente por razóns de índole bioló-

* O contido deste artigo presentouse como "Informe" no V Canse/lo de Comunidades Galegas, celebrado 

en Ourense do 31 de xullo ó 2 de agosto de 1997. 
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xica (esperanza de vida), aínda que tamén por un deber de xustiza e soli

dariedade con eles, por ter feito patria, axudando a construí-la Galicia de 

hoxe, malia vivir fisicamente afastados, durante varios lustros, da súa 

comunidade de procedencia. Cómpre engadir que moitos dos integran

tes deste colectivo atópanse actualmente nunha situación de precarieda

de económica, desamparo afectivo e illamento social, se non de absoluta 

marxinalidade en tódolas esferas, por mor da concorrencia ou concatena

ción nos seus enclaves de asentamento de diversas circunstancias que 

están a incidir de maneira máis acusada sobre os anciáns, coas conse

cuencias de todo tipo que do panorama esbozado se derivan para eles. 

EscoLMA DE 

RESULTADOS 

DE DÚAS SONDAXES 

(1991-1995) 

A identificación deste grupo de galegas do exte

rior levounos a deseñar unha investigación, 

orientada a coñece-las súas demandas e necesi

dades, co propósito de poder formular posterior-

mente propostas de intervención dirixidas a 

mellara-la súa calidade de vida. Para tal efecto, trala construcción dos 

oportunos instrumentos de recollida de datos para obter información 

directa da propia poboación obxecto de análise, procedemos a realiza-lo 

estudio de campo, ó longo do ano 1995, en tres dos países máis represen

tativos da emigración galega ultramarina: Arxentina, Cuba e Uruguai. Os 

resultados máis salientables dese traballo foron publicados nun informe 

editado pola Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades 

Galegas da Xun,~a de Galicia a finais do ano 19961
• Sen embargo, xa á altu

ra do ano 1991, o grupo investigador efectuou unha primeira sondaxe da 

situación en que se atopaba o colectivo dos anciáns galegas de América2
• 

1. Para unha información máis detallada dos obxectivos desta investigación, da metodoloxía empregada, 

das fases en que se estrudurou, dos instrumentos de almacenamento de datos utilizados e do seu trata

mento estatístico, véxase: Peña e Rodríguez (dirs.) (1996). Un avance dos resultados desta investigación foi 

presentado no marco do XI Congreso Nacional de Pedagoxía, baixo o título "Identidad y perfil educativo de 

los emigrantes gallegos en los países del Río de la Plata y el Caribe" (San Sebastián, 2-5 de xullo de 1996). 

O equipo investigador que realizou o estudio estaba integrado polos seguintes profesores e investigadores 

da Universidade de Santiago de Compostela : Lisardo Doval Sa lgado, M.ª Carmen Gutiérrez Moar, Mar 

Lorenzo Moledo, M.ª Esther Olveira Olveira, Vicente Peña Saavedra, Ana Porto Castro, Antonio Rodríguez 

Martínez e Miguel A . Santos Rego . A investigación estivo financiada pola Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (XUGA 20505893). 

2. O primeiro equipo de traballo que realizou o citado estudio estaba formado polos seguintes profesores 

da Universidade de Santiago de Compostela: José Cajide Val, Vicente Peña Saavedra, Antonio Rodríguez 

Martínez, Miguel A. Santos Rego e Luis M. Sobrado Fernández. A investigación realizouse no marco dun 

proxecto subvencionado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia 
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O obxecto <leste artigo consiste en comparar algúns dos resultados 

obtidos no primeiro traballo cos do segundo, para constata-las mudan

zas e continuidades que puideron producirse na secuencia de tempo que 

media entre as dúas investigacións (1991-1995), cotexándoos ademais 

coas propostas e peticións formuladas polos representantes corporativos 

da Galicia exterior á Administración autonómica, con respecto ós 

anciáns. Finalmente, pretendemos examinar en que medida se adecúan 

os programas institucionais, promovidos pola Xunta de Galicia a prol 

dos galegas da terceira idade residentes en América, ás demandas, 

expectativas e necesidades que se derivan dos resultados obtidos no 

estudio de campo realizado, e ás proposicións aprobadas verbo dos 

xubilados e pensionistas nas sesións plenarias do Consello de 

Comunidades Galegas, órgano de funcións consultivas e de asesoramen

to das institucións da Comunidade Autónoma3
• 

Ocupación do 

tempo libre 

Un dos aspectos sobre o que nos propuxemos 

obter información directa dos anciáns no estudio 

de campo foi o referente ás actividades cotiás 

que viñan realizando. Con este propósito, tanto no cuestionario aplicado 

no ano 1991 coma no que se aplicou no ano 1995 introducíronse unha 

serie de ítems relativos a esta materia. Os resultados obtidos indican que 

existe un alto grao de coincidencia entre as respostas emitidas no ano 

1991 e no ano 1995. Neste sentido, constátase que "escoita-la radio e ve

la televisión" constitúen dúas das actividades coas que unha alta porcen

taxe dos emigrados enchen o seu tempo libre (33,2% en 1991 e 41,7% en 

19954
). Séguenlle en orde de preferencia "acudir a unha Sociedade gale

ga" (25,8% e 31,4%), malia as dificultades económicas e de transporte 

(XUGA 205008A90), materializándose nun informe titulado Estudio da problemática educativa e sociocultu

ral da emigración galega en América. Diagnóstico e propostas de intervención (1993). Diferentes aspectos 

da investigación difundfronse a través de distintas contribucións que se detallan na bibliografía final que 

acompaña a este traballo . 

3. O Consello de Comunidades Galegas foi creado pola Leí 4/83, do 15 de xuño, de Recoñecemento da 

Galeguidade. 
4. ó longo do texto sempre irá diante a porcentaxe correspondente ás respostas ó cuestionario pasado no 

ano 1991, seguida pola referente ó aplicado no ano 1995. Sendo así, suprimiranse os anos respectivos. En 

caso contrario indicarase oportunamente. 
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que revelan tanto as enquisas como as entrevistas efectuadas5
• A terceira 

opción pola que se decantan os anciáns é a de "visitar amigos e familia

res" (21,5% e 29,7%). A continuación sitúanse, por frecuencia de elección, 

as seguintes actividades: "ler", "pasear ou facer exercicio físico", "acudir 

a actos deportivos", etc. Cómpre matizar, non obstante, que no último 

dos cuestionarios introduciuse o enunciado "realizar tarefas domésti

cas", que foi sinalado polo 34,9%, sendo a súa maioría mulleres6
• Como 

se pode comprobar, as actividades que requiren menor esforzo físico e 

intelectual son as que centran as preferencias desta poboación, o cal, en 

boa lóxica, era de esperar. 

No tocante á concorrencia ás Sociedades galegas, interesábanos des

cubrir con que finalidade acudían a estas institucións. Igual que no ítem 

anterior detectouse unha alta coincidencia de pareceres entre os enqui

~ados no ano 1991 e os do ano 1995. Uns e outros manifestan que parti

cipan con maior asiduidade nas actividades "festivas e recreativas" 

(55,6% e 51,5%). E en segundo lugar, a grande distancia, nas "culturais" 

(27,8% e 27,6%). En contra do que moitas veces se intúe e pregoa, os 

eventos "gastronómicos" unicamente resultan de interese preferente 

para o 9,3% e o 8,2% dos enquisados nun e noutro ano. Como cabía 

agardar, as prácticas "deportivas" só atraen ó 7,3% e ó 3,7% da mostra 

dos dous cuestionarios7
• 

5. En relación coa problemática económica unha das testemuñas afirma: 

Muchos de los gallegos se dan de baja del Centro Gallego porque ellos tienen una filiación compulsiva 

al sistema de salud que se hace aquf en Buenos Aires para la tercera edad, que no les da ni en calidad 

ni en ningún otro sentido los beneficios que les puede dar el Centro Gallego. Con todo su pesar, con 

todas sus penas, a veces tienen que dejarlo {. .. ] por dificultades económicas, simplemente por eso, no 

hay otra razón (Bos Aires, 1991). 

E outra corrobora a mesma idea coas seguintes palabras: 

Los gallegos se pueden dar de baja [de las sociedades] por una razón lamentable que es la económica, 

que es la única que yo puedo aceptar como lógica (Bos Aires, 1991 ). 

Con respecto ó transporte, un dos informantes indica: 

Todo esto vai acompañado da falta de transporte que hai no país {. .. ]Se os vellos poideran moverse no 

transporte urbano pois chegarían máis aquf a esta casa. Chegan algúns a recoller axuda, pero cando 

facemos algún acto, hai que trabal/ar duro para que poidan chegar aquí (A Habana, 1995). 

6. No segundo dos cuestionarios aplicados, os enquisados podían marcar dúas respostas, mentres que no 

primeiro se lles pedía que optasen por unha soa actividade. 

7. Débese ter en conta que a porcentaxe do cuestionario de 1991 é sobre os que contestaron a dita pre

gunta, mentres que a porcentaxe do cuestionario de 1995 é sobre o total da mostra. Este é o motivo de 

que as taxas do primeiro sexan un pouco máis altas cás do segundo. Neste último incorpórase ademais 

como alternativa "non sabe/non contesta". 
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D 

Cultura is 

Deportivas 

Festivas e recreativas 

Gastronómicas 

Cultura is 

Deportivas 

Festivas 

Gastronómicas 

Recreativas 

Ns/ ne 

O grao de satisfacción que declaran ó participar nas actividades ofer

tadas palas entidades galegas alcanza a cualificación de "alta" ou "moi 

alta" nos dous anos referidosª. 

8. Igual que na pregunta anterior a porcentaxe do cuestionario de 1991 é sobre os que responderon á pre

gunta e a de 1995 é sobre o total dos enquisados. 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 
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4,50% 

28,60% 

22,00% 

Demandas 

e suxestións 

3,90% 

3,70% 0,40% 

• Moi alto 

• Alto 

• Medio 

• Baixo 

Moi baixo 

31,80% 

• Moi alto 

• Alto 

• Medio 

• Baixo 

Moi baixo 

O Ns/ne 

Afondando nas preferencias dos suxeitos da ter

ceira idade en canto á ocupación do tempo libre, 

interesábanos obte-lo seu testemuño acerca daquelas tarefas en que se 
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37,50% 

• Educativas 

• Festivas e recreativas 

• Folclóricas 

• Gastronómicas 

Culturais 

D Ns/ ne 

• Educativas e culturais 

• Festivas, folclóricas 

e recreativas 

• Gastronómicas 

• Deportivas 

Excursións e viaxes 

D Ns I ne 

mostraban dispostos a participar se tivesen oportunidade de facelo. As 

opcións máis elixidas denotan unha predilección coincidente verbo da 

programación de "cursos de cultura galega" (33,3% e 29,1%) e mesmo 

aínda de "artesanía e manualidades" (18,2% e 18,6%). Non obstante, 

cómpre matizar que no segundo dos cuestionarios aplicados introduciu-
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se un novo descritor cara ó que se polarizaron as respostas da poboación 

obxecto de estudio. Trátase da opción "excursións e viaxes", pola que se 

decantou o 62,2%. Precisamente, estas dúas actividades son tamén as 

que máis se botan en falta nas institucións galegas ás que concorren os 

anciáns (53% en 1995). A coincidencia de criterios atinxe en ámbolos 

dous cuestionarios ás actividades "educativas e culturais" e ás "festivas, 

folclóricas e recreativas", que rexistran, nun e noutro, unha alta -aínda 

que desigual- taxa de solicitude. 

As demandas que formulan os galegas da terceira idade non se diri

xen exclusivamente ás Sociedades étnicas ás que pertencen, senón que 

tamén se canalizan cara ó goberno galego. Agora ben, advírtese unha 

clara diferenciación entre as peticións que lles formulan ás entidades das 

que forman parte e as que lle transmiten á Xunta de Galicia. A esta últi

ma coinciden en ámbolos dous anos en solicitarlle axuda de tipo econó

mico, benéfica e asistencial, cuestións que tamén salientan algúns dos 

informantes entrevistados (directivos de Sociedades e técnicos no campo 

da xerontoloxía)9
• 

A enumeración destas propostas non implica, sen embargo, connota

ción valorativa ningunha de signo negativo fronte ó organismo ó que se 

dirixen. Máis ben ó contrario, xa no ano 1991 puidemos verificar que o 

42,31 % dos enquisados tiñan unha opinión positiva do Gobemo Galego 

como institución. E esta estimación obedecía en boa parte ó labor que 

dende ela se realizaba para posibilita-lo retomo temporal ou definitivo 

dos emigrantes á súa terra de orixe. Esta apreciación confirmase no ano 

1995, cando o 81 % expresa que o "Programa Reencontras" lle merece un 

9. Neste sentido, catre dos informantes reclaman : 

Lo que sí quisiera recalcar, y donde sí tendría que incrementarse alguna {ayuda] es para la tercera 

edad. Los paisanos de la tercera edad ya no pueden esperar mucho, un poco por su propia edad y otro 

poco por los apuros que tienen. Eso sí, sería muy urgente darles ayuda de cualquier tipo{. . .]. Si pudiera 

ser una pensión. Yo creo que la Argentina va a salir a flote, pienso que va a volver a ser económica

mente un país fuerte, pero los de la tercera edad no sé si lo van a ver, ya son viejos (Bos Aires, 1991 ). 

Que les den las pensiones no contributivas. No hace falta que les den toda la pensión contributiva. 

Acá con 10.000 pts. por residente está resuelto el tema y creo que no es una cantidad que a Galicia le 

asuste, perdón, en este caso a España (Montevideo, 1991 ). 

Darle lo que se le puede dar a un hombre en una vejez, un mínimo, una atención de salud y una 

cama limpia y atendida para que pueda morir normalmente, eso (Bos Aires, 1995). 

Yo pienso que una de las ayudas que tendría que hacer el Gobierno Galiego, y es bastante pedir, 

es, aunque sólo sea pagarle la sociedad al anciano gallego que no tenga condición (Montevideo, 

1995). 
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xuízo moi positivo, outorgándolle cualificativos como: "La cosa más 

maravillosa del mundo"; "Divino"; "Una sorpresa tan conmovedora 

como inolvidable"; "Un salvavidas para poder morir en paz"; "Es como 

una resurrección"; "Un premio de Dios y de la X unta"; "Un rayo de sol 

en la penumbra" ... 

A VEHICULACIÓN 

INSTITUCIONAL 

DAS DEMANDAS 

DOS ANCIÁNS 

Un dos foros privilexiados de análise e debate 

sobre a situación dos galegos residentes no exte

rior, así como de formulación de demandas e 

propostas de intervención dirixidas a esta pobo-

ación, son os Plenos do Consello de 

Comunidades, que se realizan cada tres anos e ós que concorren repre

sentantes de tódalas institucións de raíz galega, asentadas fóra de 

Galicia, que teñen recoñecida a Galeguidade ou que actúan como entida

des colaboradoras da Secretaría Xeral para as Relacións coas 

Comunidades Galegas. Ata o momento tiveron lugar 5 reunións plena

rias. A primeira delas celebrouse en Santiago de Compostela no ano 

1985, a segunda en Baiona en 1988, a terceira na Toxa en 1991, a cuarta 

en Lugo en 1994 e a quinta edición destas asembleas trienais efectuouse 

entre o 31 de xullo e o 2 de agosto do presente ano (1997) na cidade das 

Burgas. 

O primeiro Consello tivo carácter constituínte e as actas das súas 

sesión:s non chegaron a publicarse. En consecuencia, non podemos infor

mar das resolucións adoptadas. 

Do segundo Consello editouse un volume no que, entre outros docu

mentos, se recollen os textos aprobados polos cinco relatorios defendi

dos. No tocante ós galegos da terc~ira idade, á parte de diversas referen

cias dispersas, relativas ás axudas de carácter social para asistencia sani

taria concedidas pola Xunta de Galicia ós galegos emigrantes de 

América do Sur que se atopaban en situación precaria, dedicouse o quin

to relatorio monograficamente ó tema da xuventude e da terceira idade 

de forma conxunta. Con respecto a este último grupo, propoñíase case 

por unanimidade: 

1. Que os emigrantes galegos se beneficiasen dos plans dedicados á 

terceira idade en Galicia e se establecese unha coordinación co 

Goberno Central en canto ás diferentes axudas convocadas. 
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2. Facilita-lo retomo daquelas persoas sen recursos, de maneira que tive

sen lugares de residencia idóneos coa asistencia sanitaria requirida. 

3. Desenvolver programas de intercambio temporal. 

Como se pode apreciar, as peticións presentan un carácter moi xené

rico e pecan dunha grande imprecisión, só xustificable pala inexperien

cia e a falta de directrices políticas claras en canto ás accións a desenvol

ver pala Administración autonómica na Galicia exterior. Non obstante, 

na última das proposicións aprobadas advírtese xa o que pode se-lo 

embrión do que pasado o tempo constituirá un dos programas máis esti

mados polos propios galegas da terceira idade en América, como é a 

actual "Operación Reencontras" (Xunta de Galicia, 1989). 

Nas actas do Consello celebrado na Toxa recóllense integramente os 

textos dos catro relatorios defendidos e das comunicacións presentadas 

ós mesmos. Aínda que non se elaborou ningún relatorio específico sobre 

o colectivo da terceira idade, o primeiro dos redactados, do que era autor 

o Presidente do "Centro Gallego de Buenos Aires" e eran colaboradores 

o Vicepresidente de "Casa de Galicia de Montevideo" e un representante 

da "Hermandad Gallega de Caracas", estaba dedicado á "Acción Social e 

Asistencial" e cantiña diversas propostas que atinxían ó grupo de poboa

ción dos máis vellos. As conclusións ás que se chegou tralo debate do 

relatorio recolleron a maioría das suxestións formuladas polos relatores. 

Das devanditas conclusións, consideramos oportuno extrae-las seguin

tes, a teor do tema que aquí nos ocupa: 

l.- Solicitar do Gobemo Central a aplicación da lei de pensións non 

contributivas a tódolos cidadáns con nacionalidade española, 

independentemente da localidade onde residan. 

2.- Arbitrar axudas directas e indirectas para todos aqueles suxeitos 

en situación de necesidade. 

3.- Potencia-las accións que favorezan o retorno definitivo ou tempo

ral ("Programa Reencontras") dos emigrantes ós seus lugares de 

nacemento. 

4.- Facilita-la constitución de grupos da terceira idade dedicados a 

actividades de terapia ocupacional, naquelas institucións que 

posúan unha masa social suficiente de galegas pertencentes a este 

segmento poboacional. 
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Dos traballos desenvolvidos no IV Consello realizáronse <lúas publi

cacións. A primeira delas incorpora os textos de tódolos relatorios e 

comunicacións presentadas. O segundo volume recolle as actas das 

sesións plenarias de inauguración e clausura, así como as intervencións 

das diversas autoridades asistentes. 

O número de relatorios presentados ascendeu a cinco, dos cales o ter

ceiro, defendido polo presidente de "Casa de Galicia de Montevideo", 

estaba dedicado á política asistencial, incluíndo diversas referencias ó 

colectivo da terceira idade. A este relatorio sumáronselle <lúas comunica

cións, elaboradas, respectivamente, polo presidente da "Asociación 

Centro Betanzos de Buenos Aires" e polo presidente do "Centro 

Gallego" da propia localidade porteña1º. 
No devandito relatorio e como argumento de fundamentación das 

peticións formuladas, realízanse algunhas reflexións sobre as condicións 

de vida dos galegas da terceira idade en América, nas que convén repa

rar. Así, apelando á solidariedade da cidadanía e das institucións públi

cas e privadas de Galicia, maniféstase que: 

moitos galegas en Cuba, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Méjico 

están en situación de severa precariedade. Imponse un esforzo coordenado 

tanto dos poderes públicos de Galicia, como das entidades galegas, como de 

cada un dos galegas que, de forma individual, estean en capacidade de poder 

axudar ós seus paisanos (Gómez Martínez, 1994, 72). 

E seguidamente engádese que: 

Non cabe dúbida de que a terceira idade é quen máis está sufrindo a crise 

económica nos países de América. O seu poder adquisitivo caeu polos chans, 

as pensións non alcanzan, en demasiados casos, para manter unha mínima 

dignidade vital, a soedade e a sensación de desamparo poden calar en moitos 

dos nasos paisanos que, despois dunha vida adicada ó traballo non poden 

recoller os froitos que garantan a serenidade e tranquilidade na derradeira 

etapa da súa vida (Gómez Martínez, 1994, 72). 

10. Os autores deste traballo participaron en calidade de convidados nas sesións deste Consello e presenta
ron xunto ca profesor M. A. Santos Rego unha comunicación titulada "A Galicia de América en tres tem
pos: a educación e a identidade en perspectiva intercultural", na cal tamén se realizaban diversas considera

cións sobre os xubilados galegas de América. 
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Estas consideracións previas sobre a situación da terceira idade en 

América Latina levan ó autor do relatorio a enuncia-las directrices que 

deben conformar unha acción efectiva no ámbito da política asistencial 

destinada ós membros do colectivo da terceira idade que participan da 

condición común da galeguidade. Tales directrices aparecen condensa

das en catro postulados: 

l.- Atención ós segmentos máis desprotexidos a través dunha eficaz polí

tica, por parte das entidades galegas en cada país para delimita-la realidade 

das necesidades individuais, cuantificación dos casos e precisión das necesi

dades individuais. 

2.- Potenciar unha doble política de centros para a terceira idade. Por un 

lado, centros de día, que servan de reunión, instrucción e recreo, coa debida 

asistencia de persoal cualificado e, para aqueles casos en que pala situación 

de extrema vellez ou enfermidade necesiten de cuidados continuados, resi

dencias da terceira idade [. .. ]. 

3.- Potencia-las actividades socio-culturais para a terceira idade e fomen

to de actividades de terapia ocupacional. 

4.- Fortalecemento dos programas que teñen como obxectivo o reencontro 

dos nasos anciáns coa súa terra; favorecendo para ilo a participación dos dife

rentes poderes públicos de Galicia: Xunta de Galicia, diputacións e concellos 

(Gómez Martínez, 1994, 72-73). 

Noutro parágrafo do relatorio avógase tamén polo "deseño dunha 

política de cr~ación de prazas en residencias da terceira idade para 

anciáns galegas retornados" e pola elaboración "dun programa de aten

ción especializada para este grupo" (Gómez Martínez, 1994, 75). 

As dúas comunicacións antes referidas inciden, con respecto ós 

vellos, en moitas das iniciativas xa contempladas no relatorio. 

A Comisión de traballo encargada de debate-lo contido dos relatorios 

e das comunicacións acordou propoñer ó pleno para a súa ratificación, 

entre outras, as seguintes propostas específicamente en favor dos 

anciáns (Alén, 1994): 

l.- Incrementa-las axudas complementarias para xubilados con 

ingresos mínimos, a fin de satisface-las súas necesidades elemen

tais no campo da saúde. 

202 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



Diagnóstico de necesidades e programas institucionais .. . 

2.- Establecer "Centros de día" nos que os anciáns atopen un espacio 

de reunión onde poder recibi-la asistencia necesaria por parte de 

profesionais cualificados, aproveitando para tal efecto as sedes 

sociais das entidades galegas de América que estean infrautiliza

das. 

3.- Potencia-la ampliación das residencias para a terceira idade, a fin 

de dar acollida a un maior número de persoas, dando prioridade a 

aquelas de maior idade e que se atopen enfermas. 

4.- Intensifica-las actividades de carácter sociocultural para a terceira 

idade e particularmente os cursos de terapia ocupacional. 

5.- Implementa-los programas de reencontro dos galegas coas súas 

localidades de procedencia. 

6.- Reducir a un ano o período máximo para percibi-las pensións de 

carácter non contributivo. 

7.- Habilitar prazas residenciais en Galicia para os galegas que mani

festen o propósito de reintegrarse á súa terra de ori.Xe. 

8.- Xestionar, por parte da Xunta de Galicia, cos Gobernos arxentino 

e uruguaio que os emigrantes poidan elixir libremente o sistema 

de seguridade social propio de cada país ou da entidade mutualis

ta privada que preste servicios na área sanitaria. 

Á última edición do Consello concorreron catro relatorios, dos cales o 

primeiro deles, redactado polo presidente do "Centro Gallego de Buenos 

Aires", co apoio institucional de "Casa de Galicia de Montevideo", 

"Hospital Español Real Sociedade de Beneficencia de Río de J aneiro" e 

"Real Sociedade Española de Beneficencia de Salvador Bahía", centrouse 

no tema da "Acción social, con especial adicación á terceira idade" 

(Adrio, 1997, 9-16). A este relatorio conxunto sumouse unha comunica

ción subscrita pola representante do "Centro Betanzos de Buenos Aires". 

Dos considerandos expositivos do relatorio estimamos oportuno desta

car algúns aspectos pola súa novidade ou reiteración. Neste sentido, 

recoñécese que a protección social, nos principais países de asentamento 

dos nosos emigrantes en América, está a atravesar unha etapa de crise, 

máis agudizada nuns ca noutros, e con perfís diferenciais entre eles. Este 

feito repercute en grande medida nas prestacións médicas que recibe a 

poboación en xeral e os anciáns en particular. O que reclama un maior 
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investimento de recursos destinados a mellara-la cobertura sanitaria 

integral, singularmente do colectivo galego da terceira idade e das perso

as máis desprotexidas. 

Xunto coa saúde, o illamento e mesmo a marxinación social dos 

anciáns son dous problemas que suscitan preocupación entre os galegas 

do exterior. Para palialos propúgnase, ben a atención no fogar para os 

imposibilitados, ben a apertura de "Centros de día" onde se lles poida 

presta-la atención requirida durante a xornada diurna. Esta última 

opción atenuaría a soidade dos anciáns, ampliando o seu círculo de rela

cións e posibilitándolles enche-lo tempo libre con actividades terapéuti

cas e de entretemento, xa desenvolvidas con éxito nalgunha institución 

galega do exterior. 

A teor do anteriormente exposto e doutras reflexións que se expresan 

no propio relatorio, formúlanse unha serie de propostas nas que se con

templan accións encamiñadas á: 

- Apertura de centros de día. 

- Potenciación de grupos da terceira idade no marco das institu-

cións, con fins terapéutico-ocupacionais. 

- Incremento do número de prazas no "Programa Reencontras". 

- Deseño dun plan de axuda afogares residenciais de acollida para 

o colectivo galego da terceira idade. 

A RESPOSTA DA 

ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Dende o ano 1988, o departamento da Xunta de 

Galicia para as Relacións coas Comunidades 

Galegas no exterior edita anualmente unha 

Memoria de actividades, a través da cal é posible 

facer un seguimento das accións emprendidas a prol dos galegas asenta

dos fóra de Galicia. Neste apartado irnos escolma-los datos máis signifi

cativos no tocante ó labor desenvolvido pola Administración autonómi

ca en favor dos anciáns galegas de América. 

Xa na primeira Memoria de xestión da Dirección Xeral de Relacións 

coas Comunidades Galegas, editada co gallo da celebración do Consello 

de Baiona (1988), aparece un epígrafe dedicado monograficamente á ter

ceira idade, no que se consigna, entre outras realizacións, a subvención 

de 200 cotas a asociados do "Centro Gallego de Buenos Aires", que por 

mor de contrariedades económicas poderían perde-la súa condición de 
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afiliados e os conseguintes dereitos de atención adquiridos ó longo de 

varias décadas de ininterrompida cotización. Tamén se fai referencia á 

axuda para a rehabilitación de fogares residenciais. Principia así a tomar 

corpo, de forma aínda moi incipiente, a actuación da Administración 

autonómica en favor do colectivo galega da terceira idade radicado no 

exterior. 

Ó ano seguinte, ademais de incrementárense e diversificárense terri

torialmente as subvencións e/ ou axudas concedidas no exercicio ante

rior, iníciase un programa que co paso do tempo se converterá nun dos 

máis demandados e estimados pola poboación á que se dirixe. Trátase 

do "Programa Reencontras", que nesta primeira edición trouxo a Galicia 

25 galegas residentes en América. Xunto ó operativo "Reencontras" 

púxose en marcha o "Programa Social de Estadía en Galicia" (dúas 

semanas de vacacións na Residencia de tempo libre do Carballiño) en 

colaboración coa Dirección Xeral do Instituto Español de Emigración, no 

que participaron 100 galegas maiores de 60 anos que levaban máis de 25 

residindo en Arxentina, Uruguai ou Venezuela. Finalmente, en colabora

ción con distintas institucións, a Dirección Xeral interveu na "Operación 

Añoranza", da que se beneficiaron 11 galegas que levaban radicados en 

Cuba, Ecuador e Paraguai máis de 30 anos sen volver ó seu país. 

A partir do ano 1990 as accións dispersas que se viñeran realizando ata 

ese momento sistematizáronse no deseño dunha política de actuacións, 

estructurada inicialmente en catro plans: Asistencia social; Formación; 

Cultural; e Asistencia estructural, funcional e de equipamento de Centros 11
• 

Cada un deles pormenorizouse pola súa vez en diversos programas que, 

no tocante ós suxeitos da terceira idade residentes en América, se concre

taron en: Axudas asistenciais individuais, Axudas asistenciais a entidades 

galegas, Operación Reencontras, e colaboración na Operación Añoranza. 

No ano 1991 elaborouse, como novidade, un plan específico destina

do ó colectivo xuvenil que incorporou programas xa executados en exer

cicios anteriores xunto a outros de nova creación. Con respecto ó plan de 

11. Para un coñecemento máis polo miúdo destes plans e dos correspondentes programas en que se opera

tivizan, véxanse as publicacións anuais da SECRETARIA XERAL PARA AS RELACIÓNS COAS COMUNIDADES 

GALEGAS: Plans de axuda á Galicia exterior, onde se recolle a normativa reguladora das accións desenvolvi

das a prol das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia e os formularios que os aspirantes deben 

cubrir para concorrer ás diferentes convocatorias. 
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accións asistenciais e sociais, na convocatoria <leste ano tiveron continui

dade os programas do 'ano anterior e implantouse con carácter experi

mental en Arxentina una nova acción baixo o rótulo "Tempo para 

Lembrar", que consistí u nunhas xornadas de convivencia, con diversas 

actividades culturais, para posibilitar un achegamento á terra de orixe 

daqueles galegas que, levando máis de 25 anos residindo naquel país, 

non visitaran Galicia nese intervalo de tempo. 

Tamén se iniciaron os "Cursos de Terapia Ocupacional" con clases teóri

co-prácticas de artesanía, modelado, pintura, barro, tecidos, etc., desenvolvi

dos en instalacións específicas para a terceira idade. O total de cursos reali

zados nesta primeira edición ascendeu a catro (2 en Cuba e 2 en Arxentina). 

No referente á "Operación Reencontras", a partir de 1991, ademais 

das prazas ofertadas de forma directa pola Secretaría Xeral para as 

Relacións coas Comunidades Galegas, abriuse unha liña de colaboración 

con concellos e empresas privadas para potencia-lo programa. 

No ano 1992 dáselles continuidade a tódolos programas xa ofertados 

na convocatoria anterior, estendéndose "Tempo para Lembrar" ós gale

gas residentes en Uruguai. Este programa interrómpese nos anos segllin

tes. O número de persoas beneficiarias do mesmo no bienio 1991-92 

ascendeu a 730, das cales 630 procedían de Arxentina e 100 de Uruguai, 

sendo o financiamento total investido de 22.500.000 pts. 

No ano 1993 a única novidade salientable atinxe a que se celebra por 

última vez a "Operación Reencontras" en colaboración con empresas pri

vadas. O balance global desta iniciativa rexistra un cómputo de 135 benefi

ciarios no trienio 1991-93 en que se levou a cabo esta variante do programa. 

Dende o ano 1994 ata a actualidade non experimentaron variación as 

actuacións en favor dos galegas da terceira idade promovidas pola 

Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas. 

Como colofón <leste epígrafe cuantificaremos cal foi a dinámica dos 

programas que na actualidade se manteñen vixentes a prol do colectivo 

en que se centra este traballo. 

a) Axudas asistenciais No período comprendido entre 1990 e 1996 

individuais beneficiáronse desta iniciativa institucional 

12.140 emigrantes galegas en América, dun 
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total de 23.049 solicitantes12 (véxase o cadro n.º 1). O investimento global 

efectuado pola Administración galega en favor dos devanditos emigran

tes ascendeu, dende 1990 a 1996, a 412.940.000 pesetas. 

Hai que ter en conta que a finalidade <leste programa experimentou 

un cambio cualitativo en 1994, xa que ata entón ía dirixido tanto a perso

as de máis de 65 anos como a outros colectivos (inválidos ou suxeitos en 

situación de precariedade económica), mentres que, a partir do devandi

to ano, se orienta a discapacitados, enfermos, damnificados por mor de 

circunstancias de infortunio familiar e individuos pertencentes ás colecti

vidades galegas con sede en países en declive económico. Neste último 

suposto unha das condicións requiridas é supera-los 65 anos de idade. 

.................................................................................................................................................................. Cadro nº 1: 

......................................... ~~~~~~.~ ........... ~~.~~!~ ........... ~.~~~ ........ ~~~9.~~i ..... Y.~~~.~~.~!~ ........ ~~~.~~~ ........... !~~~!... Axud as 
solic. 1 .069 67 49 341 58 14 1 .598 Asistenciais 

1990 conc. 1.043 66 25 331 33 8 1.506 lndividuais para 

....•................ º(? ........................ ~?.:§ ........... ?.~:?. ........... ?.]:.~ ............ ?.?:.! ............ ?.?:.? .......... ?.?:.~ ........... ~~:~... ~:~~~~~tes 
solic. 5.190 158 42 1.730 93 17 7.230 en América 

1991 conc. 1.666 104 33 280 46 15 2.144 (1990-1997) 

•••..•••...•..•..... .":'? •..•..•..•.....•......... ~~:.'. .....•..•.. §?.:~ ........... ?.~·.? ............ !.?.·.? ............ '7.?:.? .......... ?.?:.? ........... ~?.:?. .. . 
solic. 4.767 162 65 921 42 148 6.105 

1992 conc. 1.800 135 40 343 40 142 2.500 

.•..•.••..•••..••••• .":'? .•.•.•••..•••......•.•.•• ~?.:~ ........... ~~:~ ........... ?.~:.? ... ......... ?.?:.? ............ ?.?:.? .......... ?.?:.~ ........... ~.'.:~ .. . 
solic. 4.951 

1993 conc. 1.707 136 239 345 42 35 2.500 

.................... ~ ................................................................................................................................. ~~:?. .. . 
solic. 122 136 403 46 29 736 

1994 conc. 103 53 402 43 30 631 

.................... ~& ........................ ~~!~ ••••••••••• ?.?.:~ ........... ?.?:.? ............ ?.?:.? .......... ~.~? ... ? ........................... ~?.:?. .. . 
solic. 112 63 935 116 52 4 1.282 

1995 conc. 93 56 701 45 48 4 947 

% 83,0 88,9 75,0 38,8 92,3 100 73,9 
··················~·;·1;~:·······················;33··············52············345············· .. 37···············6·9·············;·1··········;:·;4:¡··· 
1996 conc. 95 52 711 33 67 1 O 968 

•••....•....•.•.•.••. º(? .••.••..•.....•......... ?..'.:~ ............ :.~~ ........... ~'7.·.~ ............ ~? ... ? ............ ?.?:.~ .......... ?.~:.? ........... ~~!~ ••• 

1997 

solic. 

con c. 

% 

85 66 650 53 90 944 

··················~;·1;~:··················;·;·:393············53()·········2 .·3·3·9··········3:;·9;·············3·43···········1·9·4······23·.049··· 

Total' 3 conc. 4.800 466 1.912 1.075 264 179 12.140 

.................... ~(? ........................ ~~:.'. ........... ?.~:~ ........... ?.]:.? ............ ?.?:.? ............ ?.?:.~ .......... ?.?:.? ........... ~~:?. .. . 
Fonte: Elaboración propia a partir das Memorias anuais de actividades da Secretaría Xeral para as Relacións 
coas Comunidades Galegas. 

12. Non existe cómputo deste tipo de actuacións nas Memorias correspondentes ós exercicios de 1988 e 

1989, bienio en que ternos constancia de que se outorgaron algunhas prestacións. 

13. Na porcentaxe total por países non se contabilizan os anos 1989, 1993 e 1997 por carecer de parte dos 

datos. Así mesmo, no total global están excluí dos os datos de 1989 e 1997. 
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Como se pode apreciar, a teor dos datos recollidos no cadro 1, no trie

nio 1990-92 o número de axudas concedidas experimentou un sensible 

incremento anual, que se estabiliza en 1993 e diminúe fortemente en 

1994, volvendo incrementarse de novo en 1995, pero sen recupera-lo 

volume alcanzado en anos precedentes. No bienio seguinte o cómputo 

de beneficiarios destas axudas a penas rexistra variacións. A razón que 

permite explica-lo considerable descenso que se produciu no ano 1994 é 

a entrada en vigor do Real Decreto 728/1993, do 14 de maio, en virtude 

do cal se posibilita o acceso ás pensións asistenciais por ancianidade ós 

emigrantes españois. 

Se examinámo-la pormenorización das axudas por países, comproba

mos que Arxentina aparece moi destacada en termos absolutos, tanto no 

tocante ó número de solicitudes tramitadas como á suma de axudas con

cedidas. En segunda posición figura Uruguai en canto ó volume de soli

citudes formalizadas e Cuba con respecto ás concedidas. Os dous países 

do Río da Prata destacan como máximos solicitantes e perceptores ata o 

ano 1993. A partir de entón, Cuba pasa a ocupa-lo primeiro lugar tanto 

en peticións coma en concesións. Brasil e Venezuela experimentan só 

pequenas oscilacións. O elevado número de solicitudes que se concentra 

nos países do Río da Prata explícase por constituír ese enclave o principal 

asentamento da comunidade galega radicada en América. Pola súa 

banda, o incremento que se produce en Cuba dende 1993 obedece, ó noso 

entender, a dous factores: á situación de crise económica na que se atopa 

ancorado o dito país e que afecta de maneira particular ós anciáns; e á 

imposibilidade, ata o momento, de que os emigrantes puidesen mante-la 

súa nacionalidade de orixe ou compatibilizala coa cubana, de xeito tal 

que Hes permitise acceder ás axudas non contributivas outorgadas polo 

Gobemo Español. Este último argumento, pero á inversa, permite expli

car tamén o descenso dos rexistros en países como Arxentina e Uruguai. 

Do total de solicitudes presentadas entre 1990 e 1996 obtiveron res

posta positiva o 52,7%, sendo Cuba o país que alcanzou a taxa máis ele

vada de concesións (81,7%). Conforme avanza o tempo constátase unha 

aproximación entre volume de concesións e volume de solicitudes. A 

diminución do número de solicitantes, por mor da aplicación do Real 

Decreto 728/1993, posibilita que a Xunta de Galicia poida dar resposta 

satisfactoria á maioría das peticións efectuadas. 
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b) Axudas Asistenciais Este é outro dos programas dos que se beneficia

ª Entidades Galegas ron os anciáns galegos residentes en América. 

Os seus antecedentes remóntanse ó ano 1988, no 

que a Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas decide, 

como xa apuntamos anteriormente, subvencionar 200 cotas sociais do 

"Centro Gallego de Buenos Aires", así como tamén consignar unha par

tida orzamentaria para a rehabilitación de Centros e Residencias da ter

ceira idade. A partir do ano 1990, estas <lúas accións configuran un pro

grama específico do Plan de Asistencia Social. As entidades ás que con 

maior asiduidade se Hes prestou este tipo de axuda asistencial foron as 

seguintes: na República Arxentina, o "Centro Gallego de Buenos Aires" e 

o "Hogar Gallego para Ancianos de Domselar"; na República Oriental 

do Uruguai, a "Casa de Galicia" e o "Hogar Español de Ancianos", 

ambas de Montevideo; no Brasil, a "Real Sociedade Española de 

Beneficencia de Salvador-Bahía", a "Sociedade Beneficente Rosalía de 

Castro de Sao Paulo" e a "Sociedade Recreio dos Andaos de Río de 

Janeiro"; e, finalmente, tamén a outras institucións galegas establecidas 

en diversas localidades de Venezuela e na capital cubana. 

Segundo se pode comprobar no cadro nº 2, este programa foi experi

mentando un incremento no decurso dos anos, tanto no que se refire ás 

axudas concedidas como á partida económica coa que se dotou. 

...................... ~~~r.~!~i.?. ............................. ~?.!!~.i-~~~~~ ...................... ~~~~~~!~~~·······'-~.r?.?.~.~.P..~~~ .. :~ ......... . 

......................... ].~.~-9 ......................................... ? ...................................... ~ ............................................... . 

......................... ].~.~-~ ........................................ ].] ..................................... '.~ .............................................. . 

......................... ].~.~.? ........................................ ].~ .................................... '.~ .................... !.~:9.?.?:.9.9.9 ......... . 

......................... ].~.~-~ ........................................ ].? ..................................... '.~ .............................................. . 

.................. ~?.~?.1 .. '.~~~~~~ ................................. ~? .................................... ~~ .................... ~?.:?.?.?:.9.9.9 ......... . 

......................... ].~.~-~ ........................................ ?.? ..................................... ~.'. .................... !.?.:~?.9:.9.9.9 ......... . 

......................... ].~.~.? ........................................ ?.] .................................... ~.'. .................... ?.9.:].?.?:.9.9.9 ......... . 

......................... ].~.~-~ ........................................ ?.~ .................................... ~~ .................... ?.?.:~.9.?:.9.9.9 ......... . 
Total 114 109 105.535.000 ·································································································································································· 

Fonte: Elaboración propia a partir das Memorias anuais de actividades da Secretaría Xeral para as Relacións 

coas Comunidades Galegas 

14. O importe correspondente ós exercicios 1995 e 1996 aparece incrementado neste cadro en 15.000.000 

de pts. cada ano. Esta cifra é o custo aproximado da subvención dunhas 1.000 medias cotas de asociados 

do "Centro Gallego de Buenos Aires ". 
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Cadro nº 3 
Cursos de 

Terapia 
Ocupacional 
(1991-1996) 

Vicente Peña Saavedra e Antonio Rodríguez Martínez 

e) Cursos de Terapia A súa impartición iníciase no ano 1991 con catro 

Ocupacional cursos. O primeiro deles na "Sociedad Naturales 

de Ortigueira" da Habana (Cuba), cidade que 

acolleu nese mesmo ano outro curso dado nas dependencias do antigo 

"Centro Gallego". Os dous restantes celebráronse na República 

· Arxentina, concretamente no "Hogar Gallego para Ancianos de 

Domselar" e no "Centro Gallego de Buenos Aires". 

·································································································································································· 
............................................ ~~.~~!~~~ .................... ~~~~~1 .................. ~~~~-................. -~~~9.~.~~ ............... I ~.~~! .. . 

1991 

solic. 

conc. 

alumnos 

2 2 4 

solic. 2 2 4 

1992 conc. 2 · 2 4 

alumnos 60 60 120 .................................................................................................................................................................. 
solic. 2 2 5 

1993 conc. 2 2 5 

alumnos 
·································································································································································· 

solic. 3 2 6 

1994 conc. 3 2 1 6 

alumnos 85 75 30 190 .................................................................................................................................................................. 
solic. 5 3 3 12 

1995 conc. 4 2 3 1 10 

alumnos 117 60 105 30 312 .................................................................................................................................................................. 
solic. 4 3 6 14 

1996 con c. 3 2 6 1 12 

alumnos 80 65 187 30 362 · .................................................................................................................................................................. 
sol ic. 8 3 

Total conc. 16 6 16 3 41 

alumnos 200 1.414 .............................................................................................................................................. ,. .................. . 

Fonte: Elaboración propia a partir das Memorias anuais de actividades da Secretaría Xeral para as Relacións 

coas Comunidades Galegas. 

Como se desprende dos datos compendiados no cadro número 3, 

os cursos tiveron continuidade dende o seu inicio en Arxentina e 

Cuba, sendo estes os países onde máis actividades desta natureza se 

celebraron (16 en cada un). A partir do ano 1993 Uruguai incorpórase 

a este programa. E dende 1994 terá presencia así mesmo en Brasil. Os 

cómputos globais indican que o número de cursos impartidos foise 

incrementando de forma sostida ó longo dos diversos exercicios e, 

correlativamente, aumentou tamén o volume de alumnos concorrentes 

ós mesmos. 
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No ano 1996 iníciase, dentro <leste programa, unha experiencia nova 

que terá como principal virtualidade dotar de permanencia ininterrompida 

a realización de actividades de laborterapia por parte dos anciáns. A nova 

experiencia consiste no desenvolvemento de cursos específicos para a for

mación de monitores nos países onde se está a levar a cabo esta acción. 

d) Programa 

Reencontros 
No ano 1989 ponse en marcha a "Operación 

Reencontras", que se manterá en activo ata a 

actualidade. En 1990 intégrase como un progra

ma específico do Plan de Asistencia Social. Nun primeiro momento pro

gramouse exclusivamente como unha acción directa do departamento 

responsable das Relacións coas Comunidades Galegas no exterior. Pero a 

partir do ano 1991 potenciouse coa apertura dunha dobre liña de colabo

ración con diversos concellos e con empresas privadas, se ben esta últi

ma modalidade tivo só unha duración dun trienio (1991-1993). 

No referente á primeira variante (acción directa), os datos agrupados 

no cadro número 4 indican que se operou un crecemento continuado de 

participantes dende o inicio do programa ata o ano 1992, partindo dun 

mínimo de 25 concorrentes e chegando a un máximo de 152. O salto 

cuantitativo máis acusado produciuse no ano 1990. Dende 1993 a cifra de 

beneficiarios estabilízase en 150 persoas. En conxunto, nos nove anos de 

vixencia do programa volveron á súa terra, logo de cando menos 25 anos 

de ausencia da mesma, 1.207 galegas (véxanse cadro 4 e gráfico 7). 

En termos absolutos, os emigrantes radicados en Arxentina foron os 

que máis solicitudes presentaron para optar a esta convocatoria e os que 

maior número de resolucións satisfactorias obtiveron. En segunda posi

ción sitúanse os residentes en Uruguai. En terceira os cubanos e brasile

ños, segundo se tome como referencia o volume de peticións ou as solici

tudes aprobadas. En termos relativos, sen embargo, os emigrantes asenta

dos nos países con menor número de peticións, que agrupamos na cate

goría "outros", son os que alcanzan taxas máis elevadas de concesións 

(79,3%), seguidos a 25 puntos porcentuais dos residentes en Brasil. Os 

galegas procedentes dos demais enclaves xeográficos rexistran uns índi

ces de participación máis aproximados entre si. Do número total de solici

tudes presentadas, que ascendeu a 3.612, excluíndo o primeiro e último 

anos do programa, foron atendidas 1.032, o que representa o 29 ,6%. 
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Programa 

Reencontras: 
Acción Directa15 
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......................................... ~~~~~!~.~ ........... ~!.~~!! ........... ~.~~~ ........ ~~~9.~~~ .... ~~~~.~~.~!~ ........ ~~.~~~~ ........... ! ~.~~! .. . 
1989 

solic. 

conc. 

% 

19 3 2 25 

.................................................................................................................................................................. 
solic. 178 24 17 34 11 4 268 

1990 conc. 62 16 14 30 11 2 135 

..................... º& ......................... ~~!~ ........... ~~:?. ........... ?.? ... ~ ............ ?.?. .. ? ............. ].9.9 .......... ?.9:.9 ........... ?.~:~ .. . 
solic. 351 63 15 171 43 3 646 

1991 conc. 56 26 12 37 11 3 145 

..................... °(? ......................... ~§!~ ........... ~).:?. ........... ?.9.·.9 ............ ?.]:.? ........... ?.?:.? ........... ].9.9 ........... ~~:?. .. . 
solic. 382 59 34 176 38 3 692 

1992 conc. 61 29 12 38 10 2 152 

..................... º& ......................... ~§:~ ........... ~~:?. ........... ?.?:.? ............ ?.]:.? ............ ?.?:.? .......... ?.?:.? ........... ~~:~ .. . 
solic. 815 

1993 conc. 150 

..................... ~ .................................................................................................................................. ~~:~ ... 
solic. 220 40 24 108 20 7 419 

1994 conc. 56 26 13 39 11 5 150 

..................... ~ ......................... ~.~:?. ........... ~?.:~ ........... ?.:t:·.? ............ ?.?.·.~ ............ ?.?:.9 .......... ?.~ ... ~ .......... ~?.:~ .. . 
solic. 172 27 104 86 14 5 408 

1995 conc. 56 20 22 39 9 4 150 

.................... J? ......................... ~~!§ ........... ?.~:) ............ ?.~:.? ............ ~? ... ~ ............ ?.:t:·.? .......... ?.9:.9 ........... ~§:~ ... 
solic. 179 34 67 65 12 7 364 

1996 con c. 58 17 21 39 8 7 150 

••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• ~~!~ ••••••••••• ?.~:~ ........... ?.]:.? ............ ?.9.·.9 ............ ?.?:.? ........... ].9.9 ........... ~.~:~ .. . 

1997 

Total 

solic. 

con c. 

% 
solic. 

con c. 

57 

928 

349 

17 

247 

134 

21 

261 

94 

38 

640 

222 

8 

138 

60 

9 

29 

23 

150 

3.612 

1.032 

..................... ~ ......................... ~~!§ ........... ?.~:?. ........... ?.?:.9 ............ ?.:t:..? ............ :t:?:.~ .......... ?.~:.? ........... ~~:~ .. . 
Fonte: Elaboración.propia a partir das Memorias anuais de actividades da Secretaría Xeral para as 

Relacións coas Comunidades Galegas. 

A lectura dos datos recollidos no cadro número 4 denota ademais, en 

liñas xerais, unha tendencia ascendente de solicitudes ata o ano 1993, 

que se inverte de forma repentina a partir do ano 1994, continuando esta 

dinámica, en moderado declive, ata a actualidade. A excepción a esta 

tendencia está representada por Cuba, onde se aprecia un incremento 

moi importante de solicitudes á altura do ano 1995, que, non obstante, 

decae significativamente ó ano seguinte, pero manténdose así e todo en 

cotas máis elevadas que en anos precedentes. Consideramos oportuno 

15. Na porcentaxe total por paf ses non se contabilizan os anos 1989, 1993 e 1997 por carecer de parte dos 

datos. Asf mesmo, no total global están excluidos os datos de 1989 e 1997. 
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engadir que a notable diferencia de solicitudes que se produce entre uns 

países e outros constitúe un mero indicador ilustrativo, aínda que 

dabondo elocuente, daquelas áreas territoriais onde se concentrou maio

ritariamente a emigración galega en Latinoamérica. 

No tocante á segunda variante do programa (acción concertada cos con

cellos), os datos condensados no cadro número 5 poñen de manifesto que 

o volume total de concellos cofinanciadores ascendeu a 47, se ben o 

número de convocatorias en que participaron diferiu entre eles. No sexe

nio comprendido entre 1991e1996 dous municipios (Boqueixón e Sada) 

cooperaron en catro convocatorias, seis fixérono en 3 (Padrón, Rois, Santa 

Comba, Vedra, Viveiro e Zas), oito en dúas e o resto (31) soamente nunha. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total 16 

Concellos 12 7 10 23 12 10 47 

Persoas beneficiarias 58 375 500 400 300 230 1.863 

Fonte: Elaboración propia a partir das Memorias anuais de actividades da Secretaría Xeral para as 

Relacións coas Comunidades Galegas. 

O total de galegas que se beneficiaron desta variante concertada 

ascendeu a 1.863. A evolución no número de prazas dotadas revela unha 

tendencia de crecemento sostido ata a convocatoria de 1993 e un decae

mento progresivo dende o ano 1994. No primeiro tramo destaca o esfor

zo realizado no ano 1992 polos concellos na dotación de novas prazas xa 

que, mentres que se reduce o número de municipios colaboradores, 

increméntase sorprendentemente en 317 o volume de prazas outorgadas, 

aproximándose a cifra global ás que dous anos máis tarde asignan 

23concellos. 

Estes datos poñen de relevo que a cantidade de concellos que secun

dou esta iniciativa fluctúa ó longo de todo o ciclo, se ben parece apreciar

se unha tendencia á baixa dende 1994. Na provincia da Coruña é onde se 

rexistra, con grande diferencia, unha maior colaboración das 

Administracións locais (24) coa Secretaría Xeral para as Relacións coas 

16. O total de concellos corresponde ó número destes que participaron no programa no intervalo compren

dido entre 1991 e 1996. Dado que algúns municipios colaboraron en varios anos, a cifra global non é o 

resultado da suma das cifras parciais . O total de participantes refírese ó conxunto de beneficiarios desta 

variante programática ó longo deste sexenio. 
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Comunidades Galegas, mentres que a de Pontevedra ten a última posi

ción (5). Ourense (10) e Lugo (8) sitúanse, por esta orde, en posicións 

intermedias. Ademais, os municipios da provincia da Coruña figuran 

como os que participan en maior número de convocatorias. 

En canto á procedencia dos beneficiarios, cómpre sinalar que dende o 

inicio do programa incorporáronse os galegas radicados en Arxentina e 

en Uruguai, que participaron asiduamente en tódalas convocatorias. Os 

residentes en Cuba súmanse a esta acción no exercicio de 1993 e os de 

Brasil un ano máis tarde, continuando ámbolos dous ata a actualidade. O 

caso máis singular está representado polos asentados en Venezuela, que 

unicamente obteñen prazas na convocatoria de 1994. 

Considerando as tres variantes <leste programa, o gráfico número 7 

ilustra as tendencias xa expresadas anteriormente, de forte incremento 

do número de prazas dende 1989 ata 1993 e de descenso, aínda que non 

tan acusado, dende 1994 ata hoxe. 

O propio gráfico evidencia que, dende o ano 1991, a maior ou menor 

participación dos concellos determina as aumentos e diminucións do 

número de prazas, xa que a "Acción Directa" da Secretaría Xeral para as 

Relacións coas Comunidades Galegas mantense practicamente estable. A 

"Acción concertada con empresas", nos tres primeiros anos de vixencia, 

contribúe tamén a reafirma-las tendencias sinaladas. 

O balance <leste programa detallado por modalidades e no seu con

xunto, segundo o número de beneficiarios, aparece representado no grá

fico número 8. 

Da súa lectura despréndese que en toda a secuencia examinada un 

total de 1.207 persoas estiveron en Galicia por mor da acción directa 

desenvolvida pola Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades 

Galegas; 135 fixérono gracias á colaboración das empresas coa Xunta de 

Galicia; e, finalmente, o maior número (1.863) realizaron esta viaxe pola 

vía que abriu a cooperación da Administración autonómica coas 

Administracións locais. O total de persoas que viaxaron á súa terra de 

orixe por medio da "Operación Reencontras" ascendeu a 3.205 galegas 

residentes nos países americanos. 

Como colofón desta análise que acabamos de efectuar, cómpre enga

dir que no ano 1996 tivo lugar, por primeira vez, unha acción que baixo a 

denominación "Reencontro con Galicia" complementou o programa do 
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Acción Directa 

• Colaboración con empresas 
710 • Colaboración cos concellos 

380 

238 

l!I 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ANOS 

1996 1997 

3205 

• Acción Directa 

• Con empresas 

• Con concellos 

• Total 

1863 

Liñas de acción 
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Gráfico 7 
Beneficiarios da 
"Operación 
Reencontras" 
(1989-1997) 

Fon te: 
Elaboración 
propia a partir 
das Memorias de 
Actividades da 
Secretaría Xeral 
para as Relacións 
coas 
Comunidades 
Ga legas 

Gráfico 8 
Beneficiarios da 
"Operación 
Reencontras" 
por liñas de 
acción 
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Ministerio de Asuntos Sociais "Ayudas para viajes a emigrantes mayores 

de 65 años", achegando á súa terra de nacemento a 85 persoas residentes 

en Arxentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá e Uruguai. Esta cifra, 

obviamente, non aparece computada nos cadros e gráficos anteriores. 

CONCLUSIÓNS Os datos expostos nas páxinas precedentes auto-

rízannos a formular unha serie de considera

cións con respecto ás necesidades e ás demandas dos galegas da terceira 

idade radicados en América, así como ós programas institucionais que a 

Xunta de Galicia vén desenvolvendo en favor do citado colectivo da 

Galicia exterior, durante o período comprendido entre 1990 e 1996, fun

damentalmente. 

A) Apréciase un alto grao de concordancia entre as necesidades e as 

demandas detectadas no traballo de campo realizado nos anos 

1991 e 1995 en Arxentina, Uruguai e Cuba, principalmente, polo 

equipo investigador da Universidade de Santiago, do que xa se 

deu conta ó principio <leste informe, e as consignadas nos relato

rios e comunicacións presentadas nas distintas edicións das reu

nións realizadas polo Consello de Comunidades Galegas. 

B) As principais demandas que, nun e noutro caso, se rexistran, con

cimen a: 

1) Dotación de axudas económicas directas e complementarias para 

aqueles galegas que se atopen en situación de necesidade e non 

poid~ nin sequera facer fronte á asistencia sanitaria requirida. 

Extensión da cobertura da lexislación sobre pensións non contri

butivas a tódolos españois, con independencia do lugar onde se 

atopen radicados, acurtando ademais os tempos para a súa per

cepción. E habilitación de prestacións económicas indirectas que 

repercutan en beneficio daqueles suxeitos máis desfavorecidos do 

colectivo que estamos a estudiar. 

2) Potenciación do "Programa Reencontras" e doutras accións que 

posibiliten a reintegración definitiva ou o retomo temporal dos 

ausentes ás súas localidades de orixe, ofertándolles prazas resi

denciais en centros de acollida con atención xerontolóxica. Pola 

nosa banda, constatamos que moitos dos anciáns enquisados 

manifestaron un grande interese por participar periodicamente en 
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excursións e viaxes nos seus espacios de asentamento, se ben esta 

petición non foi formulada de forma explícita polos representantes 

institucionais que participan nas distintas edicións das sesións ple

narias do Consello de Comunidades Galegas. 

3) Promoción, consolidación e ampliación dos cursos de terapia ocu

pacional no seo das entidades galegas que conten na súa masa 

social con efectivos da terceira idade, posibilitando a constitución 

de grupos estables que poidan desenvolver actividades de forma 

continuada durante todo o ano, mediante a supervisión de monito

res do propio país formados especificamente para este labor. Estes 

cursos de laborterapia cabería complementalos con actividades de 

tipo cultural e informativo, principalmente relacionadas coa reali

dade galega, segundo se desprende das respostas recollidas nos 

cuestionarios aplicados ós anciáns polo equipo investigador. 

4) Apertura, equipamento e axuda ó sostemento de residencias para 

estadías permanentes e fogares de día, dotados de persoal cualifi

cado, ademais de contribuír ó incremento da oferta de prazas nas 

institucións residenciais xa existentes. Para tal efecto, para a 

implantación do segundo dos servicios (fogares de día) e por un 

elemental criterio economizador, sería aconsellable que se dedica

sen a este fin as infraestructuras societarias que na actualidade 

permanecen ociosas a maior parte do tempo. Desta idea participan 

moitos dos directivos das entidades galegas cos que tivemos opor

tunidade de entrevistarnos durante a realización dos estudios de 

campo nos diferentes países visitados. 

C) Da análise da política autonómica do Goberno Galego a prol da 

Galicia exterior infírese que, en liñas xerais, vén dando resposta ás 

demandas e cubrindo as necesidades máis perentorias vehicula

das polos representantes institucionais. Non obstante, advírtese 

un desigual desfasamento, segundo os exercicios económicos, 

entre o volume de solicitudes formuladas e as resaltas de forma 

positiva. Isto nótase tanto no tocante ás axudas asistenciais indivi

duais coma no referente ó número de prazas concedidas para par

ticipar na "Operación Reencontras". Sen embargo, o índice de 

atención de solicitudes de cursos de terapia ocupacional e de axu

das asistenciais a entidades galegas alcanza cotas de cobertura moi 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 217 



Vicente Peña Saavedra e Antonio Rodríguez Martfnez 

elevadas. Tamén se pode afirmar que moitas das peticións en mate

ria de dinamización cultural, aínda que non foron obxecto dunha 

análise específica no marco deste traballo, cónstanos que atopan 

unha canle para a súa materialización a través dos cursos de lin

gua, literatura, historia e cultura galegas, encadrados no "Plan de 

Accións Formativas", e recursos de distinto tipo en varios dos pro

gramas que conforman os plans de "Accións culturais" e de 

"Asistencia estructural, funcional e <te equipamento", que teñen 

como beneficiarios directos ou indirectos a mozos, adultos e vellos. 

En materia de asistencia residencial as demandas efectuadas só 

puideron ser atendidas ata o momento por medio das axudas con

cedidas ós fogares onde residen anciáns de orixe galega. A peti

ción de apertura e posta en funcionamento de centros de acollida 

de día non recibiu aínda resposta institucional, se ben é certo que 

tampouco os propios Centros presentaron propostas operativas 

para ser executadas contando co financiamento e co apoio da 

Administración galega. Consideramos que esta iniciativa é de difí

cil viabilidade, debido ó elevado custo que supón tanto a súa 

implantación como o mantemento da mesma, principalmente 

polos recursos humanos que se necesitan para a atención dos 

anciáns, e os medios materiais idóneos dos que é preciso prove-las 

instalacións onde se sitúen este tipo de servicios. 

Vrnmos PARA A 

INTERVENCIÓN 

INSTITUCIONAL 

Tralas análises efectuadas ata aquí e tendo en 

conta as necesidades e demandas detectadas, as 

propostas formuladas e os programas que xa se 

están a desenvolver, estimamos que podemos 

poñer fin a este traballo enunciando unha serie de propostas xerais enca

miñadas a optimiza-las condicións de vida da poboación obxecto do 

noso estudio. Parte delas foron xa recollidas nun informe de investiga

ción anterior (Peña e Rodríguez, 1996) e agora preséntanse de forma 

máis condensada e convenientemente matizadas, pero tamén arrequen

tadas con novas contribucións. 

A) Sendo o colectivo dos anciáns un dos máis gravemente afectados 

pola crise económica que están a padece-los países latinoamerica

nos, cómpre realizar un esforzo por parte das distintas administra-
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cións para mitiga-lo estado daquelas persoas con maiores caren

cias e máis desprotexidas, a fin de evitar situacións extremas de 

desamparo, pobreza e exclusión social. Neste sentido, deberíanse 

mante-las accións que xa se veñen executando (pensións non con

tributivas, axudas asistenciais individuais, axudas asistenciais a 

entidades galegas, etc.) por parte das distintas institucións públi

cas, incrementando, na medida en que o permitan as dispoñibili

dades económicas, o volume de beneficiarios das mesmas e facili

tando os trámites administrativos para acceder ás diversas presta

cións. 

B) Dado que se rexistra un manifesto déficit de centros residenciais 

de acollida permanente para os anciáns nos distintos países onde 

se levou a cabo o estudio, e tendo en conta as situacións de soida

de e illamento que padecen parte dos xubilados galegas de 

América, faise indispensable dotar de máis prazas residenciais nas 

que se poida dar acollida ás persoas necesitadas. As estratexias 

para afrontar esta problemática poderían adoptar polo menos tres 

variantes: 

1) Incremento de postos nos fogares de anciáns xa existentes, 

mediante a súa ampliación. 

2) Creación de novos centros residenciais de acollida permanente. 

3) Habilitación de vivendas compartidas onde convivan conxunta

mente varios anciáns, baixo a tutela e coa asistencia de persoal 

cualificado. 

As fontes de financiamento para estas tres variantes procederían 

de subvencións outorgadas polas administracións públicas; dunha 

porcentaxe das cotas societarias de tódalas institucións galegas, 

dándolles preferencia de internamento ós seus socios; da venda ou 

traspaso do patrimonio inmobiliario infrautilizado da colectivida

de; e de fondos recadados en actividades especificamente progra

madas para este obxecto. 

C) Para aqueles anciáns que se atopan coas súas facultades psicofi

siolóxicas non manifestamente minguadas e residindo en domici

lios particulares, habería que proceder á apertura de fogares de 

día, nos que se lles ofrecese a oportunidade de: participar en 

diversas actividades informativas, culturais e terapéuticas; recibir 
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asistencia técnica de especialistas en xerontoloxía e obte-la manu

tención oportuna. Esta última prestación, de carácter opcional, 

tería que ser custeada, cando menos parcialmente, polos propios 

anciáns, agás en casos de indixencia e non percepción de ningún 

tipo de pensión ou axuda asistencial. Unha medida de aforro para 

reduci-lo elevado custo que supón a instalación e mantemento 

<lestes fogares consistiría en aproveita-las infraestructuras societa

rias xa existentes, optimizando aqueles edificios que permanecen 

pechados boa parte do ano. Nesta mesma liña quizais conviría 

ampliar, reorientar ou potencia-los servicios benéficos, culturais e 

asistenciais dalgunhas das moitas entidades existentes, polarizán

doos de forma diferencial cara ó sector demográfico máis envelle

cido, que adoito recibe unha atención institucional reducida. 

D) Dende as residencias de acollida, os fogares de día e tamén dende 

outras sedes societarias, habería que programar actividades con 

fins terapéuticos e ocupacionais para enche-lo tempo libre dos 

anciáns que a eles concorren. Entre esas actividades terían presen

cia cursos ou obradoiros de manualidades, prevención hixiénico

sanitaria, cultura galega, artesanía, modelado, barro, papiroflexia, 

pintura, etc.; sesións de dramatización, vídeo-fórum, baile, exerci

cio físico, xogos populares e experiencias de convivencia interxe

racional, onde os mozos teñan oportunidade de recoller directa

mente dos maiores historias de vida en audio e vídeo; excursións e 

visitas guiadas á cidade de asentamento e ás súas proximidades, 

etc. Algúns dos propios xubilados e pensionistas participantes en 

cada curso poderían actuar como monitores dos que se fosen 

incorporando en sucesivas quendas. O efecto multiplicador desta 

iniciativa axiña se patentizaría, revertendo ademais nunha maior 

rendibilidade e nun aforro dos recursos económicos investidos, así 

como nun manifesto reforzo da autoestima dos mesmos anciáns. 

E) Dous servicios novos que sería interesante poñer en funcionamen

to dende os Centros galegos consistirían na apertura dunha liña 

telefónica, atendida por persoal especializado, á que puidesen 

recorre-las persoas maiores para comunica-las súas inquietudes e 

problemas; e na formación dun equipo de axuda a domicilio, 

encargado de prestar asistencia a aqueles anciáns que viven sós ou 
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acompañados por outros individuos da súa mesma idade e requi

ran apoio externo para realizar parte das tarefas cotiás. 

F) A valoración altamente positiva que, entre os galegas da terceira 

idade, recibe o "Programa Reencontras", aconsella o seu mante

mento futuro e, na medida en que as disponibilidades económicas 

o permitan, a súa potenciación a través do incremento do número 

de prazas ofertadas das que se debería realizar unha campaña de 

difusión en todos aqueles lugares onde haxa aspirantes ás mesmas. 

G) Na liña difusora expresada no punto anterior, cumpriría dispoñer 

de medios de comunicación de masas escritos, radiofónicos, tele

visivos e cibernéticos que servisen de enlace entre a Galicia inte

rior e os residentes na Galicia exterior, e tamén entre as distintas 

comunidades galegas espalladas polo mundo, utilizando tódolos 

recursos que as novas tecnoloxías da comunicación permiten na 

actualidade: Internet, televisión vía satélite ou dixital, radio exte

rior, xornais en soporte impreso, gravacións en audio, vídeo e CD 

Rom, etc. 

O elenco de iniciativas expostas non esgota o amplo panel das activi

dades susceptibles de programación que se poderían suxerir e que, se é o 

caso, conviría implantar conforme se fose esgotando ou minguase signi

ficativamente o potencial de atracción de determinadas prácticas xa 

desenvolvidas durante un dilatado período de tempo. As capacidades de 

innovación e experimentación serán sempre boas estratexias para o dese

ño· e canalización das futuras intervencións. 
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Resumo 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES E PROGRAMAS 

INSTITUCIONAIS A PROL DOS GALEGOS DA 

TERCEIRA IDADE EN AMÉRICA (1990-1996) 

Vicente Peña Saavedra 

Diagnóstico de necesidades e programas institucionais ... 

Na primeira parte do corpo do traballo compáranse 

algúns dos resultados máis salientables de dúas investiga

cións empíricas, realizadas en 1991 e 1995, sobre as 

demandas e necesidades dos galegos da terceira idade 

radicados en América. A continuación expóñense as peti

cións formuladas polos representantes corporativos da 

Galicia exterior á Administración autonómica verbo dos 

Antonio Rodríguez Martínez anciáns dende o foro das reunións plenarias do Consello 

das Comunidades Galegas. Por último analízase e avalíase 

a resposta do Goberno galego á problemática dos anciáns emigrados a través dos distintos programas desti

nados a eles. O artigo remata coa formulación das conclusións que se desprenden dos resultados do infor

me e co enunciado dunha serie de propostas de intervención institucional. 

Palabras clave: anciáns galegos en América, programas institucionais, demandas e necesidades. 

Resumen En la primera parte del trabajo se comparan algunos de 

los resultados más destacados de dos investigaciones 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES y PROGRAMAS empíricas, realizadas en 1991 y 1995, sobre las deman

INSTITUCIONALES A FAVOR DE LOS GALLEGOS DE das y necesidades de los gallegos de la tercera edad radi

LA TERCERA EDAD EN AMÉRICA (1990-1996) cados en América. Seguidamente se exponen las peticio-

nes formuladas por los representantes corporativos de la 

Vicente Peña Saavedra Galicia exterior a la Administración autonómica con res-

Antonio Rodríguez Martínez pecto a los ancianos desde el foro de las reuniones plena-

rias del "Consello das Comunidades Galegas". Por último 

se analiza y se evalúa la respuesta del Gobierno gallego a la problemática de los ancianos emigrados a tra

vés de los distintos programas destinados a ellos. El artículo termina con la formulación de las conclusiones 

que se desprenden de los resultados del informe y con el enunciado de una serie de propuestas de interven

ción institucional. 

Palabras clave: ancianos gallegos en América, programas institucionales, demandas y necesidades. 

Abstract 

DIAGNOSIS OF NEEDS ANO INSTITUTIONAL 

PROGRAMMES IN FAVOUR OF ELDERLY 

GALICIANS IN AMERICA (1990-1996) 

Vicente Peña Saavedra 

Antonio Rodríguez Martínez 

In the first part of the body of the work, a comparison is 

made between sorne of the more outstanding results of 

two empirical investigations, done in 1990 and 1995, on 

the demands and needs of elderly Galicians settled in 

America . Next, the requests made by the corporate repre

sentatives of Galicia overseas to the autonomic adminis

tration, on behalf of the aged, in the plenary meetings of 

the Council of Galician Communities (Consello das 

Comunidades Galegas) are set out. Finally, an analysis 

and evaluation is made of the response given by the Galician government to the problems of elderly emi

grants through the different programmes they have created, aimed at this group. The article ends with the 

formulation of the conclusions reached from the results of the investigation and the putting forward of a 

series of proposals for institutional intervention. 

Key words: lnstitutional programmes, demands and needs, elderly Galicians in America. 
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Re sumé 

DIAGNOSTIQUE DES NÉCESSITÉS ET 

PROGRAMMES INSTITUTIONNELS EN FAVEUR 

DES GALICIENS DU TROISii:ME ÁGE EN 

ÁMÉRIQUE (1990-1996) 

Vicente Peña Saavedra 
Antonio Rodríguez Martínez 

Dans la premiere partie du corps du travail, on réalise la 

comparaison de certains résultats parmi les plus dignes de 

mention de deux recherches empyriques, réalisées en 1991 

et 1995, sur les demandes et les besoins des Galiciens du 

troisieme age enracinés en Amérique. Par la suite, le conte

nu de cette contribution verse sur les pétitions formulées 

par les rep'resentants corporatifs de la Galicie extérieure fai

tes a l'Administration autonome en ce qui concerne les per

sonnes agées, depuis le forum des réunions plénieres du 

Conseil des Communautés Galiciennes (Conse//o das 

Comunidades Galegas). Enfin, on effectue une analyse et une évaluation de la réponse du Gouvernement 

galicien a la problématique des personnes agées émigrées a travers les différents programmes qui leur étaient 

destinés. L'article termine avec la formulation des conclusions qui se dégagent des résultats du rapport et 

avec l'énoncé d'une série de propositions portant sur l'intervention institutionnelle. 

Mots cié: Programmes institutionnels, demandes et nécessités, personnes agées galiciennes en Amérique. 

Currículum Vicente Peña Saavedra. Profesor titular de Historia da 

Educación Contemporánea na Universidade de Santiago 

de Compostela . As súas liñas de investigación céntranse na vertente educativa e cultural da emigración 

galega no pasado e no presente, dirixindo varios proxectos e traballos académicos sobre esta temática . 

Entre as súas últimas publicacións figura a obra Informe Socioeducativo: Os Galegas da Terceira ldade en 

América (1996), que codirixiu xunto co profesor Antonio Rodríguez. 

Antonio Rodríguez Martínez naceu en Xinzo de Limia (Ourense). t Doutor en Pedagoxía pola 

Universidade de Santiago de Compostela e profesor da mesma no Departamento de Teoría e Historia da 

Educación. O seu labor investigador está centrado en catro liñas: fins, valores e desenvolvemento do sistema 

educativo; intervención pedagóxica: explicación da acción e significación do coñecemento da educación; 

desenvolvemento profesional das funcións pedagóxicas; e dimensión educativa da emigración galega. 
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UN EXEMPLO DE 

APARENTE 

INMOBILIDADE NO 

INTERIOR 

MIGRATORIO: O 

ARCIPRESTADO DE 

PILOÑO (1850-1899) 
María Seijas Montero 

A dialéctica de dominación

sometemento suscitada entre o 

home e a natureza é de grande 

importancia nas sociedades de 

base agraria, onde a incapaci

dade do home para domina

los ciclos naturais converte a 

inestabilidade das colleitas no 

principal e máis dramático 

problema. Tal sucedeu en 

Galicia tralas malas collei tas 

de 1850, cunhas repercusións 

demográficas e sociais que sig-

nificaron o esgotamento da 

última das solucións agraria,s do Antigo Réxime demográfico e agrícola: 

a da pataca. Asentado unicamente sobre este novo cultivo, o forte crece

mento demográfico de Galicia ata pouco despois de 1850 vai entrar en 

crise a partir desta década. Dada esta situación a única saída que queda

ba consistía na emigración, á cal acoden un gran número de galegas 

como reacción ante a constatación empírica dunha situación de pobreza 

endémica no campo galega, en definitiva rexida por factores de expul

sión de natureza económica e demográfica. É evidente que no caso gale

ga as súas especiais condicións socioeconómicas fixeron que existise un 

forte proceso emigratorio que non se debe estender a todo o territorio; 

ninguén dubida de que existiron causas comúns que levaron ó desenvol

vementó do fenómeno: desde a multiplicidade dos impostas ata a falta 

de protección á agricultura pasando polo excesivo fraccionamento da 

propiedade territorial en pequenas parcelas, etc., elementos que, como 

queda <lito, presentan diferencias comarcais, marcadas polas direccións 

ou destinos e, así mesmo, polas modalidades da súa duración e ocupa

ción laboral. A pretensión do presente traballo é estudia-las característi

cas dunha zona concreta, o arciprestado de Piloño, nun período determi

nado, a 2ª metade do século XIX, para iso utilizáronse fontes, non tódalas 

desexadas, que permiten coñece-la zona e contrastala con outras próxi

mas. Partiremos nun primeiro momento da base, a través dos indicado

res censuais utilizados polo profesor Eiras Roel, de que a zona estudiada 
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se caracteriza por unha moi débil emigración. A pesar de todo demóstra

se, mediante os Arquivos Parroquiais fundamentalmente, como a emi

gración aínda que escasa existiu e cambiou ó longo da 2ª metade do 

século XIX e principios do XX, pasando de movementos temporais ou 

estacionais, con centro de recepción no propio Reino ou en Portugal, a 

unha definitiva -a americana-, que significará para os galegos o froito 

tardío da súa presencia na historia. 

Por conseguinte, o obxectivo último do traballo é un achegamento ó 

fenómeno migratorio dunha zona pertencente á comarca do Deza, a cal 

confiemos que poida ser tratada con maior detalle, nun futuro non moi 

afastado, nun aspecto: os desprazamentos humanos que constitúen un 

fenómeno complexo dentro da demografía, aínda que non por iso menos 

interesante. 

SITUACIÓN E 

CARACTERÍSTICAS 

XEOGRÁFICAS 

DA ZONA DE ESTUDIO 

O arciprestado de Piloño encóntrase dentro da 

diócese de Santiago e abarca 19 freguesías per

tencentes ó municipio de Vila de Cruces (antiga

mente concello de Carbia) 1, dentro do partido 

xudicial de Lalín. 

O referido concello, Vila de Cruces, está situado no centro-oeste de 

Galicia e ó norte da provincia de Pontevedra; limita ó norte cos concellos 

de Touro, Arzúa e Santiso, polo leste co de Agolada, polo sur con Lalín e 

Silleda e polo oeste con Boqueixón e Touro. A súa situación xeográfica é: 

latitude: 4~º 47'5 Norte e a lonxitude de 8º 10' Oeste, e a súa altitude é de 

487 metros sobre o nivel do mar. 

No antigo réxime o actual concello de Vila de Cruces tiña as súas 

parroquias distribuídas nas xurisdiccións de Carboeiro, Caxide, 

Abeancos, Camanzo, Piloño, Cira e S. Xusto de Dombodán, pertencentes 

á provincia de Santiago, e as xurisdiccións de Carboeiro e Deza, perten

centes á provincia de Lugo2
• No caso da xurisdicción de Piloño compren

día as freguesías de Obra, Ollares, Piloño e Salgueiros, todas elas dentro 

das 19 que compoñen o arciprestado de Piloño: 11 matrices e 8 anexas; 

1. Pala O. M. do 29 de setembro de 1944 aprobouse o cambio de nome e capitalidade de Carbia polo de 
Vila de Cruces (BOE, número 239,· 15 de outubro, 1944). 
2. Encontrámonos con dúas xurisdiccións co mesmo nome na mesma zona aínda que con provincia diferen
te, Carboeiro de Santiago e Carboeiro de Lugo. Sobre cuestións dos concellos vid . Fariña Fajardo, X: Os con

cellos galegas, T. X, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1993. 
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Un exemplo de aparente inmobilidade no inte rior migra torio ... 

"el señorío, lo ejercía en su momento el reverendo arzobispo de 

Santiago, quien nombraba juez ordinario"3 
• 

No presente estudio, ademais de estudia-las parroquias que encontra

mos do arciprestado de Piloño na serie Asuntos Matrimoniais do 

Arquivo Diocesano de Santiago4
, utilizámo-los arquivos parroquiais para 

coñecer dous casos concretos do devandito arciprestado: Santa María de 

Oirós e a súa anexa S. Mamede de Bodaño. A primeira destas parroquias 

"está situada en la falda occidental del monte Carrio con buena ventila

ción y clima sano. Confina el término por el N. Besejos, E. Asorei, S. 

Bodaño y O. Fontao. El terreno participa de monte y llano y es de media

na calidad. Bodaño está situada sobre la margen derecha del río Deza, 

con clima templado y sano. Confina con los términos de Oirós (de la cual 

es aneja), Asorei, Losón y Fontao; el terreno bastante fértil en la ribera no 

carece de arbolado y pasto"5
• 

FONTES, 

PRESENTACIÓN E 

CRÍTICA 

Utilizamos basicamente dous tipos de fontes: por 

un lado, a serie Asuntos Matrimoniais conserva

da no Arquivo Diocesano, clasificada e ordenada 

por arciprestados, fonte máis ou menos útil para 

lograr unha aproximación ó estudio dos movementos migratorios, e 

caracterizada por ser unha documentación cunha tipoloxía variada, que 

irá desde as peticións de dispensa de consanguinidade ata os informes de 

soltería pasando polas dispensas de proclamas ou as solicitudes da docu

mentación necesaria para realizar un matrimonio, por exemplo as certifi

cacións de bautismo, acreditacións de viuvez, etc. A pesar da riqueza que, 

en ocasións, nos pode dar esta fonte non sempre queda compensada se 

comparámo-la laboriosidade do seu baleirado cos resultados finais conse

guidos: no naso caso dos 52 asuntos matrimoniais conservados entre os 

anos 1830-1883 no arciprestado de Piloño rexistráronse 7 casos de emigra

ción, o que supón un 13,46% do total, non debemos esquecer, con todo, 

que seguramente existiron moitos matrimonios que casando non pedisen 

o tipo de certificacións ou acreditacións que nos serían útiles para o coñe-

3. Pascual Madoz: Diccionario Geográfico-Estadístico de España, T. V, 1845. 

4. Nesta serie non apareceron mencións nas 19 parroquias que forman o arciprestado, senón en 7, polo 

que o estudio estará acorde coas limitacións da propia fonte . 

5. Segundo datos do Diccionarrio Geográfico-Estadístico de España y Portugal por D. Sebastián Miñano, 

Madrid, 1826, e Diccionario .. . , op. cit., 1845. 

ESTUD IOS MIGRATORIOS 233 



María Seijas Montero 

cemento da emigración por encontrarse dentro da súa terra, o que non é 

indicativo de que non recorresen a unha emigración posterior. 

E se laborioso é o resultado de Asuntos Matrimoniais máis o é o de 

Arquivos Parroquiais, a pesar da excelente conservación dos mesmos na 

parroquia de Sta. María de Oirós e a súa anexa S. Mamede de Bodaña6, 

debido á escaseza de datos que a devandita fonte nos presenta para a 

segunda metade do s. XIX, polo que os ditos rexistros non nos permiten 

facer unha análise definitiva do éxodo migratorio, senón unicamente 

indicativo do mesmo; as razóns son obvias, por un lado o territorio que 

cobren é tan reducido como o d unha parroquia (e en ocasións a súa 

anexa), por outro lado as referencia a este fenómeno poden ser indicios 

indirectos ( coñecemento do fenómeno a través das relacións de masculi

nidade ), tendo sempre en conta que as diferencias entre as máis e menos 

completas estriba no propio labor do párroco que debe face-lo rexistro e 

que permite en ocasións facer un estudio máis pormenorizado do fenó

meno e noutras quedar só co superfluo. 

No presente estudio encontrámonos en total con 36 casos de emigra

ción, algún dos cales será matizado no seu momento, das 1.500 partidas 

consultadas no Arquivo Parroquial de Oirós, é dicir, un 2,4 % do total. 

Fronte á serie de Asuntos Matrimoniais, na que nos atopamos en varias 

ocasións o lugar de destino dos emigrantes e mesmo a duración da saída, 

nos rexistros parroquiais son máis abundantes as mencións a "ausentes" 

sen especificar cara a onde, o que nos proporciona datos máis escasos 

sobre a emigración, se ben non deben escapará consideración do historia

dor que pretende utiliza-la devandita fonte para o estudio da emigración. 

A EMIGRACIÓN A Como xa queda dito utilizámo-la serie de 

TRAVÉS oos ASUNTOS Asuntos Matrimoniais conservada no Arquivo 

MA TRIMONIAIS Histórico Diocesano de Santiago referida ó arci-

prestado de Piloño, para o período comprendido 

entre 1830-18837
, as mencións á emigración supoñen unha porcentaxe do 

13,46% do total: 

6. O meu agradecemento máis sincero ó Sr. cura párroco de Sta . Marra de Oirós, D. Nicolás Alvarellos, polas 
facilidades dadas para a consulta dos libros así como pola súa amabilidade e hospitalidade. 
7. Non aparece documentación tódolos anos, senón que hai interrupción na serie, o que non nos permite 

facer un estudio anual da emigración . 
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Un exemplo de aparente inmobilidade no interior migratorio ... 

Táboa 1 

Total de Asuntos A. Matrirnoniais con 
ARCIPRESTADO Ma trirnoniais referencias a ausentes Porcentaxe 
PILOÑO 52 7 13,46% 

Porcentaxe apreciable dentro dos casos estudiados aínda que posible

mente con menor rendibilidade ca outras fontes co mesmo obxectivo 

como os Expedientes de Soltería8
• 

Dos sete casos encontrados só dous son de mulleres, o que supón un 

28,57% fronte a unha porcentaxe do 71,43% de homes, o que indica a maior 

presencia <lestes últimos na emigración para o período estudiado, se ben a 

escaseza de casos encontrados na devandita fonte non pode ser totalmente 

indicativa nun momento en que a poboación do interior galega se dirixe 

tanto á propia Península como a América9 cunha certa importancia. No 

caso das mulleres unha diríxese á cidade de Santiago para traballar no ser

vicio doméstico10
, mesmo se nos indica a presencia desta mesma muller 

traballando, anteriormente, en parroquias limítrofes á súa no mesmo 

emprego11
; no caso da outra muller non coñecémo-lo seu destino, pero si o 

suposto motivo da súa marcha: "una fuga por amor"12
, que puido vir moti

vada pola oposición dos pais dela a esta relación, caso significativo porque 

a muller que marcha cun home adoita se-la súa muller as máis das veces13
• 

8. Os expedientes foron utilizados por Pedro L. Gasalla Regueiro: "La emigración en la provincia de Lugo 

(1860-1900) . Aproximación al estudio indirecto a través de los indicadores demográficos", en Revista da 

Comisión Galega do Quinto Centenario, n.º 6 (1990); tamén serán utilizados de forma secundaria por 

Rodríguez Ferreiro no Morrazo e Ofelia Rey na Ulla . 

9. Sobre esta cuestión destaca o estudio de Fernández Cortizo, C.: "La emigración Peninsular (1700-1914), 

en Revista da .. ., op. cit., n.º 7 (1990), nunha zona próxima á estudiada: A Terra de Montes. Sobre a emigra

ción a finais do XIX a América destacan as contribucións de M .ª Soledad del Valle no concello de Silleda, 

dentro da mesma comarca có naso arciprestado, o Deza. 

10. "El cura de Gres reúne a los feligreses José Figueiras e María Rendo para el 15-5-1859 con el fin de ver 

si podía avenirlos en la cuestión que entre sí tienen [ .. . ] se presentó él José Figueiras al parecer de buena fe 

[ ... ] la María Rendo a pesar de ser convocada no asistió ni se presentó por hallarse sirviendo en la ciudad de 

Santiago" (Arquivo Diocesano de Santiago, Serie: Asuntos Matrimonia is, Mazo 9º, Atado: 1086). 

11. "Ella también sirvió en Riobó en casa de D. Mariano Pereiro, otro año lo estuvo en S. Martín de Ca JI obre y 

otros sitios y en la actualidad en Santiago" (Asuntos Matrimoniais). O emprego da muller no servicio domésti

co sinálao tamén María del Rosario Matilde Varela Pardo no seu traballo : "Primera aproximación a los movi

mientos migratorios del Noroeste Gallego. La tierra de Vimianzo entre 1680 y 1860" , en Eiras Roel, A.: 

Aportaciones al estudio de la Emigración Gallega. Un enfoque comarcal, Xunta de Galicia, 1992, pp. 77-89 . 

12. É o caso de Rosa Rodríguez e José Pulleiro, que estando solteiros "marcharon juntos" (A. Matrimoniais). 

13. Dado o ambiente de opinión que había na época non eran frecuentes as saídas das mulleres sen os seus 

homes, se ben isto non será dogma de fe nin indicativo do tipo de emigración da muller. Xa para o século 

XVIII Meijide Pardo na súa obra La emigración gallega intrapeninsular, Madrid, CSIC, 1960, cifra a emigra

ción feminina nun tercio do total de saídas. 
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Táboa 2 

Distribución dos ausentes por sexo segundo o seu destino: 

Sexo ..... .... ..... ....... .. ...... ... ... .... ... P.~~t'-:1.S.~l ..... . 
VARÓNS 2 

MULLERES 

TOTAL 2 

Galicia 

1 

1 

2 

Fóra do reino 

1 

1 

Ausentes 

1 

1 

2 

Nalgúns casos as saídas de mulleres están provocadas polas necesida

des económicas na súa vida e na súa familia, como posiblemente ocorra 

coa muller que marcha servir a Santiago; e, aínda que a fonte non o 

indica directamente, outros estudios demóstrannos que é unha das 

principais razóns de saída feminina 14
• Non parecen participar, en cam

bio, na emigración cara a terras americanas a pesar de que esta se vai 

xeneralizando ó longo do XIX, en maior medida na súa segunda meta

de. No caso dos varóns non existe un indicador directo de emigración a 

América, pero o uso doutras fon tes (Arquivos Parroquiais) constatará 

que si existiu no arciprestado de Piloño igual ca na totalidade de 

Galicia 15
• No interior da provincia de Pontevedra a emigración a 

América é importante a finais do XIX e principios do XX16
• O motivo da 

tardanza pódese deducir de que a economía pode, ata este momento, 

soster a tódolos seus efectivos sen necesidade dunha emigración a 

longa distancia, acudindo só a unha emigración temporal. 

14. Sirva como exemplo o caso que Varela Pardo encontra no expediente de Manuel Touriño e Eulalia 

Lamas, veciños da parroquia de Rus, no municipio de Carballo, o párroco informa de que "la contrayente 

tuvo que ausentarse va por dos años de esta parroquia de su oriundez a servir de criada [ ... ] por haber sus 

padres decaído de la clase de labradores a la de jornaleros", AHDS, Asuntos Matrimoniais. Arciprestado de 

Bergantiños, atado 1078, que a antedita autora utiliza no seu estudio "Primera aproximación .. . ", op. 
cit., 1992 . 
15. O problema no estudio da emigración galega a América, que non se pode considerar definitivamente 

resalto, é a determinación do seu volume, vid. Eiras Roel, A. : "La emigración gallega a las américas en los 

siglos XIX y XX. Nueva Panorámica revisada", en Aportaciones al estudio .. ., op. cit., 1992 . 
16. Del Valle González, M .ª S.: "La emigración y otros indicadores demográficos. Comarcas de Lalín Y 

Silleda " , en Aportaciones al estudio .. ., op. cit., 1992 . 
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Destino Táboa 3 

dos ausentes Destino dos ausentes no arciprestado de Piloño: 

Anos 
1830 

1847 

1849 

...... .. ····· ......... ... ..... . 1!.~!~.S.~~ ....... . Tui ....... .. .... .. ~.~t.i.~.$.~ .. . Ausentes 

1 

1 

1859 

1861 ................... .... ..... .. 
1869-80 1 

1883 

PORCENTAXES 42,85% 

1 

14,28% 

1 

14,28% 

1 

1 

28,57% 

Como se pode apreciar no cadro precedente, das 7 referencias a 

ausentes que atopamos, tres correspóndense co Reino de Portugal; dous 

co de Galicia, qu'e terán, conxuntamente, a mesma porcentaxe que as 

<lúas referencias que aparecen de "ausentes" (28,57%) fronte ó 42,85% do 

Reino de Portugal. Segundo estes datos e tendo en conta que a emigra

ción neste período, 1830-83, é unha empresa case exclusivamente mascu

lina queda constancia dunha corrente migratoria dirixida fundamental

mente cara a Portugal17
, seguida pola emigración dentro do propio Reino 

de Galicia. No caso das mencións a "ausentes" aparece unha muller que 

marcha cun home a destino descoñecido, e un individuo que marcha 

temporalmente18
• Como xa dixemos anteriormente, non encontramos 

mencións a saídas americanas entre os anos 1830-83, o que pode indicar 

que ata que a aventura americana foi segura (finais do XIX-principios do 

XX) as xentes do arciprestado de Piloño, igual que ocorre no resto da 

montaña pontevedresa19
, preferiron a opción tradicional con saídas de 

forma temporal ou estacional producidas por necesidades perentorias, 

buscando alivio económico nas grandes vilas e núcleos urbanos do 

Reino; tamén se dá a emigración allea a unha "necesidad vital de los 

17. Esta corrente migratoria cara a Portugal no s. XIX é sinalada por Soledad del Valle para o municipio de 

Silleda e a comarca de Dozón en "La emigración y otros indicadores ... " , pp. 67-70 e "La emigración en la 

comarca de Dozón según los expedientes de Quintas", en Aportaciones al estudio ... , op. cit., 1992, pp. 

71-75. 
18. María Sánchez da parroquia de Cumeiro non pode casar con José García porque segundo o seu párroco 
este non presentou "certificado de libertad de los pueblos donde residió algunos años" (AHD de Santiago, 

Serie: A. Matrimoniais). 
19. Valla como exemplo a zona de Montes estudiada por Fernández Cortizo, C.: "Emigración peninsu-

lar .. . ", op. cit., 1990. 
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individuos" 2º, é dicir, aquela realizada polos mozos desprazados polo 

servicio militar dentro do propio Reino21
• Non aparecen tampouco refe

rencias directas a saídas cara a Cádiz, aínda que os Arquivos Parroquiais 

nos demostrarán a súa importancia na 2ª metade do século XIX, cando a 

devandita cidade xoga o papel de ponte cara a América. De igual manei

ra non hai mencións de mozos ausentes en Castela, quizais este tipo de 

emigración estacional se fose substituíndo pola temporal; encontramos, 

con todo, presencia de emigración estacional no caso portugués; aquí os 

mozos adoitan realizar actividades agrícolas, preferentemente traballan 

de braceiros no campo, e nalgunhas ocasións repiten a súa estadía no 

<lito Reina22
; así, aparecen estadías que nun principio serían estacionais, 

pero acabarían converténdose en temporais23
• Un condicionante para esta 

emigración é o das levas militares, que empurran ós mozos desta zona24 

a emigrar a Portugal por-que aquí non podían ser recrutados25
• Xa nos 

últimos anos do século XIX a emigración se dirixiu sobre todo a 

América, aínda que con máis importancia a principios do XX, como así 

demostrarán os arquivos parroquiais. 

Podemos concluír entón dándolle á serie de asuntos matrimoniais o 

valor que merece: proporciona unha visión global da emigración no arci

prestado de Piloño, sen embargo a penas permite un tratamento estatísti

co de tipo cuantitativo da información. 

A EMIGRACIÓN A Posiblemente os rexistros parroquiais (actas de 

TRAVÉS oos REXISTROS bautismo, matrimonios e defuncións) sexan a 

P ARROQUIAIS fon te máis utilizada para o estudio do fenómeno 

migratorio, con todo nunca debemos esquecer 

20. En Rey Castelao, O.: Aproximación a la Historia Rural de la comarca de la U/la (siglos XVII-XVIII), 
Santiago, 1981, p. 71 . 

21. "Valentín Barrio vecino de Gres estuvo sirviendo en Tuy" (AHD). 

22. "Ramón Guimarás, soltero, de la parroquia de Cumeiro estuvo ausente de la misma en el reino de 

Portugal seis meses en los años 1869 y otros seis en 1880 ... ". D. Ramón Brandariz, cura de Cumeiro, di que 

"Ramón Guimarás carece por completo de bienes de fortuna, así como también sus padres y sólo vive de un 

jornal que a veces se le proporciona como trabajador de campo" (AHD). 

23. "José Lalín y Ramona Rey natural ella de Villareal en el reyno de Portugal, diócesis de Braga [ ... ) ella fue 

trasladada por aquel a esta tierra[ .. . ) José Lalín estuvo 17 años en Portugal" (AHD). 

24. Igual que ós das terras dezanas de Silleda e Dozón, vid . Soledad del Valle: "La emigración ... ", op. cit., 

1992. 

25. Aparece o caso de José Gómez que marcha para Portugal para librarse do alistamento: "no consta 

cubierto su servicio" (AHD). 
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que a análise que nos permiten é só indicativa do fenómeno, pois as 

carencias que presentan son moi chamativas e como queda dito depen

den da propia disposición do párroco ó face-las anotacións. Ademais as 

cifras obtidas deben ser sempre consideradas como mínimas xa que das 

ausencias dalgúns fregueses non quedaron pegadas explícitas, nin no 

rexistro de bautismos, por non producirse durante a súa estadía no exte

rior ningún bautismo co que tivesen relación directa; nin no de matrimo

nios por casar fóra da súa terra ou por permanecer solteiros durante toda 

a súa vida; nin no de defuncións, xa fose por falta de noticias do seu fale

cemento ou por non ter na parroquia familiares achegados que pagasen 

as súas honras fúnebres26
• A pesar dos problemas que este tipo de fonte 

presenta, debemos ter en conta: as referencias que aparecen nas actas de 

matrimonio onde se fai constar que o contraente presenta "licencia de 

libertad y soltería por el tiempo que estuvo ausente" (así encontramos 

tres referencias) (vid.: Táboa 4, Apéndice). No caso das actas de defun

ción anótanse "los oficios de entierro y honras fúnebres" celebrados na 

parroquia polos veciños falecidos fóra. Unhas cerimonias que adoitan ser 

encargadas polos familiares da víctima unha vez coñecido o suceso ben 

polas cartas que lle envían ó párroco os capeláns dos hospitais onde 

morreron os emigrados, polas declaracións de compañeros do defunto 

cando regresan, polas cartas ou mesmo por suposición da familia debido 

á ausencia prolongada do emigrante, do cal se perde toda noticia. Nestas 

partidas encontramos trece casos de emigración (vid. Táboa 5). Se aten

demos á distribución dos ausentes por estado civil segundo as mencións 

nos libros de defunción (vid. Táboa 6), observamos como os emigrantes 

solteiros, co 61,5%, predominan sobre os casados e os de orixe descoñeci

da, sendo inapreciable o número e porcentaxe dos viúvos. É evidente 

que nos momentos de dificultades económicas familiares os primeiros en 

emigrar eran os fillos, só en última instancia o facían os pais de familia, e 

case nunca as mulleres. Por último, caso significativo será o das men

cións encontradas nas actas de bautismo (vid. Táboa 7)27
, algunhas destas 

obrígannos a abrir un interrogante xa que non nos permiten coñecer en 

26. En Varela Pardo, M.ª R.: "Primera aproximación ... ", op. cit. 
27. Debemos excluí-lo ano 1878 xa que non aparecen referencias á celebración de ningún bautismo. 
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que momento (s. XIX ou XX) ten lugar a emigración28
• Dos vinte casos 

encontrados aquí, quince son os que presentan dúbidas, estes teñen unha 

nota ó lado de cada partida que nos indica o casamento destas persoas 

en América no s. XX29
, e ante esta situación preguntámonos: ¿o emigrante 

desprázase no século XIX sendo mozo ou no XX, uns anos antes do 

matrimonio, en idade máis adulta? Trala imposibilidade de solucionar 

este interrogante podemos remitirnos a zonas próximas á estudiada para 

esclarecer, na medida do posible, a cuestión, aínda que non debemos 

considerala como totalmente certa pois poderiamos caer nun erro. Se 

tomamos como exemplo o concello de Silleda durante o século XIX30
, 

veciño da zona que nos ocupa, sinálase que hai unha emigración con 

idades comprendidas entre 30 e 50 anos, se estendemos isto á nosa zona 

diríamos que esta emigración se produce no século XIX. 

Táboa 8 
Idades dos individuos nacidos no XIX, a principios do XX e idades de matrimonio: 

Bautismo ldade en 1900 ldade de matrimonio .. ....... ...... ...... . 
1856 44 52 

·· ············ ·· ········ ············· ··········· ················ ·· ··· ·· ·· ···· ············ ............ .... .... ....... ... ..... .. ·• ·· ········· ··········· 
1868 32 58 

.. ........ ...... ......... ............. ··················································· ............................. ... .. ... ...... ...... ..... ...... . 
1872 

1879 

28 

21 

21 

1881 19 

39 

37 

31 
29 

······· ·· ······ ································ ·· ···· ···· ····· ···· ....................... .......... ...... ·· ···· ·············· ·· ········ ··· 
1883 17 30 

················· ··········· ······ ···· ··· ······· ······ ·············· ·· ···· ········ ·············· ······ .. ...... ... ..... ... ... ............. .. .... .. ........... ... . . 
1884 16 24 

1886 
1887 

1891 

..... ........ .... ......................................... 
14 39 
13 27 

... ....... .................... .......... .... ... ... ······· ············· ····· ·· ··· 
9 29 ················ ..... ................................................................... ......... .......... ... ...... . 

1893 

1897 

7 

7 

7 

3 

22 

57 
33 

23 

28. lntentouse soluciona-lo problema buscando documentación municipal no Arquivo do Concello de Vila 

de Cruces, pero non se encontrou nada anterior a 1936, quizais no futuro un golpe de serte nos permita 

coñecer en que momento ten lugar o fluxo migratorio das parroquias de Oirós e Bodaño así como da totali

dade do Concello e, por conseguinte, do arciprestado estudiado. 

29. Como por exemplo o caso de Manuel García bautizado en Oirós o 29 de xuño de 1856 e casado en Bos 

Aires o día 24 de setembro de 1908. (Libro de Bautismos 1851-1864, Sta. María de Oirós). Ou o caso de 

Manuel Iglesias bautizado en Bodaño en 1884 e "que contrajo matrimonio en la República de Buenos Aires, 

S. Nicolás de los Arroyos el 30 de Mayo de 1908" (Libro de bautismos 1864-1918). 

30. Estudiado por María Soledad del Valle González: "La emigración y otros indicadores .. . ", op. cit., 1992, 

a través do Padrón de Habitantes de 1885. 
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Se analizámo-la táboa precedente e nos fixamos na primeira columna 

podemos supoñer que a emigración é posterior a 1900, excepto nos dous 

primeiros casos, que se puido producir nos últimos anos do XIX, e se 

observámo-la idade de matrimonio (52 e 58 anos) podemos crer que, 

polo menos no primeiro dos casos, a emigración se produciu despois de 

enviuva-lo individuo, polo cal estes matrimonios serían de segundas 

nupcias31
, o mesmo caso pode se-lo encontrado en 189332

, unha muller 

casa con 57 anos, moi posiblemente despois de enviuvar na emigración; 

analizándoo así chegamos á conclusión de que en Oirós e Bodaño a xente 

emigrou a partir dos 30 anos33
, pero se analizámo-la idade media de 

matrimonio dos individuos sen ter en contaos dous primeiros casos nin 

o de 1893, os cales serían de segundas nupcias, encontramos unha media 

de 30'25 anos de idade para o matrimonio, o que nos afasta dos datos 

obtidos para Silleda e nos aproxima máis a outras zonas como O 

Morrazo, A Terra de Montes, Melón, nas cales a idade de matrimonio é 

inferior ós 30 anos34
• 

Así, a partir das partidas de bautismo non podemos garantir se a emi

gración dos casos encontrados se produce a finais do XIX ou a principios 

do XX, pero se partimos de que a emigración se dá antes dos 30 anos e 

en último caso en idade superior ós lí735
, sen ter ningún tipo de indicio de 

emigración anterior36
, chegamos ó resultado de que os casos encontrados 

entre 1856 e 1881 se poden referir a emigrantes de finais do XIX e desde 

1881a1897 foron emigrantes de principios do XX. 

31. Unha das mencións asf nolo confirma : "Manuel Montoto do Rfo que se casó en Buenos Aires en la 

Yglesia del Perpetuo Socorro en segundas nupcias con María Peterson el 1 O de Mayo de 1926" (Libro de 

bautismos 1864-1918). 
32. "Francisca Poi contrajo matrimonio en la parroquia del Espíritu Santo de Cuba el 15 de Febrero de 

1950" (Libro de bautismos 1864-1918). 

33. Resultados que obtén para Silleda María Soledad del Valle no mesmo período: "aquf la gente emigra 

entre 30 y 50 años'', en "La emigración y otros indicadores ... ", op. cit., 1992. 

34. O feito de que a media sexa de 30 anos indfcanos que os emigrantes se desprazarían a América en ida

des inferiores. 

35. Os 17 anos é a idade fixada pola lei para a entrada no servicio militar. 

36. Non encontramos referencias como para o caso do Municipio de Padrón no que M.ª Luz Rama Patiño 

encontra varios casos de mozos con idades comprendidas entre os 11 e os 16 anos que desexan trasladarse 

a América. En Rama Patiño, M.ª Luz: "Examen de los movimientos migratorios en el Municipio de Padrón en 

las décadas centrales del s. XIX", en Aportaciones al estudio ... , op. cit., 1992. 

37. Similar comportamento encontra para a área da Costa da Morte Rosario Varela Pardo en "El fenómeno 

migratorio en el litoral coruñes. El área de la costa de la muerte (1836-1920)", en Aportaciones al estu

dio ... , op. cit., 1992. 
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Dos matrimonios que teñen lugar en América 4 refírense a mulleres 

(26,6%) e 11 a homes (73,3%), o que indica, unha vez máis, unha maior 

presencia do home na emigración e ademais convén destacar que as 

mencións a mulleres son posteriores ós anos 80, co que a participación 

feminina no proceso migratorio da zona é importante a finais do XIX ou 

principios do XX.37 

En conclusión, segundo as mencións que aparecen nas partidas de 

bautismo, o perfil de emigrante americano é, probablemente, un varón 

entre 20-30 anos que se trasladará a América entre finais do XIX e princi

pios do XX. 

As relacións de 

masculinidad e 

Posto que as referencias a fregueses ausentes son 

escasas nos rexistros parroquiais, servímonos 

dun indicio indirecto, a relación de masculinida

de nas defuncións de adultos38
, para detecta-la existencia do fenómeno e 

lograr unha aproximación á súa evolución: 

Táboa 9 

Relación de masculinidade nas defuncións de adultos e actos fúnebres por ausentes: 

Defuncións Actos Fúnebres Total Defuncións 

~~.~í.?.~~.~ ................ . ~A~~.~?.~ .. .......... ~:~: .... ...... ~~! .~~~~~.~~~ .. .. ..... ... .. ~~~~.~~~ .... ........ ~:~:. 
Varóns Mulleres Varóns Mulleres Varóns Mulleres 

.~~?9~.~ ......... ... ..... ~~ .......... .. . 3.8. .... ..... .. 8.~.'.~ ......... ... ~ .... ...... .. .. ..... .... ..... .. ~?. ..... ... ... . ~~ .......... . ?.?'. ~ .. 
~~??~~.? ..... .......... .. ~? ........... 2.3. .. ... ...... ?.SA .. .... .. .. ....... ... ··· ··· ............ .. ... ?? .... .. ..... ~~ ..... ..... . ?.?.'.? .. 
1860-64 13 23 .. .. ... . ~.6!.~ ..... ..... .......... .. ................ .... }~ .. ... ..... . ~~ ........... ?.?'.?. ...... .... .. . 
~~??~.~.? .. ...... ... ...... ~? ........ ..... 2.3. ... ....... ?.~.'.? ..... ........ ~ .... ........... ~ .......... .... ~~ ......... .. ~~ ........... . ?.S ........ ...... . 
~~?.9~?. ~ .. .... ........... 1~ ............ }.~ .. .... .... .?.~.'.~ ....... ... ... ..... ..... .. ................ ... ~.~ ............ ~ ~ ........... ?.?'.~ ..... ..... .. . 
~~?.?~?.? ................. ~? ............. 2.8. ........... ?.~.'.~·· ···················· ·· · · · ................ ??. ............ ~~ ... ....... ?.?'.~ ... ....... .. . 
~~~9~.8.~ ................. ~~ ....... ... ... 2.?. ........... ?.2!.~ .. ...... ... ..... ... .... .. ... .... .... .. .. ... ?~ .. .......... ~? ..... ... ... ?.?'.~ .. ... .... ... . 
~~~?~.~.? ................. ~~ ............. 2.2. ........ }.~.?P?. ........... . ... ......... ..... ?~ .... ... ..... ~~ ......... ~~?.'.~?. .......... . 
~~?.9~.?.~ .. .... ... ... ..... ~?. ..... ....... ~.8. .. .. ...... .?.~.'.4······· ··· ····· · .. ... .... .... .... .. .. .. .... ~?. .... ........ ~~ .......... ?.~'.~ .... ..... ... . 
~~?.?~.?.? .. ...... .... ..... ~? .... ... .. ... 2.2. ... ... ... . ·~·~·'·~· .......... ...... ........ ................... ~?. ............ ~~ .... ....... ?~'.~ ... . 
TOTAL 205 237 86,4 3 1 208 238 87,3 

38. O termo "adultos" é utilizado de igual forma que aparece nos libros de defuntos: individuos maiores de 
7 anos que se diferenciarán dos menores, denominados "párvulos", e que non se deben inclufr na análise. 
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O primeiro que pode chama-la atención da táboa precedente é a esca

seza de actos fúnebres por ausentes, de feito o número de falecidos fóra 

supón só o 1,9% do total, e ó se-la relación de masculinidade do 87,3% 

quédano-lo 12,7% fóra de rexistro, que se pode pensar que morrena emi

gración39. Polo tanto, as martes no exterior non deben ser indicadores do 

volume e ritmos migratorios, polo contrario poden servir para analiza-lo 

destino dos emigrantes. 

A alta relación de masculinidade obtida para os 50 anos estudiados 

indica unha escasa emigración nas parroquias de Sta. María de Oirós e S. 

Mamede de Bodaño, que se pode estender a todo o arciprestado de 

Piloño, só en tres ocasións (1860-64, 1865-69, 1895-999) a relación de mas

culinidade está por debaixo da media xeral. Sabemos, de tódolos xeitos, 

que existiu algunha emigración no arciprestado na 2ª metade do XIX, 

aínda que o seu gran momento foi nas primeiras décadas do século XX, a 

explicación podería ser que a situación económica é favorable, isto per

mite que se poida mante-lo axuste entre poboación e recursos, e só en 

determinadas ocasións se acode a unha emigración de carácter temporal; 

ademais estamos no momento de introducción da pataca, os seus efectos 

sobre a economía e a demografía van ser tan importantes como o foron 

os do millo no seu momento40
• Ademais o mercado de gando con 

Inglaterra aínda non entrara en crise41
• 

Así, nesta zona "la corriente emigratoria no tiene un carácter tanto 

definitivo cuanto estacional. .. " 42 no século XIX, mentres que no XX 

América era o punto de atención e pasouse a unha emigración definitiva. 

39. Ademais das relacións de masculinidade nas defunción? de adultos gustaríano-la comparación coas rela

cións por grupos de idades censuais, pero a busca de censos non foi exitosa no Concello de Vila de Cruces. 

40. Caso da zona da Ulla onde: "Recordamos la existencia de un potente siglo XVII, que había vivido a 

cuenta de la introducción y expansión del maíz ... ", en Rey Castelao, O. : Aproximación a la historia rural en 

la comarca de la U/la, Santiago, Universidade, 1981 . 

41. A zona do arciprestado de Piloño pola súa propia orografía ten unha economía máis gandeira e será a 

partir dos anos 90 cando esta entre en crise e a poboación verase empurrada á emigración . 

42. En Fernández Cortizo, C.: "Trabajar por sus oficios fuera del reino. El éxodo estacional en la Tierra de 

Montes (ss. XVIII-XX)", en Aportaciones al estudio ... , op. cit., 1992. 
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Destino Táboa 10 

dos ausentes Destino dos ausentes segundo os libros parroquiais: 

~~~.?.~~-~ ...... ~~-~alucía ... ~.ª-~~~~~ ...... . ~?.~.~~-ª-~ ... Y~_tr~:".1~~ .... ~: -~~~~~¡? ... ~~~-~-~~-~-~··· ·Total 
1850-54 1 

1855-59 1 

1860-64 

1865-69 1 1 1 

3 2 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

4 

1870-74 1 1 1 1 4 
··············· ···· ·· ····· ············· ··· ······· ······· ······ ······ ··· ····· ··· ····· ········· ······ ······ ····· ················ ··· ··········· 

1875-79 1 2 1 4 
..... ............... ·· ····· ············· ···· ·· ······ ···· .. ................ .................... .. ....... ..... ... .. . . 
1880-84 3 1 4 
..................... .............. ............. .... .... ... .... ··· ·· ···· ··· ·· ·· ···· ······ ······· ············· ····· ·· ············ ···· .. ....... .................. . 
1885-89 

1890-94 

1895-99 

TOTAL 3 

Porcentaxes 8,3% 

2 3 

1 
.... .. ... ..... .......... ...... .. ..... ..... ..... .. ... .. .... .... .... .... .... ..... .... .. ...... 

4 

1 

6 1 15 7 4 

16,6% 2,7% 41,6% 19,4% 11,11% 

5 

5 

1 

36 

Á vista dos datos que anteceden, é pouco crible a porcentaxe de 

41,6% de emigrantes a Ultramar (como queda explicado no apartado 

anterior), sobre todo nunha zona onde as saídas se realizan nos pri

meiros anos do século XX, pero tendo en conta que as referencias 

foron encontradas nas partidas de bautismo do s. XIX debe ser esta a 

época na que debemos abrí-lo interrogante. Sen ter en conta este caso, 

as maiores porcentaxes de ausentes levaraas o Real Servicio (19,4%) e 

Galicia (16,6%), pola súa parte o menor será para Portugal (2,7%), 

opoñéndose ós resultados obtidos coa serie de Asuntos Matrimoniais, 

aquí a porcentaxe maior correspondíalle ó país veciño (48,85%). O 

motivo pode ser que antes de 1850 (momento en que aparecen dúas 

das ausencias a Portugal) este destino sería máis apetecible como 

lugar de emigración temporal ou/ e estacional, e a medida que avanza 

o século substitúese por Andalucía, que serve de enlace con América, 

a cal aparece como terra de promisión. As colonias españolas, inmedi

tamente despois de conseguida a independencia da metrópole, preci

san xente e tratarán por tódolos medios de fomenta-la inmigración, 

mesmo introducindo esta necesidade como artigo da súa 

Constitución, caso da Arxentina de 1853, que recolle no artigo 28: 

"[ . .. ] el gobierno federal fomentará la inmigración europea", apoián-
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<lose na máxima /1 gobernar é poboar" do economista Juan Bautista 

Alberdi43
• 

Chegados a este punto, e antes de continuar, convén destaca-la 

importancia que en todo proceso migratorio teñen os tres tipos de emi

gración. Por un lado a estacional, ou de curta duración, denominada 

tamén /1 andoriña"; por outro a temporal, caracterizada pola ausencia do 

individuo durante un período determinado de tempo (3 ou máis anos), 

esta en ocasións trátase dun tipo de emigración que dura toda a vida da 

persoa que a practica, a cal pasará temporadas fóra e outras na casa; en 

último lugar está a emigración definitiva, que adoita se-la americana. 

Nos rexistros parroquiais encontramos representadas as tres categorías. 

Os destinos están en íntima relación co tipo de emigración. Segundo 

os rexistros parroquiais a porcentaxe máis alta de emigración (19,4%) 

pertence a aqueles mozos que emigran por /1 obrigatoriedade coa patria", 

polo que a súa saída se produciu con 17 anos44
; este tipo de emigración 

contraponse coa daqueles mozos que marchan da súa terra para eludi-la 

chamada a quintas, que se intensifica coa implantación do servicio mili

tar obrigatorio de 1837, o lugar escollido para poder librar era maiorita

riamente Portugal porque aquí os mozos non podían ser recrutados45
• 

Nos libros de defuntos de Sta. María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 

aparece un caso de emigración a Portugal que aínda que non indica a 

razón poida que fose para librar de quintas46
; non parece, pois, esta emi

gración fundamental en ámbalas <lúas parroquias, aínda que tampouco 

se pode estender a todo o arciprestado de Piloño porque, como queda 

<lito, nos Asuntos Matrimoniais a emigración que aparece como maiori

taria, nos anos centrais do século XIX, é a que se dirixe a Portugal. A 

43. Martínez de Codes, R. M.: "El pensamiento económico de J. B. Alberdi y su influencia en la organiza

ción nacional argentina", en las Jornadas sobre la Presencia de España en América: aportación gallega, Pazo 

de Mariñán, 1987. Publicado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 1989, pp. 739-760. 

44. Referido a este tipo de emigración encontramos 7 mencións nos libros de defunción; por exemplo : 

"Manuel González que murió en el Hospital Militar de la Plaza de Ceuta de cólera" ou "Manuel Fiuza murió 

con grandes cólicos de vientre, era soldado de infantería, 1º Batallón y 3º Compañía del regimiento de 

Zamora .. . " (Libro de defuntos de Sta . María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 1852-64). 

45. A esta medida oponse no século XVIII Campomanes, quen pretendía que non recrutasen ós mozos que 

ían a Castela para que non fosen traballar a un "Reino extranjero" e ademais "gastaran sus energías en un 

reino no español", en Meijide Pardo, A.: La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII, Madrid, 

CSIC, 1960. 

46. En Oirós en maio de 1854 "se celebraron las exequias de entierro de Francisco Cacheda que murió en el 

vecino Reino de Portugal" (Libro de defuntos de Sta. María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 1852-1864). 
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mobilidade dos mozos por servicio militar adoita ser de tipo temporal, e 

pode converterse en definitiva cando esta a realizan os prófugos. 

En segundo lugar aparecen os movementos migratorios de tipo tem

poral ou estacional, que se producen dentro da propia Galicia, un tipo de 

saídas unido, neste caso, á muller, pois das seis mencións encontradas, 

cinco son de mulleres que adoitan ausentarse da súa casa para traballar, 

normalmente, como empregadas domésticas, adoitan ser saídas a cidades 

relativamente próximas á súa parroquia, caso de Santiago e Luga47
, ou 

incluso limítrofes desta48
; poderiamos falar neste sentido dun fenómeno 

de micromobilidade que ten como obxectivo "gaña-la vida" ou ''buscar 

ocupación"49
• Polo tanto a emigración a media e longa distancia é realiza

da case exclusivamente polos varóns mentres que as mulleres quedan en 

zonas máis próximas á súa parroquia natal, apareceron con todo casos en 

que os varóns optan por desprazamentos curtos ás anteditas cidades50
• 

En terceiro lugar aparecen as mencións a "ausentes" (sen sinala-lo 

lugar de destino), e as daqueles individuos que se dirixen a Andalucía, 

estas supoñerán o 11,11 % e 8,3% respectivamente. No caso andaluz as 

tres mencións encontradas refírense a emigrantes ós que se fai función 

de enterro, todos eles se encontraban residindo en Cádiz51
, será este un 

destino característico do interior pontevedrés ata finais do XIX52
• A emi

gración a Cádiz era frecuente, na provincia de Pontevedra, que se reali

zase en barco desde os portos de Carril e Vilagarcía53
• Os "ausentes" apa-

47. Así nolo demostra o caso dunha muller de Oirós que casa en Lugo e outra en Santiago (Libro de bautis

mos de Sta. María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 1864-1918). 

48. Aparece unha mención a unha muller que estivo servindo en Sil leda (Libro de bautizados de Sta. Marra 

de Oirós e S. Mamede de Bodaño 1864-1918). 

49. En Rodríguez Galdo, M.ª X. e Dopico, Fausto: Crisis agrarias y crecimiento económico en Galicia en el 
siglo XIX, A Coruña, Edicións do Castro, 198.1, p. 81 . 

50. "José Taboada que murió en Bodaño en Octubre de 1892 con 84 años, ten fa un hijo casado en 

Santiago" (Libro de defuncións de Sta . María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 1864-1970). 

51. Como exemplo: "En la parroquia de Oirós a 26 de Agosto de 1867 se le hizo función de entierro a 

Paulino Cacheda y Blanco, soltero de 21 años, era residente en Juan Lucar de Barrameda, Cádiz " (Libro de 

defuncións de Sta . María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 1864-1970). 

52. Xa ó longo do século XVIII é un destino apetecible para os habitantes do Salnés, da Ulla e do Morrazo 

entre outros, segundo os traballos de Pérez García, J. M.: Un modelo de sociedad rural de Antiguo Régimen 
en la Galicia Costera, Universidade de Santiago, 1979, pp. 98-99; Rey Castelao, O. e Turnes Mejuto, R.: "La 

emigración a América en la Cuenca Media del Ulla : un ejemplo de análisis comarcal", en Revista da 
Comisión Galega do Quinto Centenario, 4 (1989), pp. 177-222; Rodríguez Ferreiro, H. : "La emigración del 

Morrazo a América a través de los archivos parroquiales", en Revista da Comisión .... op. cit., 7 (1990). 

53. En Del Valle González, M.ª S.: "La emigración en la provincia de Pontevedra . Un caso concreto: El muni

cipio de Caldas de Reis (Sayar)", en Revista da Comisión Galega ... , op. cit. , 7 (1990). 
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recen nos libros de defuntos (2 mencións) e nos de casados (2 mencións), 

os casos localizados non nos permiten coñecer a onde emigran nin canto 

tempo o fan, no seu lugar si coñecemos, a través dos libros de casados54
, 

o tipo de emigración que realizan: temporal, caracterizada pola ausencia 

do individuo durante un determinado período de tempo, adoita ser uns 

anos, regresan logo cun peculio que lle permitiría formar unha familia, 

ás veces este tipo de emigración dura toda a vida e caracterízase palas 

continuas idas e vidas do individuo da súa parroquia ó lugar de destino 

e viceversa; por outro lado, nos libros de defuntos aparece unha emigra

ción permanente en función da cal o individuo se ausenta definitivamen

te da súa parroquia natal55
, en ocasións a emigración definitiva pode ir 

unida a rupturas matrimoniais56
• 

No caso da emigración americana, se consideramos que esta se pro

duce entre os 17 e 30 anos, serían as sete primeiras mencións, compren

didas entre os anos 1856-1881, as que se darían no século XIX (vid. Táboa 

8), deixando as 8 restantes para o século XX, polo que as porcentaxes 

cambiarían: 

Táboa 11 

Porcentaxes revisadas de ausentes: 

Andalucía 

10,7% 

Galicia 

21,42% 
.. ~.<>~.~$~~ 

3,5% 

Ultramar 

25% 

R. Servicio Ausentes 
·· ··· ················ ···· ··· · .............. .. .. ...... . 

25% 14,28% 

Posiblemente a porcentaxe do 25% rexistrada no caso americano a 

través dos Arquivos Parroquiais siga senda elevada se a contrastamos 

coa portuguesa e tendo en canta a importancia desta última nos Asuntos 

Matrimoniais, polo cal será máis consciente quedar coa dúbida do 

momento en que se produce a emigración americana nas parroquias con-

54. Nos anos 1871e1878 aparecen dous individuos que para casar deben contar con "la libertad de con

trayente por el tiempo que estuvieron ausentes" (Libro de casados de Sta. María de Oirós e S. Mamede de 

Bodaño 1852-1880). 
55. En Bodaño en marzo de 1854 "se le hizo la función de entierro a José Pasantín de 78 años, ausente" 

(Libro de defuntos de Sta . María de Oirós e S. Mamede de Bodaño, 13-2-1852 ó 11-7-1864). 

56. En maio de 1853 "murió Pedro García que estaba casado con Juliana Casal que se ausentó mucho años 

hace y no se supo más de su residencia" (Libro de defuntos de Sta. María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 

13-2-1852 ó 11-7-1864). 
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sultadas57
• Sexa como sexa, o que si queda claramente de manifesto a tra

vés das fontes é que esta se dirixe case na totalidade a Bos Aires58
, as 

razóns son obvias: un emigrante unha vez establecido nunha localidade 

americana chamaba ós seus parentes, amigos, veciños, facilitándolle-lo 

traballo e residencia na súa etapa de iniciación59
• 

E xa para rematar, non está de máis facer un contraste entre as dúas 

fontes manexadas segundo o sexo dos emigrantes, os resultados son os 

que seguen: 

Táboa 12 

Período 

1830-83 

1850-99 

Varóns 

5 

25 

% Mulleres % Fon te 
71,43 2 28,57 Asuntos Matrimoniais 

..... ............. ..... ······················· ···· ························· ···· ·· ····· ······ ·················· ········ 
69,44 11 30,55 Arquivos Parroquiais 

Porcentaxes máis ou menos coincidentes e, polo tanto, indicativas 

dunha emigración masculina máis frecuente, que abrirá o camiño ás 

mulleres que empezarán a súa aventura nos últimos decenios do XIX, 

achegándose no XX ás porcentaxes masculinas60
• 

Conclusión Sen pretender establecer conclusións definitivas, 

as fontes utilizadas permítennos aproximarnos a 

un modelo de emigración moi débil na 2ª metade do XIX, que se move 

dentro das coordenadas do tradicional, con estadías de tipo temporal e 

estacional en Portugal, Cádiz e Andalucía, deixando a aventura america

na para o século XX átendendo á demanda de man de obra que se pro

duce nos países latinoamericanos, un tipo de emigración que non pode

mos situar diacronicamente xa que as fontes documentais só permiten 

57. En zonas próximas como Silleda e Dozón non se producirá en períodos anteriores ós anos 90: "son 

estos los años en los que entra en crisis el negocio de la exportación de ganados a Portugal e Inglaterra. 

Esta zona, como todas las de montaña que por su configuración orográfica tenían una economía más gana

dera que agrícola sufrirán las consecuencias y se verán abocados a la emigración", en Del Valle González, 

M.ª S.: "La emigración y otros indicadores ... " e "La emigración en la comarca de Dozón según los expe

dientes de quintas", en Aportaciones al estudio ... , op. cit., 1992. 

58. Das 15 mencións encontradas só aparece un caso de emigración a Cuba: "Francisca Poi contrajo matri

monio en la parroquia del Espíritu Santo de Cuba" (Libro de bautismos das parroquias de Sta. María de 

Oirós e S. Mamede de Bodaño 1864-1918). 

59. Rodríguez Ferreiro, H.: "La emigración del Morrazo ... ", op . cit., 1990. 

60. Similares resultados obtidos por Varela Pardo, M .ª R. : "El fenómeno migratorio en el litoral coruñes. El 

área de la costa de la muerte (1836-1920)", en Aportaciones al estudio .. . , op. cit. , 1992. 
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facer conxecturas, con todo non é erróneo dicir que na zona estudiada, 

igual que en toda Galicia, o fomento promovido polos propios países 

americanos foi un revulsivo para o desenvolvemento do movemento 

migratorio. Dentro dos movementos peninsulares resulta curioso a total 

ausencia de mencións de desprazados a Castela, polo cal ou ben non 

existiu ou na 2ª metade do XIX, razoamento que parece máis coherente, 

foi substituída por unha emigración temporal que tiña como destino fun

damentalmente Cádiz, destino que sería punto de enlace con América. 

A emigración da zona era case totalmente masculina, se ben a presen

cia da muller se fai máis intensa a medida que nos aproximamos ó sécu

lo XX. En canto ó perfil do emigrante, este adoita ser un home novo, 

entre 17 e 30 anos, solteiro e que se despraza de forma estacional e tem

poral dentro da propia Península, quedando estas como saídas conxun

turais e non como verdadeiras formas de soluciona-lo problema a finais 

do XIX e principios do XX, polo que a poboación da zona se decidiu a 

"face-las Américas" escapando máis que nada da crise económica exis

tente na zona. 

Apéndice 

Táboa 4 

Emigración segundo os libros de matrimonios: 

Períodos Partidas consultadas Casos encontrados 

1850-54 9 1 

1855-59 21 
·· ···· ··· ······ ·· · ......... ....... .. .. .... .. ····· ··· ········ ····· ······· ··· ·········· ·· · ··· ········ ···· ········ ····· ··· ···· ············ ·············· · 

1860-64 

1865-69 

1870-74 

21 
15 
24 1 ..... ........ ................. ........ . . ........... .. ..... ..... .. .... ......... ... .. ..... ............ ........ ......... .... ... . 

1875-79 11 1 

1880-84 26 

1885-89 13 
.. .. ... ........... ···· ······· ··· ·· ··········· ········· ····· ···· ············· · 

1890-94 17 
···· ·· ·· ·· ··· ···· ········ ·· ·· ·· ······ ... .. ............ . . 

1895-99 15 

Total 172 3 
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Táboa 5 

Emigración segundo os libros de defuntos: 

Períodos Partidas consultadas Casos encontrados 

1850-54 73 5 
1855-59 46 1 

1860-64 37 1 

1865-69 41 3 

1870-74 34 .. .......... .. .... ............... .. . ..................... ..... .... ..... ...... ... ........ .... .. .. .... . 
1875-79 55 1 

·· ··· ····················· ··· ············ ········ .. ... .... .. ... ............... .. .... .............. . 
1880-84 52 1 ....... ................................ ...... ... .. ...... ........ ..... ... ...... .... ..... .... .... .... ............ ...... ......... .. ···· ······ ··· ····· ··· 
1885-89 46 

1890-94 35 1 ......... ..... ...... .............. ........... .... ·················· ....................... ..... ......... ... .. .... .... .. .... ....... ... ......... . 
1895-99 37 

Total 455 13 

Táboa 6 
Distribución dos ausentes por estado civil segundo as rnencións nos libros de defunción: 

Anos Casados Solteiros Viúvos Descoñecidos Total 
························ ·· ···· ··· ·················· ····················· 

1850-54 2 2 1 5 .. .................................. ... ............. .............. ...... ... 
185~~ 1 1 

1860-64 1 1 .................................. .............. .......... .......... ................ ..... .. .. . ···· ······ ····· ··· ···· ··· ·· ··· ... ... ..... ... ....... . 
1865-69 3 3 

1870-74 

1875-79 1 1 

1880-84 1 1 ... .......... .. ...... .... ..... ......... .. .. ... ... 
1885-89 
1890-94 1 1 

··············· ···································································· · ···· ···· ····· ·· ······· ··············· ·········· 
1895-99 .... ................. ............... ......... .. .. ......... .. .. .... ...................... .. 

Porcentaxes 15,38% 61,5% 7,6% 15,38% 

Táboa 7 

Emigración segundo os libros de bautizados: 

Anos Partidas consultadas Casos encontrados 

1850-54 87 

1855-59 84 1 

1860-64 95 
··· ···· ···························· ······· ····· ·· ·· ··················· ··········· ························ · 

1865-69 85 1 ..... .... .......... ....... .. ............ .. .... .. ... ... .. .. ................ .. .. ..... ........ .. ..... .. ............ .... ...... ···· ····· ··· ··········· ··· ·· ······ ··· 
1870-74 78 3 

1875-79 74 2 
........................... .. .......... ........ .... ......... ..... ······· ··· ·· ···· ··· · ... .... .. .............. . .... ....... ........ .. ···· ···· ··· ······ ······ 

1880-84 89 3 

1885-89 66 5 

1890-94 63 4 

1895-99 83 1 

Total 804 20 
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FONTES 

-Arquivo Diocesano de Santiago 

*Serie: Asuntos Matrimoniais. Arciprestado de Piloño (1830-1883). Mazo 9º. 
Atado:1086. 

-Arquivo Parroquial de Sta. María de Oirós 

*Libros de Bautizados das parroquias de Sta. María de Oirós e S. Mamede de 
Bodaño: (1835-1852), (1851-1864), (1864-1918). 

*Libros de Casados e Velados de Sta. María de Oirós e S. Mamede de Bodaño 
(1776-1852), (1852-1864), (1864-1970). 

*Libro de Defuncións de Sta. María de Oirós e S. Mamede de Bodaño: (1776~ 
1852), (1852-1864), (1864-1970). 
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Resumo 

UN EXEMPLO DE APARENTE INMOBILIDADE 

NO INTERIOR MIGRATORIO: 

O ARCIPRESTADO DE PILOÑO (1850-1899) 

María Seijas Montero 

No seguinte artigo estudiámo-la emigración do arcipres

tado de Piloño mediante o exemplo de dúas freguesías: 

Sta. María de Oirás e S. Mamede de Bodaño, na segunda 

metade do s. XIX. Para iso empregamos Arquivos 

Parroquiais e Asuntos Matrimoniais, completados con 

diferentes contribucións bibliográficas, que permitiron o 

contraste con outras zonas de Galicia caracterizadas, sen 

dúbida, por maiores densidades migratorias cás alcanza

das no presente artigo. Estamos, polo tanto, ante unha zona que ten como trazo definitorio a súa aparente 

inmobilidade. A pesar disto existen algúns desprazamentos humanos con estadías tanto temporais coma 

estacionais que teñen como lugares de destino zonas típicamente tradicionais como Portugal, Cádiz e 

Andalucía. 

Palabras clave: Arquivos Parroquiais, inmobilidade, estadías temporais-estacionais, século XX, América. 

Resumen En el siguiente artículo estudiamos la emigración del arci-

prestazgo de Piloño mediante el ejemplo de dos feligresí

U N EJEMPLO DE APARENTE INMOVILIDAD EN EL as: Sta. María de Oirós y S. Mamed de Bodaño, en la 

INTERIOR MIGRATORIO: EL ARCIPRESTAZGO segunda mitad del s. XIX. Para ello empleamos Archivos 

DE P1wÑo (1850-1899) Parroquiales y Asuntos Matrimoniales, completados con 

diferentes contribuciones bibliográficas, que permitieron 

María Seijas Montero el contraste con otras zonas de Galicia caracterizadas, sin 

lugar a dudas, por mayores densidades migratorias que 

las alcanzadas en el presente artículo. Estamos, por lo tanto, ante una zona que tiene como rasgo definito

rio su aparente inmovilidad. A pesar de esto existen algunos desplazamientos humanos con estancias tanto 

tempora les como estacionales que tienen como lugares de destino zonas típicamente tradicionales como 

Portugal, Cádiz y Andalucía . 

Palabras clave: Archivos Parroquiales, inmovilidad, estancias temporales-estacionales, siglo XX, América . 

Abstraú In the following article, a study has been done on emigra-

tion from the area pertaining to the archpriest of Piloño 

AN EXAMPLE OF APPARENT IMMOBILITY IN THE using two parishes as examples: Sta. María de Oirós (St 

MIGRATORY INTERIOR: THE AREA RELATED To Mary of Oirás) and S. Mamede de Bodaño (St Mamed of 

THE ARCHPRIEST OF PILOÑO (1850-1899) Bodaño), in the second half of the 19th Century. For this, 

the parish and matrimonial archives were used, comple-

María Seijas Montero ted with different bibliographical contributions, which 

allowed a contrast with other areas in Galicia noted for 

their greater migratory densities than those reached in the present article. We are, therefore, faced with an 

area that has its apparent immobility as a defining feature. Despite this, there is sorne human displacement 

to traditionally typical destinations like Portugal, Cadiz and Andalusia, for temporary or seasonal stays. 

Key words: Parish archives, immobility, temporary-seasonal stays, 20th Century, America . 
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Resumé Dans l'article suivant nous étudions l'émigration de l'ar-

chipretré de Piloño au moyen de l'exemple de deux 

UN EXEMPLE o'APPARENTE IMMOBILIT~ DANs paroisses: Santa María de Oirás et San Mamede de 

LE coNTEXTE MIGRATOIRE: t'ARCHIPRETR~ DE Bodaño, pendant la deuxieme moitié du XIXe siecle. A 
P1t0Ño (1850-1899) cette fin nous avons utilisé des Archives Paroissiales 

(Arquivos Parroquiais) et de Affaires Matrimoniales 

María Seijas Montero (Asuntos Matrimoniais), complétés avec plusieurs contri-

butions bibliographiques. Tout ce matériel nous a permis 

de réaliser le contraste avec d'autres zones de la Galice caractérisées, sans doute, par de plus grandes densi

tés migratoires que celles atteintes dans cette article. Done, nous sommes en présence d'un domaine qui a 

comme trait définitoire son apparente immobilité. Malgré cela, il existe quelques déplacements humains 

comprenant des séjours aussi bien temporaires que stationnaires, qui ont comme lieux de destination des 

zones typiquement traditionnelles comme le Portugal, Cádiz et l'Andalousie. 

Mots cié: Archives Paroissiales, immobilité, séjours temporaires-stationnaires, XIXe siecle, l'Amérique. 

Currículum María Seijas Montero (n. 1971 ) . Diplomada en 

Maxisterio en xuño de 1993 e licenciada en Xeografía e 

Historia en xuño de 1996 pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente realiza os cursos de 

doutoramento no programa "Economía e Sociedade na Historia (ss. XI-XX)" correspondente ó bienio 1996-

98 e a súa memoria de licenciatura co título: "Estudio comarcal en tierras del Trasdeza en el siglo XVIII : 

importancia económica del Priorato de Carboeiro", baixo a dirección da profesora Ofelia Rey Castelao. 
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MULLERES GALEGAS 

NA PRENSA GALEGA 

DE AMÉRICA 

(1873-1914): 
O CASO DE MERCEDES 

V1E1To BouzA 

María Xosé Costa Alcalde 

Houbo nesta etapa que eu 

estudio (1873-1914) sobrancei

ras mulleres que colaboraron 

na fecunda prensa que algúns 

galegos fixeron en América, 

moitas delas xa coñecidas 

sobradamente e das que non 

vou descubrir nada novo : 

dona Emilia Pardo Bazán, 

habitual colaboradora de El 

Eco de Galicia de W. A. Insua 

na Habana; Rosalía de Castro, 

estudiada por Neira Vilas1
; Concepción Arenal, etc. 

A carón destas ilustres damas da pluma atopei, nas miñas modestas 

investigacións, numerosas colaboracións doutras escritoras menos coñe

cidas pero cun labor importante e significativo. Entre elas destaca a figu

ra da cubana, de orixe galega, Mercedes Vieito Bouza, que irnos comen

tar a continuación. 

INTENTO DE BIOGRAFÍA Descoñezo os datos extremos da súa vida, tanto 

DE MERCEDES a data do seu nacemento como a da súa morte. 

Vrnno BouzA Couceiro Freixomil reproduce no seu Diccionario 

un comentario feito por El Eco de Galicia da 

Habana co gallo da homenaxe que os galegas lle renderon en 1923: 

Después de Curros Enríquez, casi podemos decir que es la de ella la cró

nica mas leída; sin odios, sin rencores, sin acritudes, a todos se ofrecía como 

delicado aliento espiritual que sostenía nuestro amor y nuestra fe en la 

Galicia ausente2
• 

Atopei ademais pequenas referencias á súa persoa nas obras de 

Vicente Peña Saavedra, que a define, ó pé dunha foto, como "publicista 

1. Neira Vilas, Xosé: Rosalía de Castro e Cuba, Patronato Rosalfa de Castro, 1992. Tamén Indice da revista El 
'Eco de Galicía, A Habana 1878-1901, A Coruña, Ediciós do Castro, 1988. 

2. Couceiro Freijomil, Antonio: Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores, Bibliófilos Gallegos, 1951 , T. 3, 

p. 506. 
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cubana de estirpe gallega que colaboró activamente desde la prensa con 

las sociedades de instrucción"3
• 

Trunen Neira Vilas nas súas obras di dela que na revista Galicia da 

Habana se ocupa dos temas da muller galega4
, e destaca o seu papel na 

fundación e desenvolvemento da "Sociedade de Declrunación Rosalía de 

Castro"5
• 

Sabemos, pois, que naceu en Cuba, descendente dunha familia de 

galegos emigrados. No discurso pronunciado por ela para conmemora

lo segundo aniversario da fundación da Real Academia Galega, fai refe

rencia ás súas raíces: 

Verdad que no nací por casualidad en aquella tierra de promisión, y digo 

por pura casualidad, porque todos los miembros de mi familia en ella han 

nacido; pero ¿Acaso si hubiera nacida en ella la amaría más? ¿Acaso no son 

nada la familia, las aficciones del corazón? ¿No significa nada tampoco toda 

mi sangre gallega? Creo que tengo derecho a considerar como mía la patria 

de mis padres, la patria de toda mi familia 6
• 

Poi colaboradora habitual de distintas publicacións cubanas, entre elas 

protagonista destacada da revista Galicia; colaboradora de Follas Novas; de 

El Diario de España, que dirixía o ferrolán Adelardo Novo; da revista Boletín 

de Ferro[ y su Comarca e trunén de dúas publicacións bonaerenses: Nova 

Galicia de Fortunato Cruces e El Eco de Galicia de Manuel Castro López. 

Mestra de profesión, exerceu como tal no Centro Asturiano da capital 

antillana, era moi querida "por sus dotes de talento y por su carácter afa

ble y bondadoso"7
• 

O seu estilo sera sempre breve, conciso pero intenso, directo, cheo de 

paixón e enerxía, loitando sempre por unha Galicia mellor, revelándose 

contra as inxustizas que sobre a súa Terra caen. Gran admiradora de 

Curros Enríquez, teñen en común un espírito rebelde. Cando morreu o 

3. Peña Saavedra, Vicente: txodo, organización comunitaria e intervención escolar. La impronta educativa 
de la emigración transoceánica en Galicia, A Coruña, Xunta de Galicia, 1991, vol. 1, pp. 544-545. 

4. Neira Vilas, Xosé: A prensa galega de Cuba, A Coruña, Ediciós do Castro, 1985, p. 59. 

5. Neira Vilas, X.: Rosa/fa de Castro e Cuba, op. cit. 
6. M.V.B .: "Por la Real Academia Gallega", en Follas Novas, n.0 537 (15-9-1907). 

7. " Las Mercedes", en Follas Novas, n.º 539 (29-9-1907). Débese ter en canta que a maior parte dos datos 

biográficos están extraídos de pequenas referencias periodísticas como neste caso, no que a revista lle dedi

ca unha felicitación polo seu santo. 
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vate galega publicou un artigo de sentida emoción, no que entre outras 

causas dicía que o mes de marzo, no que o poeta finou, debería declarar

se de "loito rexional"8
• 

· Dende o ano 1906 formou parte, de modo fixo, do corpo de redacción 

da revista Galicia. Revista Regional Ilustrada. De mayor circulación en la 

República. Organo general de la colonia gallega y sociedades regionales de Cuba 

y defensora de los intereses gallegos en América. Compañeiros seus foron: 

Francisco Lareo, Pedro Pardo de Cela, Alfredo Nan de Allariz, Xosé 

Fontenla Leal, etc.9
• 

Pouco a pouco "a nosa Mercediñas", como agarimosamente lle van 

chama-los galegas de Cuba, vai collendo prestixio e ocupando un lugar 

no corpo da Revista. No ano 1908 os seus artigas ocupan en numerosas 

ocasións as portadas da publicación, feíto que sucederá a cotío, polo 

menos que eu saiba, ata 1914, ano en que remata o meu traballo. De 

cando en vez asoman nas páxinas da publicación testemuños de afecto e 

admiración dos seus paisanos, como por exemplo mensaxes agarimosas 

dos galegas de Guantánamo 1º. Tamén desde Manila, Fernando 

Caruncho, colaborador da revista, di que xa en 1908 é unha heroína no 

mundo das letras e destaca o seu estilo vigoroso, reflexo dun carácter 

perseverante, sufrido e forte, trátase dunha valorosa loitadora11
• 

Nese mesmo ano de 1908 é nomeada presidenta de honra da 

"Sociedade de Declamación Rosalía de Castro", fundada na Habana o 21 

de xaneiro dese ano, algunhas semanas despois de que se intrepretase 

por primeira vez o Himno Galega e só uns días antes da morte de 

Curros Enríquez. A citada sociedade estaba presidida por Xulio 

Monasterio e foi a nosa biografada unha animadora e divulgadora dos 

fins desta asociación: 

Los fines de la mencionada sociedad no pueden ser mas cultos ni patrióti

cos. Dar a conocer aquí [na Habana] las obras del teatro gallego[ ... ] que los 

jóvenes de la sociedad han interpretado con todo el amor[ .. . ] Ellos animarán 

8. M.V.B .: "¡Lloremos!", Galicia, n.º 11 (15-3-1908), p. 2. 

9. "Nueva Redacción " , Galicia, n.º 34 (12-9-1906). 
10. "Homenaje a la eximia gal iciana srt. Mercedes Vieito Bauza" , Galicia, n.º 2 (12-1-1906). Cual ifican a súa 

producción como un "bálsamo consolador que disipa la morriña y alienta a los hijos de Galicia " . 

11. "¿Quién es M.V.B .7", Galicia, n.º 35 (22-8-1908). 
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Mercedes Vieito Bouza de López 

Cubana, hija de gallegos y entusiasta escritora 
de asuntos galicianos 
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Mulleres ga legas na prensa galega de América .. . 

a nuestros escritores a proseguir la tarea iniciada de enriquecer el teatro 

gallego con numerosas obras12
• 

A Sociedade de Declamación presentouse oficialmente un ano máis 

tarde, o 6 de xaneiro de 1909, nunha velada celebrada no Teatro 

Nacional, para a que Mercedes fixo e leu un discurso de presentación, 

amais de escribir unha pequena obra teatral, un "A propósito" no que 

representaba a tódalas sociedades galegas xirando ó redor do Centro 

Galego, manifestando un cántico á solidariedade amosada polos galegos 

da Habana13
• 

Nesta Sociedade, de tan altos ideais, serán presentadas en Cuba as 

obras de Manuel Lugrís Freire, en galego todas elas como é de todos/ as 

coñecido: Minia, A Ponte, etc. Este movemento teatral na illa caribeña 

virá dado polo desenvolvemento do propio teatro rexional en Galicia 

ligado á corrente política do rexionalismo14
• No ano 1903 Galo Salinas e 

Sánchez Miño fundaron na Coruña a "Escola Rexional de Declamación". 

En xuño dese mesmo ano Lugrís Freire substitúe a Salinas, e o actor 

Bernardo Jambrina despraza a Sánchez Miño. No ano en que nace a 

Sociedade de Declamación, este actor, Jambrina, atópase na Habana cola

borando co "experimento teatral". A idea nace e medra ·en Galicia e pro

lóngase na Galicia de alén-mar. 

Noutro sentido, foi Mercedes Vieito membro correspondente da Real 

Academia Galega, ademais dunha grande alentadora da súa fundación, 

que se produciu en Galicia, na Coruña, o 4 de setembro de 1905. Dous 

anos máis tarde a "al~a mater" da Academia Galega, a Asociación 

Iniciadora e Protectora da Academia na Habana, festexou o segundo ani

versario desta fundación cunha velada literaria a cargo da nosa escritora, 

de Anxo Barros (presidente en varias ocasións do Centro Galego ), 

Secundino Baños (presidente da "Protectora" da Habana nese momento) 

e Alfredo Nan de Allariz (daquela director de Follas Novas)15. Esta última 

revista publicará na súa portada unha copia do discurso pronunciado 

por Mercedes nesa ocasión, e a foto correspondente. Nel lembra como, 

12. "Senda de triunfos", Galicia, n.º 22 (31-5-1908). 

13. "Presentación de la sociedad de declamación Resalía Castro", Galicia, n.º 2 (9-1-1909). 

14. Carballo Calero, Ricardo: Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Galaxia, 1975. 

15. M.V.B.: "Por la Real Academia Gallega", Galicia, n.0 537 (1-9-1907), p. 2. 
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por que e para que se fundou ese organismo e destaca o papel progresis

ta que adoptou nomeando como membros a varias mulleres, ela mesma 

entre elas. 

Ciencias, Historia y Literatura y Bellas Artes son las tres secciones de 

que la Academia consta, y al surgir a la vida, ha roto con los antiguos mol

des, iniciando una nueva era, ha dado cabida a la mujer concediéndole lo que 

siempre se le había negado, igualándola con el hombre, intelectual y artística

mente, siendo el primer centro académico que tal hace16
• 

Efectivamente, a Real Academia Galega tivo en conta a problemática 

feminina e dictou un apartado, dentro do seu artigo seis, no que dicía 

que as mulleres poderían ser nomeadas académicas correspondentes17
• 

Sen embargo, as mulleres nunca formar?n parte das xuntas directivas, 

coa excepción de dona Emilia Pardo Bazán, que foi presidenta honoraria. 

Igualmente, nas distintas directivas da Protectora da Habana observei 

que nunca participa ningunha muller. A mesma Mercedes Vieito é cha

mada para falar en actos públicos, pero non está nunca en ningunha das 

festas nin noutros actos que celebraban con frecuencia esta e as outras 

sociedades da Habana. 

Para rematar estes apuntamentos biográf
1
icos, engado un anaco dun 

artigo que Roberto Blanco Torres1
B, director en 1921 do periódico La 

Zarpa de Basilio Álvarez, escribiu apoiando o labor desta valente muller: 

¡Adiante c'un aprauso" moi frenético á nasa defensora Mercedes Vieito, 

que polo ben é prosperidá da pátrea non deixa de pasar os seus sacrificios 

defendéndoa ca-a pruma sempre que ten ocasión! 19
• 

Estes son os datos que puiden reunir sobre a vida e a obra desta seño

ra, entregada totalmente á causa de Galicia. Quero pensar que futuros 

traballos apuntarán novas referencias sobre a bio-bibliografía desta escri

tora e publicista de fonda raizame galega. 

16. M.V.B.: " Por la Real Academia Gallega " , Follas Novas. n.º 537 (15-9-1907), pp. 1-2. 

17. " Estatutos de la Real Academia Gallega " , p. 12. 

18. Roberto Blanco Torres, periodista galego nado en Cuntis, de prosa aguda e combativa, que no ano 

1921 dirixfa o periódico de Basilio Alvarez La Zarpa . 

19. Blanco Torres, Roberto: " ¡Intolerable!". Follas Novas, n.º 546 (17- 11 -1907), pp. 1-2. 
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A SÚA TEMÁTICA Moitos foron os temas tratados por esta prolífica 

galega da Habana. E insisto en que as miñas 

investigacións rematan no ano 1914, pero p.on os seus artigas. Eu agru

peinos en seccións para facilita-la súa análise e comprensión. Poderíanse 

facer máis grupos, pois a temática abordada é moi ampla e variada, pero 

penso que os tres que redacto a continuación son os máis definidores da 

súa creatividade: 

1) A política galega daquel tempo. 

2) As sociedades de instrucción. 

3) A problemática concreta da muller galega. 

1) A política galega Existía unha grande efervescencia política na 

Galicia daqueles anos. O rexionalismo, como 

movemento organizado, practicamente morrera co nacemento do novo 

século, pero os problemas seculares de Galicia estaban sen solucionar: a 

emigración, os foros, a modernización da agricultura, a fame, etc., seguí

an esperando unha saída satisfactoria. En setembro de 1907 nace na 

Coruña "Solidaridad Gallega", ó abeiro do éxito alcanzado por 
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"Solidaridad Catalana" nas eleccións dese mesmo ano2º. O agrarismo, o 

electoralismo e o rexionalismo serán as características <leste novo move

mento que morrerá no 1912 palas súas propias contradiccións internas: 

os seus propios líderes fuxían da forza popular que adquiriron as ideas 

que eles mesmos alimentaron. De tódolos xeitos, abrirán a primeira xeira 

do agrarismo galega (1907-1912), tendo como compañeiros a: "Unión 

Campesina", "Directorio de Teis" e "Acción Campesina". A grande ilu

sión botouse a andar e de contado se crearon no campo preto de catro

centas sociedades e sindicatos agrícolas. Mercedes Vieito, comprometida 

coa súa Terra, foi unha fiel informadora e alentadora de todo aquel cho

rro de liberdade que estaba a entrar en Galicia. En febreiro dese ano de 

1908 escribía: 

La Solidaridad Gallega va tomando mayores proporciones cada día, y la 

patriótica idea obtiene éxito ciertamente lisoñjero. Aquí, en América, entre 

los gallegos emigrantes, también ha sido acogida con calor la idea de la 

Solidaridad y, según parece, hasta se formará en La Habana un comité para 

secundar en lo posible las gestiones de la Junta establecida en La Coruña21
• 

A represión contra este rexurdir non se fixo esperar. Os caciques, os 

deputados "cuneros" non estaban dispostos a ¡:erde-los seus privilexios. 

Os líderes da "Unión Campesina" foron procesados22
• Mercedes amasará 

a súa indignación non só nese acontecemento, senón tamén cando se 

produzan os salvaxes atropelos dos campesiños de Oseira e Betanzos. 

No primeiro, a Carda Civil disparou indiscriminadamente contra vellos, 

mulleres e nenas pala negativa desta localidade a deixar que o bispo de 

Ourense sacase e levase de alí, para o seu proveito, o baldaquino existen

te no altar do mosteiro da vila. O seu chamamento sera amplamente 

secundado: 

¡Gallegos de Cuba! Si es que de todas maneras sois patrióticos, si verda

deramente sois gallegos hace!- ahora una elevada protesta, viril, y vosotros 

socios del Centro Gallego exigid de vuestra directiva el cumplimiento de su 

20. Durán, Xosé Antonio: Crónicas 2, entre el anarquismo agrario y el libre pensamiento, Madrid, Akal, 

1977. 

21. M.V.B.: "Solidaridad", Galicia, n.º 6 (9-2-1908), pp. 1-2. 

22. M.V.B.: "La Solidaridad Gallega", Galicia, n.º 29 (12-7-1908), p. 2. 
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deber; recordadle que ha sido el patriotismo y no la vanidad quien ha funda

do esa querida asociación23
• 

Como consecuencia desta e doutras proclamas semellantes, farase un 

grandioso mitin de protesta nos salóns do Centro Galega por iniciativa 

das sociedades "Rosalía de Castro" -da que Mercedes era presidenta 

honoraria- e "Unión Orensana". Ámbalas dúas delegaron a súa repre

sentación en Antón Vilar Ponte nun acto presidido por el, por 

Constantino Horta (director da revista Galicia nese momento), Anxo 

Barros e Mercedes Vieito. Esta toma a palabra para denuncia-la actitude 

do Gobemo español, que consentía a inmunidade dos culpables 24
• 

Tomáronse nesta reunión varias decisións que se levaron a cabo: 

- N ornear unha comision de auxilio para as víctimas, que iniciará 

unha subscrición por medio da prensa, e ademais fará un festival benéfi

co, enviando os cartas recadados a Oseira para ser repartidos entre as 

víctimas en cotas proporcionais. A cantidade obtida foi de 1.842 pts. 

- Redactar un manifesto, dirixido ó pobo español, clarificando a situa

ción, que sería publicado na prensa galega e americana. 

- Foron nomeados en comisión para informar da verdade dos feitos 

Nan de Allariz, que se atopaba no momento de producírense os feitos en 

Ourense para colocar unha placa conmemorativa na casa de Curros 

Enríquez, e Uxío López (redactor do Heraldo de Madrid), porque o 

gobernador de Ourense exercera unha censura tan férrea da información 

que só chegaran a Madrid versións interesadas en mistifica-los feitos. 

Esta situación tivo unha grande repercusión no Gobemo Español e pro

ducíronse varias interpelacións no Congreso e no Senado, pedindo xusti

za e castigo para os culpables. 

No caso dos luctuosos sucesos de Betanzos, a redactora dos feitos é 

ela: 

En el ayuntamiento de Irijoa, partido judicial de Betanzos, hay varios 

caciques, y entre ellos, un tal Juán Cauce Cauto, el cual acostumbrado a 

23. M.V.B.: "El horrible drama de Osera", Galicia, n.º 22 (29-5-1909), p. 5. 

24. "Ahí teneis la prueba de como se nos trata a los gal legos; ahí teneis la necesidad de que el día feliz, el 

día hermoso de la libertad no tarde", M.V.B. en : "Los sucesos de Osera, grandioso mitin de protesta " , 

Galicia, n.º 25 (19-6-1909), pp. 1-5. 
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vejar constantemente a los sufridos labriegos del lugar, como viese que al fin, 

la propaganda solidaria va haciendo efectos y que los eternos oprimidos 

empiezan a darse cuenta de sus derechos de ciudadanos y de hombres libres, 

determinó poner en práctica un sistema de horrores, a cuyo fin, solicitó para 

su nefasfa obra, el concurso de la Guardia Civil. .. 25
• 

Narra a continuación, con detalle, a represión sobre varios veciños de 

Irixoa. Seguindo con esta liña, marcada polos acontecementos que se 

están producindo en Galicia, dá a nosa xomalista a nova da chegada á 

Habana do periodista e avogado galega Emilio Rodal González, delega

do do "Directorio Antiforal de Teis", coa misión de buscar nas colonias 

galegas de América o apoio moral e material para axudar amante-la súa 

causa26
• 

Debo explicar que este Directorio se constituíu o 15 de decembro de 

1907 co apoio de máis dun cento de sociedades agrícolas. A mediados de 

1909 lanzáronse ó medio rural para promover non só a oposición ó foro 

senón tamén ó control do voto e á organización societaria. Os orientado

res do movemento foron Prudencia Landín e Emilio Rodal, que vai via

xar primeiro á Habana e logo ·a México, Brasit Uruguai, Paraguai, 

Arxentina e Chile, solicita axuda para a súa causa e fai alusións nos seus 

discursos ó papel xogado polos emigrantes irlandeses na liberación das 

súas terras en Ir landa. 27 

Contaba con moitas mulleres nas súas filas. No mitin do primeiro de 

maio de 1909 a revista Galicia comenta que dúas asociadas "hablaron 

admirablemente" nun local da Sociedade de Agricultores de Teis, aba

rrotado de público, mulleres na súa maior parte. 

Foron as sociedades de instrucción, concretamente o Comité 

Federativo destas sociedades, as que levaron a cabo a iniciativa con res

pecto á cuestión de apoio ó problema forat dándolle marcha atrás ós 

acordos tomados pola Directiva do Centro Galega, que só quería conce

der axuda moral pero non material. É neste contexto cando aparece 

25. M.V.B.: "Recientes atropellos en Betanzos", Galicia, n.º 32 (7-8-1909); na portada. 

26. M.V.B. : "Por la campaña antiforal", Galicia, n.º41 (9-10-1909), p. 2. 

27. "A los gallegos y asturianos en América . El Directorio redencionista de Teis", Galicia, n.º 41 (9-10-

1909); portada. 
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Rodal en América, pois a sociedade de Instrucción "Union Barcalesa" 

pediu unha revisión do acorda28
• 

Mercedes nesta e noutras ocasións vaise mostrar moi crítica con cer

tas posturas adoptadas polo Centro Galego: 

Lo que en verdad extrañamos mucho es la actitud del Centro Gallego al 

no intervenir para nada en asunto de tan palpitante interés, cuando negar el 

apoyo en estas circunstancias á nuestros labriegos, es negárselo a una patria 

harta de sufrimientos y atropellos a la vez que ansiosa del oxigenado ambien

te de paz y completa prosperidad. La indiferencia en este caso es un delito29
• 

Finalmente fíxose no Centro Galego unha xunta xeral extraordinaria 

na que se amosou que a maioría non estaba de acordo coas directrices do 

Centro Galego, e viuse obrigado a apoiar ó Directorio tanto moral como 

materialmente30
• Igualmente conseguiu Rodal o apoio da Asociación 

Iniciadora e Protectora da Academia Galega da Habana31
• 

Neste mesmo ano de 1909 dá Mercedes a nova da constitución na 

Habana da denominada "Liga Regional Gallega", que terá como princi

pal reivindicación a redención dos foros, e axudaralles ós labregos gale

gos pedindo a colaboración dos galegos emigrados. Detrás desta idea 

estaban Constantino Horta, Fontenla Leal, Nan de Allariz, etc.32
• Pensaba 

este último que era ese o momento máis indicado para formar unha 

federación galaica con tódolos galegos esparexidos polas repúblicas 

americanas, en vista do movemento emancipador que emprenderan os 

galegos coa fundación das asociacións agrícolas, federadas, etc. 

Sempre, detrás de cada paso, de todo camiño de solidariedade co seu 

pobo, está a pluma incansable de Mercedes Vieito. No ano 1914, ó dar 

unha noticia sobre a formación dun novo partido con ideas autonomis

tas, escribe unhas palabras que deixan ve-la súa alma guerreira: 

28. M.V.B .: "Por la campaña antiforal", Galicia, n.º 41 (9-10-1909), p. 2. 

29. M.V.B .: "Ayudemos a la obra", Galicia, n.º 13 (27-3-1909), pp. 2-3. 

30. " La campaña antiforal y el Centro Gallego de la Habana", Galicia, n.º 45 (7-11-1909). Véxase documen

tación gráfica. 

31. Peynó, J. : "Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega ", Galicia, n.º 47 (20-10-

1909), p. 5. 

32. Nan de Allariz: "Adelante, adelante", Galicia, n.º 17 (24-4-1909) . 
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Esos buenos patriotas que sienten hondamente las desventuras de Galicia 

encuentran que la resignación es una cobardía, y reuniendo las antiguas 

arrogancias de nuestra raza, se lanzan a la lucha por el derecho, en la defensa 

de los intereses de Galicia, buscando para los oprimidos las auras de libertad, 

sembrando ideas salvadoras, acentuando la necesidad de la rebeldía de las 

masas, ya que cosa probada es que, si los gallegos hemos de conseguir algo de 

lo mucho que nos pertenece, preciso es que aprendamos a exigir y no a supli

car, y que nuestra justicia caiga sobre los que, traidores a sus compromisos, 

no cumplan con su deber33
• 

Neste ano de 1914, como xa sinalei, remata de momento a rniña inves

tigación. 

2) As sociedades 

de instrucción 

Foi máis que notable a preocupación pola educa

ción dos emigrantes, que, como xa é ben sabido, 

se debeu tanto á preocupación pola formación 

dos que serían futuros emigrantes como á loita contra o analfabetismo, 

que sabían impedía calquera tipo de resposta ó caciquismo, ou mesmo 

na procura dunha escola máis adaptada á realidade galega34
• 

Será tamén Mercedes Vieito unha grande admiradora e propagadora 

das sociedades de instrucción. A primeira destas sociedades foi creada 

no ano 1903, chamábase "La Aresana" e Mercedes Vieito falará dela con 

agarimo en numerosas ocasións: 

Hace algunos años que se fimdó en La Habana la primera sociedad de 

instrucción, "La Alianza Aresana", y después con el mismo fervoroso entu

siasmo, siguió la de San Adrián en Santa Clara, y luego otras de la misma 

índole35
• 

Sobre esta sociedade de San Adrián publicará a nosa escritora un 

famoso artigo situado na portada da revista Galicia, acompañado dunha 

foto na que se pode ve-lo conxunto de rapaces e profesores <leste colexio 

que xa funciona en Galicia. Despois de loa-la xestion do seu director, di 

33. M.V.B. : "Ante el ideal", Galicia, n.º 51 (19-12-1914). 

34. Voz "Sociedad de Instrucción", en Gran Enciclopedia Gallega, T. 28, pp. 215-219. 

35. M.V.B.: "Por el progreso gallego", Galicia, n. 0 45(7-11-1909). 
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que ademais os rapaces cantan xa cunha publicación propia: El Faro de 

Veiga. 

Esos niños, antes completamente analfabetos, [ ... ] tienen ya un periódico 

simpático por muchos motivos, El Faro de Veiga, donde vuelcan sus ideas, 

donde dan cada mes, el fruto precioso de sus infantiles y bien cultivados cere

bros, donde reflejan los bellísimos pensamientos de sus almas llenos de lau

dables propósitos y donde en fin, demuestran una cultura salvadora36
• 

Esta sociedade de instrucción decantarase por soster inicialmente 

unha única unidade para nenas, deixando aberta a posibilidade nun 

futuro para a educación das nenas, sempre que os recursos monetarios 

llo permitan. En 1914 inaugurou un grupo escolar de dúas aulas, unha 

para cada sexo, pero a aula das raparigas nunca chegou a funcionar 

como escola37
• O profesor Vicente Peña na súa obra explica que as socie

dades de instrucción tiveron nun principio unha prioridade inicial do 

alumnado masculino, pero cunha crecente preocupación polo feminino. 

No ano 1911, o Boletín de Ferro! y su Comarca publicará un artigo de Xoán 

Beltrán demandando a educación das nenas: 

En las entrañas de las mujeres se forman los hombres, pero en sus manos 

se moldean las almas, y más sublimes estas serán cuanto aquellas sean más 

perf ectas38
• 

Dúas razóns pedían a educación da muller: 

r. Pensando no seu papel de futura nai e, como tal, de primeira edu

cadora. 

2ª. Como posible emigrante, pois a muller galega, ó emigrar, debido á 

súa ignorancia, víase abrigada a ocupa-los postas de traballo de menor 

categoría ou incluso, moitas veces, a prostituírse. 

Mercedes avogou sempre polo dereito da mullera formarse, a edu

carse e a valerse por si mesma economicamente, como veremos no 

seguinte apartado. 

36. M.V.B.: "Sociedad de Instrucción San Adrián", Galicia, n.º 49 (28-11-1908). 

37. Peña Saavedra, Vicente: Éxodo, organización .. ., op. cit, vol. 11, pp.132-251. 

38. Jotabé (pseudónimo de J. Beltrán): "Alboronía", Boletín de Ferro/ y su Comarca, n.0 8 (setembro de 
1911), pp. 2-3 . 
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Moitas das novas sociedades de instrucción creadas enviáronlle a 

Mercedes os seus regulamentos, e ela puntualmente, desde a prensa, non 

deixaba de manifesta-las súas opinións: 

No ha mucho recibí, acompañado de una atenta comunicación de sus pre

sidentes, un reglamento de una nueva sociedad "Unión Rinlega"39
• 

Días antes recibí una atentísima comunicación del presidente de la socie

dad "Guitiriz y su comarca" [ .. .] comunicación a la que acompañaba un 

ejemplar del reglamento de dicha sociedad40
• 

Acabo de leer el reglamento de la Sociedad de instrucción de Naturales de 

Fene41
• 

Así mesmo, está en contacto con distintos periódicos voceiros de dis

tintas asociacións formadas, como por exemplo o periódico TEO de Bos 

Aires, órgano oficial da federación "Residentes de Teo en Sud

América"42; o Boletín de Ferro[ y su Comarca e outras publicacións <leste 

tipo. 

Lendo os distintos artigas que ela fai sobre as sociedades, decateime 

de que para ela a instrucción non é soamente un fin en si mesma senón 

que dela virá a salvación para Galicia. Por iso manifesta en numerosas 

ocasións o vinculamento que se debería facer entre as .sociedades de ins

trucción, "Solidaridad Gallega" e as sociedades agrícolas43. Manifesta 

que esta relación chegou a darse' polo menos nalgunha das súas manifes

tacións. Por exemplo di que a sociedade de instrucción "Aurora de 

Somozas" (A Coruña) acordou apoia-la sociedade agrícola e solidaria 

"La luz" dese lugar da Coruña44
• 

39. M.V.B.: "Sociedades de Instrucción'', Ga/icia. n.º 19 (10-5-1907). 

40. M.V.B.: "Sociedades Gallegas", Galicia, n.º 39 (9-9-1911). 

41. Id. cit. anterior. 

42. Id . cita 39. 

43. M.V.B .: "Por el progreso gallego", Galicia, n.0 45 (7-11-1909). 

44. Id. cita anterior, pp . 4-5. 
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3) A problemática 

concreta da 

Mulleres galegas na prensa galega de América ... 

A inxusta sortea que se enfrontaban a meirande 

parte das mulleres emigradas foi abordada en 

muller galega repetidas ocasións e por diversos autores na 

prensa galega de América. Xa no ano 1883 o 

director e fundador de El Eco de Galicia da Habana, W. Álvarez Insua, 

denuncia o tráfico de brancas que se estaba a facer con numerosas mulle

res galegas levadas a América con falsas promesas, que se enfrontaban á 

prostitución como única solución ás súas vidas45
• No ano 1886, a situa

ción parece que non cambiou en absoluto, senón que incluso empeorou. 

O doutor Celestino López de la Vega escribe desde Madrid unha serie de 

crónicas en que describe o horror desta situación: 

Cansados los seides de la trata de los gallegos de reclutar hombres, han 

buscado el recurso de reducir a la mujer [ ... ] dándose casos de que a Río de 

Janeiro, sean sólo las mujeres las que arriban en los barcos, cuya suerte no es 

posible pintar sin rubor, por punto general46
• 

No ano 1904 na revista Galicia aparece un artigo de Xoán Ramón 

Somoza, periodista lucense emigrado á Habana e autor de varios libros, 

denunciando de novo a situación que está a viví-la muller emigrada: non 

pode integrarse nas sociedades galegas; ó non poder ser socia do Centro 

Galego, vese excluída dos servicios que se lle poderían prestar na Casa 

de Saúde ligada ó Centro. Moitas delas víanse abrigadas a prostituírse 

para poder paga-la curación das súas enfermidades. 

Mercedes Vieito considera que ás mulleres débeselles dar unha for

mación, unha orientación profesional e ademais constituír asociacións 

específicas de mulleres para auxilialas nas súas necesidades. Pon como 

modelo a seguir unha exposición de labores da muller celebrada en 

Melbourne (Australia), na que conseguiron un grande éxito as mulleres 

españolas. Pensa que ese éxito tamén se podería lograr se Galicia e as 

súas mulleres orientasen o seu labor nestas lides, de cara ó mercado47
• 

Propón que a colonia galega de Cuba celebre na Habana unha exposi-

45. Alvarez lnsua, Waldo : "Nueva infamia " , El Eco de Galicia, n.º 40 (1-4-1883), A Habana. 

46. López de Vega: "Desde Madrid" , El Eco de Galicia, n.º 207 (13-6-1883). 

47. M.V.B.: "En torno de un proyecto", Galicia, n.º 41 (14-10-1911 ). 
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ción galega na que se amose a pro

ducción agrícola, industrial, artística, 

literaria, sen que falten nela os traba

llos da muller galega. 

Posteriormente segue insistindo, 

apunta ademais a necesidade de 

axuda e protección para as mulleres 

emigradas, é alenta a fundación 

dunha sociedade totalmente femini

na que ofreza apoio tanto ás mulleres 

emigradas como ás que quedan en 

Galicia, ensinándolles todo tipo de 

técnicas a aplicar no campo para 

crear unha próspera industria rural 

coa que as mulleres puidesen afron

ta-la súa vida dignamente. Con estas 

medidas pretenderíase crear un cír

culo comercial que repercutise eficazmente nos beneficios económicos de 

Galicia, procurando elimina-la necesidade de emigrar48
• 

A petición da inclusión das mulleres no Centro Galega non deixou de 

soar durante moito tempo. No ano 1914 unha señora, Manuela Sánchez, 

escribiu un libro titulado Las gallegas en América. Na revista Galicia apare

ce un artigo que comenta e defende as teses desa muller sobre a inclu

sión das mulleres no Centro Galego49
• 

A escritora Consuelo Naranjo Orovio di que foi nese ano de 1914 

cando a sociedade "Solidaridad Pontevedresa" decidiu crear unha socie

dade de mulleres que incluíse nos seus servicios a asistencia médica ás 

súas asociadas. No ano 1917 créase a sociedade "Hijas de Galicia", o 18-

1-1917, na Habana. Desde 1919 a muller pasou a tomar parte nas respon

sabilidades administrativas da sociedade50
• 

48. Id. cita anterior. 

49. Rodrfguez, Antonio:" Por la unión", Galicia, n.º 51 (19-12- 1914). 

50. Naranjo Orovio, Consuelo: Del campo a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba s. XX, A Coruña, 

Ediciós do Castro, 1988, pp . 124-132. 

'Z72 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



A MODO DE 

CONCLUSIÓN 

Mulleres galegas na prensa galega de América .. . 

Neste traballo tentei, en breves trazos, amosar 

algúns dos campos de acción nos que esta prolí-

fica muller empregou boa parte da súa vida: a 

liberación política de Galicia dentro do contexto histórico da 

Solidariedade Galega, as reivindicacións campesiñas, as sociedades de 

instrucción, a presencia do teatro galego e para os galegas, a educación 

das mulleres e o novo papel a ocupar por estas na sociedade, os proble

mas das mulleres galegas emigradas ... Cuestións humanas e fundamen

tais naqueles anos tumultuosos e cambiantes de principios de século, nos 

que Mercedes Vieito deixou ver coas súas actitudes o seu talante de per-

soa boa e xenerosa. 
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DISCURSO 
¡rronunciado por la Srta. Mercedes Vieito 
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Un nombrn hermow, 1111 nombre cir
cundR<lo ele .splenclente 1111reoln c!P. glorio, 
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111ll1L lle110 de elln, porqne nquí se ug-itn 

su memoria y desde lo mús hondo · de 
nuestrus 11lm11e se e.leva pnrn ella fervoro
sn plegnrin. ¡,Cómo, pnee, no lm de pros
perur In colectivid111I bujo esn 111lvor.arió11; 
cómo no hu de ballar protección siendo 
tnn hermoso;; sus fin es? 

Es tan irrande Ju iel c11 .Je 111 Sociedarl 
11Rosnlí11 Ü1stro» y 11111 1lificil por su 111i<
mn grundezu, qne tul 1·ez 111> lidte qnien 
In hny 1t c1J11side1·rn lo como l o~n:·a, como 
delirio$ de i11111gi1111l!ion e>< exu ltnclns; pem 
tnmbi~n Ce1·v:111teH fo(> cidil i<-udo el e lol'O 
por su tiempo y diú ÍL f11s letr:1R r.nstel ln
nus un nQuijote»; tnmbil-11 Colón, en 
lucho con lus Jll"POCu pacione.~ 11n11i);11d;1s 
qnc le tild11hn11 cl o lotn, 11 1T11 11 eó un mun
do de In i¡(111w11 11 ci11, y no>otms sólo º'Jli
rn111os ii qn r. 11111il1tnu, cunndo el tentrn 
¡?;ni lego llegue íi un ulto .i;rudo de esplrn
clo r, cnn11do ií ]nfi 1111ís oscnros rincones dr 
la regit111 nlmnt'P un myo de ~ol, cli ~:'d~ 
todos: ai::i i csns so 11 lor.nrns, bentlit.11;; oP:in .oi 

Ln t;oC'iedrnl 11 Ho-.tlí1t C11stro11, al i11ter-
11 ret111· llllL.,.lrns cost.nml 11·es; ni dar (1 
"onorer lo" dnlorc'!i drl lnhrit!go gllll e.~n 
1•11 l u!'l111 drsesper11dn con el 1 ~11 · i1pw, r•m 
l11s con tri l111 cio11es y con ntrns 11111 cha' 
plng•"· incli11ndo siem pre sohrn 1•1 ~ 11 n•11: 
111 dnr (1 1·nno1'f:I" dra11111s triRtí, i111ns: hi ' -



SOLIDARIDAD 

La ~olidaridad gallt·ga l":t l11111:111d11 111:1-
yon:s 1 •roporcionr~-; cnda d Í:t, y la p:i l rii'1ti
ca idea obtiene l-xito ciC'rla111l'11l1· li:-:011jl'l'fl . 

AcptÍ e11 A111í-riea, p11tre lw; g-alll'g•1.s 
c111igrado1>, t~1111lii1~11 lia siclo a1·og-ida 1·1111 

calor la idea de la tiulidariclad, y ¡.;e~1í11 
par<'cc, l1asla $(! f'urn1ar:í 1·11 la l lali:111u, 
poi· variol:l c11Lusiaslu~ l1ijos de ( ialit:ia, 
un Co111it.é para isec11111lar en lo p11:-:il1h; 
las gci:;tioncs de la .Ju11la c::;!al.1lc1:ida L'll 
la (\1rniia. 

Jt:s la ca111>a de la 8olidariclad 1111a c·a1rna 

11ol1lc, Ja causa tic Galicia, (le esa rcgiún, 
que á pesar de sus privilc~iadm; co111licio-
11es, de sus c11vi1lialilc.-; dote.-;, Ye 111orir 
sus i11dusLrias por folla de protccció11 y 
excr:;o ele olisllículo~; <!:>taueado su co11wr
cio; l:ín~uicla . la vida. de sus p11cl1lns y 
paralizada la 1k• .sus L'a111po1>; h11yc11do sus 
hijus y liuscando refugio cu Ju c111i;.;rn
ciím . .Y con::mclo á los lllal(;'i producidos 
por el 1:acic¡uis1110 y tantas olrns plagas 
que ~lcshuce11 lo 1¡11e debía ::;cr l'llN1t.u; de 
\'erdadrn'<L ri1¡ um:a . . 

Por C::la caus:1, 1111c::;t.rn l'l!giílll, <¡ue su
fre y 110 l'nCll(;lltl'illl-eco SllS a111arga.s 'JUC!

jas; la región liart~i ya de sufrir desdenes, 
immltos y 11lLrnjes; cp1e paga co11lril111ciu-
11c<i exorl..iitantcs, . lllÚi> cr<!cidas relativa
lllc11tc que 11i11guna otra rl'giún de l~paiia, 
con10 lo co111prnel..ia11 las allísi111as cifrm:1 
publicadas por la prensa; c¡¡a 1·rgiú11 11olJle 
y sufrida, ditipúncsc á la <id'c11sa de sus 
i11terrses, :qw<''lStasc {~ una l11clw por 1;11 
cugmmleci111ic11to y prnsp<tridad, y los 
<¡uc 1lcsca111os 1111a Ualicia redi111ida, pró::;~ 
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pcm, rica y foliz, los 1¡11c con s11::; pc11as 
1lorn111os y cou su:i nlegl'Íus rcíu10~, 110 

. po1le111os meuo:; que apluwli1· la rcdc11tora 
acciúu tic la Solidaridad Gallega y liaccr 
\'oto,;; por su completo t.riuufo. 

La ::5ulidnridad Oallcgu, 110 es, como 
l1it'11 lo explica el Mauilic~-;lo ,por ella ¡m-
1'li1·:ulo, igual :í la calala11a, a1111 c11ú11do 
1;u llalla l>mmda <:11 ella porc¡uc alllUllH 

ln1sca11 la folicida1l de las 1·cspccti,•as rc
gio11t• . ., dentro de la s,agrada 1111idnd, de h 
bella i11leg1ida<l nacio11al, y 110 es igual 
porque lan1poeo son igualt·s los i11lcrcst's 
de Gulil'ia y los de Catalui1a porque cada 
n·~ión 1le las ()lle eo111po11c11 e:-;(~ ~rnn 111Í-. 
clco <¡uc se lla111;1 E::;pafia, tiene los suyos 
pal'licularci;. . 

~crí1~ pum1, 1111a l1crn1osa realidad, se
ría el idral de una E::;pai1a grande y po
derosa, i;i se llc\•11se11 iL cal10 c11 cada 111m 
tln las rcgio11t•s, :::i 1.ri111di1::;c11 L·~o.~r:;;dvmlo
rcs movi11iio11tos solidarios, c11 los cualC8 
lwsta el 110111Lrc indica u11iú11 Y amor. 

i::;c a111a la ¡ialria grandl', ~e desea la 
laella unidad 11acio11al·, pero t.a111lii1~11 na
die p1u~dc rcprocliarno:'i a111•1l' 1:011 \'cnla
dcra idolatría la patria d1ieu, arrodillar-
11os en su lc111plo, orar ante s118 sacrosantos 
allan~s; nadie puede rcprocl111rnos des<mr 
:$11 folitidad, i1ulig11arnrn; aulc los viles 
ultrajes ·y repelerlos co11 toda nuestra 
energía de g11l lcgos, vc11gar1ws de ello:;, 
defenderla con lcsún y perecer si prcci::;o 
fuese, en la couticnda, p1H'<¡11e ~e es nues
tro 1leber lle gallegos. 

Nmlic puede rcprocharnoi:; Lodo eso, 
pern si alguno lo h:1cc ¡110 imporLn! 

MmtcEni,;s Vrn1·ro Houz.A. 
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Artigo publicado 
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n.º 6, o día 9 de 
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Artigo publicado 
na revista Galicia 

nº 22, o día 29 
de maio de 1909, 

na Habana. 

María Xosé Costa A lca lde 

El horrible drama de Osera 

Lo,.: :t"l'"' Ín:1to..: d(• (),.:e1·:1. He Hhí el tc-
111:1 d1: Inda ,.: J:i ,.: c·o11\'t•1·,.:;H·in11e,.:; 111: :1l1í td 
,.:11ce,.:o >':lll:!rÍPnto •JIW i11fu11dl· indiirna

. ~~ ión 1' 11 ltl1in 111·clw 11olih- \' s11l1)t'\'a~ Ja,.: 
co11c·i1•ncia,.. linnr:ida,.:. · 

Lo,: horrnro,.:tr.< :1tro¡wll1),.: conwtidol'i 
por In C>'!llpida ob . .:tinacií111 dc·I obispo d<' 
Ur<'n ,.:e y la hrutaliclad del "'Ohernador 
y d~ la ~1~anli11 ei,·il, contm ~111 pueblo 
p~c1fico t' rndt•fenso, el c..::pantoso s11crile
g10 clentro de un templo c<1tt1lico. rc>~tlizn
do por los mismo..:: que en virtud <le •m 
1niuistcrio <'"tá11 más '}lle 11:lllil', t'll el de
her de c~jercc>1· 1111 apostolndo de umor, 
":'º:-; n sc,.; in.:~to . .: tit•11cn <pw lwher repcrcu
t.1d1) t•n11 fu111·hre:-; e1·ns:en toda Galicia y 
f~wrn <l<' <"ll:i • ." (.o,; motl\'O más q1w s11fi
t•1c11tP. pnra que In tormenta cp1e desde 
hace tir111po rnjc t•o11t.enida entre llt1<!$tras 
clases c:1mp~i1111s. st• clcsem11tle11e furiosa, 
no yn solo <'ll ,.1 r11111po, sino tnmbil>n en 
la;.; ci111la~lf>;.; , liariendo <:iemplnr ju;;t.icin. 

Lo~ trn.:t<·" i'llC<'.<:os dci,;a nol laclos en el 
mo1111 e- tcrio dt· O..,:cra, en los qtw 1·c:;111ta-
1·on mnertos por lus l111l:v1 inhumnnns v 
<·olinrd <'S d1: 111 ~1111rcli11 1:i\'il, numero;;;s 
~· pa cífi('~ ,·ecinos de dicho pneblo, muer
tos ~nlrE: los cnnlcs hny a11eianos, mujeres 
y n1il.~s, <¡ne 1lef~n?ían con s1íplicas la 
pose.::non . del 11rt1stico linldaquino de su 
altnr, ob,1eto ele In ambición de un obispo, 
~odo eso, no p~1ede e.n m1111ern alguna de
JIH' 1le producir serios resultados en nn 
pueblo qut-., aunque noble y . resignado, 
comprende que los atropellos tienen so 
límite. 

Galici~ sufre resignnda clesde hnce 
mucho tiempo toda. clusc de ntropellos; 
}>f'l'O cuando llegue el día <le las vengnn
zns--:-y ese 1lía no ttstfr lejano, ese día lrn
br{L ~legado dentro de poco,-t.emblnrán 
lo~ tmmos, porque el ¡~ueblo gallego, que 
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~ tnrdío pero seguro, fulminará entonce8 
los !e:rible.:: myos ele s~1 ira provocncl11 , 
ped1rn c11e11ti1~ de las m1serit1s sufrich1s y 
de la ::;nnp·e .cl~rramada, y .toda compo-
11?1Hla. >'t1 ra m11t1l; los que nlmca hnn pe
dido 1rnd:•· Jo,. •11w han rolerndo los golpes 
ton e~to1l':1 ma11setlumbrc, 110 8e eonten
t:ir:ín cn11 pnr~o. sino que> lo cxigir(m todo, 
y todu lo alea11zará11 con lu fuerza nno
llaclorn lle ~w; terrible1' armas v el torren-
te- cl<'rn,.:t:id11r clf' ~11 C'Í1lcr11. -

Y entre> tanto, ;.qul- hace Ju colonia 
~allt·~a tJ,. Cnha ant<· la ~raYe1lad 1\el 
,.;angrie11to drnma dt O,;;ern~ ¿&· posible 
«¡ne no sf' lrrn11te nna protc.c;tn general y 
airndn, clonde palpite toda In indi•rnaciúi1 
prodncicla por 105 tremendos a~in11tos? 
~ ~dmirab~e C€nt!'º Gallego don<le hny 
lllSt~n pto.s mw. de ~a.000 socioi; 11 ijos de 
Galici11, ¿e,; que no lt: importan 'n11<l11 lns 
(lesl!rncins de la putria't 

¡Gallego" cl(·Cnba! :,;j l"!-;qne ti<• todas mn
neras ~is patriotas, si \'erdnderamente 
liOiR gulJe~~· haet!d ahorn 111111 protesta 
f>lernd11, v1nl, y '"°"otros, socios clel Cen
tro Gallego, txigid de vuestm directi rn 
el <·nmplimicnto de ~u tleher; recordmlle 
1¡ue hu. sido E-1 pntrioti~mo y no 111 rnni
dnd qmen ha fundado etql <1t1<>ritht ai;ocln
ci(m, rt'!Cor<ladle la c!pocu nforiosi1 de los 
Rni~I. <:¿>!1'• &111U11l11, I7isúu y t1111t0i; 
otros p11tric10K. 

I.Ml · prenf!8 regionn 1 gn llega, espt.-cio 1-
m cn t <> (.i.\l.lt't..\, ha l'leYado rn su e11ér"'i
c11 protc>i< ta . ...-\hora falta que'ú la prote~ta 
el<> e.,tn 1wc>n!>n, !:'<' unn la tle todn In colo
nia .. Y tod11 :llJll<'l ~nll<'I!º que ante los 
<L'-'C>'111nto.~ dP (},.:em 110 !'icntn hen·ir l•1 
i11di¡;11:i1~ it111 y pcrnrnnezr.a indiforcnte, 
:,;t•rá 1111 hijo de¡!encnulo y mnhlito, couu r
ilt• 1~ i11di¡!110 mil ·n'<:c>,.: ~ · 

MERCEDES VmITo BouzA. 
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Manifiesto á los españoles 
Cumplimentando los acuerdos tomados Uniéronse en torpe maridaje las oligar-

en la Magna Agamblea celebrada en los qufas civil y eclesiástica para alterar la 
salones del Centro Gallego de la Habana, tranquilidad patriarcal de los montes de 
en la noche del 13 de Junio por iniciativa Galicia, y cayeron bajo sus gol11cs asesinos 
de las Sociedades •Unión Orensana• y los indefensos labri~gos, hombres, mujeres 
•Rosalla Castrow, y á la que se sumaron y ninos, por el delito enotme de defender 
representaciones valiosas de las demás 
regiones que integran en Cuba la gran 
familia espaflola, para protestar de los 
inicuos atropellos perpetrados en Osera 
(Orense), nos dirigimos ·al pueblo espai\ol 

la posesión de una joya artfslica que lleva 
engarzados gloriosos recuerdos de su his
toria. 

La imponente asamblea á que hacemos 
referencia, cree que ha llegado el momento 

y elevamos á su conciencia noble y suprema oportuno de apelar. al im1mrcial sentir del 
los ~ritos de dolor que piden una reparación pueblo español, para que ésle, con la auto
efomtilar en grncia á la Justicia. ridad que presta el consentimiento univC'r-

Neirada toda esperanza de cumplimiento sal de las gentes, sef\ale con el dedo á los 
de la Constitución de Espaf\a; negada toda causantes directos , del horrendo crimen 
esperanza de equidad y de derecho; negado cometido en Osern, ¡1ronuncianclo su fallo 
t.odo mP.1lio legal para obtener reparacién á inapelable que él mismo sabrá lrnf'f'r f'llm
los atropellos quE' contra el pueblo á diario ¡ilir en todas sus Fartes, el ansiado día de 
se perpetran, sólo · puede volver sus ojos 
la conciencia contristada á ese n:ismo 
pueblo, único de los elementos constiluth-os 
el" la nacionalidad, por cuyas venas no 
corre sangre de corrupción. 

Al pueblo espai\ol, pues, nos dirigimos; 

las grandes rei\'indicacionrs; porque contra 
las tropelfas del poder y de la autoridad; 
contra los. abusos de la oligarqufa; contra 
los desmanes del mauser y de la espada, 
encuéntranse la razón y la conciencia, 
capaces ele determinar el poder ejecutivo 

mfrate atropellado, mfrate ve~ac!o, escarne- de la justicia popular, casi siempre rellido 
cido; mfrate esquilmado y mfraté en el acto con el de justicia oficial, sumando á la 
en que te manifiestas protéstando, fusilado fuerza de la idea la .idea de la fuerza. 
en las gradas del templo de Osera. Mfrate Pueblo espafiol: cualquiera que tus sen
los músculos luego, y ¡:.iensa que la 6nica timientos sean, pertenezl'as á la fracción 
fuerza verdad, radica en tu fuerza; que el que pertenezcas, no olvideiJ que por sobre 
6nir.o derecho verdad, es tu d·erecho; y la todas las conveniencias humanas está el 
única ley que me'rece acatamiento, u la ley respeto que se debe á tus derechos, que son 
por ti dictada. Para obtenerla, acumula los únicos derechos y la pleitesfa que se te 
f11P.rzas y prepárate con recursos fisicos, debe á ti, que eres el Absoluto. v en los 
porque las razones morales, de puro asistir- dfas en que se pueda escuchar tu voz. ncuér-
nos, ya nos ahogan. date de Osera. 

HAhAna, 14 de Junio de 1009. 

DR. CONSTANTINO HORTA. - DR. RAMÓN Anús. -MANUEL V ÁZQUEZ GUTIÉltltf.:7.. 

A. VILl,AR PONTE.-LUIS FúSTER.-MEDARDO LAFUENTE. (Siguen miJlares de firmas). 

IMP. DE CEROCIRA. OBRAPll Y fr.111/A 

E STUDI OS M IGRATO RI OS 277 

Manifesto 
dirixido ó pobo 
español tralos 
sucesos de 
Oseira, 1909 



Reunión 
celebrada no 

Centro Galego 
para tratar da 

axuda a prestar ó 
Directorio 
Antiforal 

de Teis. 

María Xosé Cos ta Alcalde 

Allo VIII HAilANA, 7 DE NOVIEMBRE DE 190!:! NuM. 45 

REVISTA REGIONAL ILUSTRADA 

MAYOR CIRCULACION EN LA REPUBLICA-

Aoo"IC• • I• tranaulcla po•tal e Inscripta como correspondencia ne SPlifunda cl••e 

en la Oficina de Correo 1> de la Habana 

ORGANO GENERAL DE LA COLONIA GALLEGA Y SOCIEDADES REGIONALES DE CUBA 
Y DEFENSOR DE LOS INTERESES GALLEGOS t::N AMERICA 

Fundador : V. López Ve\ga Dirt:owr·.t'ropieLMin : J. B. Cerdelra Direwió11: Obrapla y Agular 

LA CAMPAÑA ANTI FORAL 
Y EL CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 

Orupo 1lt> l0tt m1i,11.11• 11tr~ 1\ In n•n11i611 1lf'I dowingn 1\ ltimo, l'H IOH Mlonea del Centro G"l1rgn, eo el momento de comenzar el a.et.o 
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<lAl,Jl;IA 
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mirnndo t-iin tlr1·ir pala
hrn, como 111 co:t:1 m:\111 
1111t11rn1 .. 

AIJ!lllt~ nmiJ!O~ :l 
quir•n('_,,. lurgo conh~ in -
1lign•rlo e•t•• monifir•lo 
nbn1ulono y ilC'!crrido 'l"e 
rimn bien con todn el 
que ar. 11otn e11 8Rnto 
l>omi11go, l11\'i('ro11 J!nl
do.::n~ pnlRhrn~ ¡inrn t·n-
1t1('11f11 r rl lnru·t• ,. 111 :ís 
ntu"•lr:t difiril ...:il;rnri;m 
,¡,, llO l111lwr 111·11dido :í 
ti1•111pn ll111111111clo ni t-:1-

crii-:l1Í11. 

rr""'i"r""' honnfHi,,' U'flrt'l'll"nU!nt.r "'"""' "'' ÍJlrc-ctorio antiforal de Tela. atf\or Rod11I (ttmdln¡ l'rHtdrot.e drl Centro O•llr•o 
dr la 11-'""""· .... n .. r lt0tirfl(11r11 Jli1111i .. t.o1i , y C".oml1l6n nrr.nh.acl,,r• '1!!1 Mnqntle que tn honor rl t:I •ltAtler• tedtnctonlaLa M o.1rbr6 

w:I rinu1 ln110 "ltltno rn el Hnt-4'1 •l.- MfU"'adtl Vf'd,uttt 

C'ni11pn•1 11l11r:í t1l.:t1 ·tl 1111 
11mi~11 . 11111 • d1 • 1• ..: 1:1 l~1r111 :i. 
l 'lll l ..: 1111\"f' .. 1i .. 11l1"1l:i :- 1l1· 
ilc -:-: 111·1·1w11p:wi i"111 , p1t1p i:1..: 
111 · t111 :1 fr i\·olicl:1d i1w1111 -

1·i-11i11l1'. l1'• ' ·:1111 11 ... :i 11i11-

p,t11111 p:it"H ·. E11 (; :di1 ·i:1 
1•:- l:111u1-=11 l r:1\' 1'"-a 11 • l111111a 

1':1uu·a 1lc• c••.:,-:1 .. 11 1•11111-

~ i:1 ~ 1111t pnr:i 111d11 111¡111· 11 ·1 

f)IH' 1" i~11ifÍ1J1W· l111t'f ' I )'!1· 
11·i:-t. :=:.tilo 1h• 11 1it1111 :1..: p:11 -

t1•t: '1"" 110 ..:011 f;:1Jic ·i:1 , 
rlt• 1111' , p or 1·j1 ·111pl 11. 1111;: 

ll1•J!:111pn11·lt:1.: i111 •1p1í,,.

l':•...: di' Íllll'll l.: 11 11111•11 . 1¡1 11• 

fi1r1iti. ·:1 :'1 ltt -- 11111\'( 'ot1 -

tnd11~ •1111· :11·111 lo .Pº'"''
mn~ . y por .. ~n ~·11 •·n ·o 
C]llf' In irlr• ele fo11,Jar 
el Pnnleím rl e gnlle¡!•>< 
ilustres ea un bello liri•
mo, y CJUe 1lr lltv:rrln :l. 
In pr:l.ctirn, aerf• mnti1·0 

111111:h01< 11~ n111'!l troR cofrnilrR y pniAArro~ 
'\"r 1;11nt1111 11<• vivir en In r:rrti11n plnri-
1 c•r., nlgo l1ip{11·riln, 1lrl 111e1lin nmbienle. 

f;í1lo ll•l'nlrn~, lo• <Jllr vi•·imo• de In 

1
11111110, 11,,. 1¡11e :í 111 litr.rnl11r:r dr tli cnmo; 
nfi energ fns !mln~ 1le 1111C>\!rn 11 1111 11 , y i\ lns 

grn111lcn fl~11rnA q uc h1111 1lf"11pnrrcielo 
1111r•lrn venr.rncií111 y rrcrr• ~ nlo, rl1·hrmo~ 
trnhnjnr por ']lle el l'n11tcú11 1lr g11llcg0>1 
ilrr•lrcn 1lrjr. de •cr 1111 liriRmn, 1111 pro
Yr.1:to. 
~ E1o11n clt :(' fn yo r~t<' níln :1 vnrin..i n111i~ol'4 
rn ( ;11 1ici11, 1· tndn•, nh•nl11!11111r11lr. lnolo•, 
"'" 1·011lrotnÍ1n11 1lr i¡!11nl for11111 . 

-RI, "'· lroy q11r l11w1•r nlgn; nn lony 
"'~' rr.nw1lio; rs ele j11~1 ici11 .. 

Y como oi In idrn l"''"rn •nhrr ellos, 

1
1nRHhn11 ~ otrn conver•nriún vulgnr ú por 
O mrllO!< ComplP!RnlCll(P. dintinlJI . 

l<:.tnnrlo rn Rnn tingn, fnf 11110 11111nn11n 
A vi"itnr, como ('f' mi co!ft11rnhrt', In l111nh11 
cl1• lln•mllo Cn.•lrn. En c•I cnmiuo mr r11-
ro1111f. ron ll1•y Alvit1•-1111111r:ri111r hnhr.
rnin .!1• 1h·1wP.11t11rniln lrnrn . •~ n e11yn~ ('tt~ 
nitn• •11rg1: O'Jllr.I vir11tn 1lc lrn¡!r:lin '1"" 
l~l'1ilo J Ñ1focl"" rRpnrcicrnn nn111n o 
hojn rl "'11 clr. !lrrrin-y ne hrin1ló li ncom
pnnnrnw. Entrnmn~ en 8n nto Uo111i11go 
J HI llri:nr nntc In 111111hn de In J(rRn ele
r;inrn, mi Rmigo, 01lrln11ti\111lo•r, mr 111os
lrí1 trnr.o. 1lr. márr1111I y lndrillo rlc.•pre11-
•li1l1"' 1lrl 1•enol.nfi11 •111e gunrcln •11• cerrir.n•. 
A !"''"° IJllC Ar. rocnrh~rn. "º" rn rontrn
rfn111n• rnn 111 mjn "" IJlll' r<'l"'"ºll 11q11elloa 
i1111u111nl('M ff 'MIOt4, 

l.n i~lt ·N i n, ntf•11in rui11n!-f11 . 1 • 11111 ·~ rt'cidn 

y htínreclo , lc11le el ••pecto de t'.SO.i lem
ploR nhn111lonncloe ni r.nlto; y si e•lnhR 
nbiertn Íl 11q11elln horn ern porque t\ pri-
111rrn horn se hnbln celebrHclo un funernl. 
ll11• i11mc11sn trinle7.R •e opoderó de mf 
1111le ll<Jllr.llR friHldnd y nbn1ulo110. Por 
In• 1n1vrn no ee 1·ef11 atrnveso r ni un fiel , 
11i 1111 ncólito, ni un rnyo de nol, ni una 
110111 dr. 11le¡:rln. En el htímeclo Rmbieule 
ílotnhn unn grnn clr:eespr.rnn1.n. Yo recor
.i,~ ll'JIH,llO!I versos de IlosnllH : 

~nLn lh11nlnf.!O, Pll ,.nnctrr•nt.oqalll"nl'lrl!ICAnM, 
\"Mu 1l'a m•fta ,.hh. ""~" 'as 1nln.nu . 

Y pcn•<- •[11e •i •iilo po•ccmos e.'!te mo-
1111111cntn doude dencen•n P-1 mfia grRnde 
poclll clP 1111!'.'llrn tierrn y le lenemo~ nbnn
dunndo, sornos inrl111lablemente incnpnccs 
de poneer 1111 l'nntc6n donde ~unrdemos 
IO!I rC'llo• ele nuentros mt\11 ~loriooO!I hom
bn!h. Y pe11111111do en!, y corrobornnrlo 
Hey Alvite min pnlnbr•s 1le nmnrgurn y 
lrnt11111lo elo colocnr de In 111njor ma111•rll 
nquelluR tror.os 1le rnl.rruol deeprendiclos, 
pnril cercn ele 1111n horn, ocurriendo tlNl
pn('S 111 cn•n 11nt, nh"nnln (o inconcebible. 

Entretenidos estñbnmos mi amigo y yo 
cnnn•lo de pronlo 1lió Í'Ste medi11. vuell.11, 
hechnndo lí correr hacia le nave r.entrnl, 
dejlindome euormemente eorprenúido. Y 
e• que h•hln ol.to rcchi11nr unnR llnve11, 
consignicnclo llegH fi. In ruert.a en el 
r.reci1JO momento en que e encriet.A.11 ~e 
11111, rlr.•pn('!I de drjRrnos ccrrndos dentro 
riel lmnplo. A 1 oir lna vocl'!l y Ion golpl'J! 
de mi nmi~o . nnn nhrió, y se non qucdb 

rRrR 'l"e •lg1ín tlln, romo 
hoy nuce1le con e l'rnolnfio cp11• ¡:1111nln 4 
IR Rlllorn 1lr. • Folln• novo••, hnloli'i-r111n• 
tic nb•1ulo110, rlr rlr•cnirlo, 111• 11n11·1111ll1·.• 
rolo. y dr•prr111licln•, {o rlr 1111 111·i1·-n (. 
idiota Rnc:ri~t:Íll í1 rp11ti11Pln '1111• tl~c ·1 uul
cicodo el vnlor 1lr lo <JllC l'!'lrÍ fi ~" """ln-
1lin, drj n rncen•1lo• r11 (ol 4 1ln. n1l111ir:r
clorea ... 6 tí 110~ rnlrro• . . 

DIRs clN<pn(.,. 1lr. ""'º qnr Ir lrr n·l111:r
do, hnblnndo con rl ir611icn p1ll'IH ll1•r:11·lio 
l'érr7. Plnr.rr, 111r elijn q111· f.I prolr<tnlrn 
de lo miRmo nnl.-. RU~ nmiJ.!n!-l y cpu·. parn 
q1ic eu prolei<ln t.111·ir.rn nnÍ• 1•firnrie. l11d1f11 
hecho 1111 nrtfr.nlo. l'rrn ~·I•• nr!fr rrltl no 
fu~ mlmiti1lo en 11i11~1i11 prriínli rn; 'l""'''' 
inÑlito, ar.lo por'lnr conlr.rrfn vcnln1lr.< y 
porque, emplenndo 111111 fl¡:nrn rrtí1rire, 
terminnbn cliciendo 1p1r r.rn nrrr.-nrio lrn 
cer modifir.11cionl'J! rn In rnpill• eloodc, 
frente uno ~ olro, d!'.!'c•M•ln Rrn•nll• 
Cn•l.ro y A lfrr.110 ílrnnn•; •1111 rni.,.nor 
junlo fi. nn ••1m. • 

PRllUENCIO CAl'llTltOT 

A un lmt.írln, ou\ro lutt.iclo, 
A un -hR. clor, outt'o delor, 
Trae d'ua oh ldo, outro ol vido, 
Trae d'nn amor, outro amor. 

y 6 no do failga f.llnl.a 
E ele t.an tlivetu Mrt.f', 
A vellée qnt\ noft ""P"'nt.n, 
Ou 6 rt1pouMr d'a mnl't.P . 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 279 

Emilio Rodal, 
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Antiforal de Teis, 
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Artigo publicado 
na revista Galicia 
n.º 19, o día 10 

de maio de 1907, 
na Habana. 

María Xosé Costa Alcalde 

SOCIEDADES DE INSTRUCCION 

La.::1 pnlriÍILil!lti; sodl'tlacle~ 11110 1111!•Í ¡;e 
f'1111cl1111 dl'.:1ti11atlas (L tlif'umlir cu U:di
cia la iw:1truccií111 1 11u111e11!1111 de m1111cra 
lll:i01lll11·11sa. 

No 1111 11111cho recibí, ncompaíiado de 
11ll•11ta co1111111icaciú11 de 1;u tlig110 . pn!l;i-
1lc11lc Hr. Po:-;11tl11, 1111 re;.da111c11to de la 
1111e\'a i,;ocicdad « U11 ió11 lli11 lcp;a», ')llC 

1waba de t•oni:;tituire.c .co11 e:;;o::i linl's 11ltu-
11w11lc gei.icro..c;~, .dc:;i11terC'.sado::1 y 110-
uh·i.. 

l111cl~1L decir In 1:mtii;li1cciún q11c me 
produjo la l'umluciún de la 11111!\'a soeic• 
1lacl y la lcc:Lurn 1!ti 1m n~gla111c11lo, por
que 1.·atl1~ vvi que 1111n de cllm~ vic11u ÍL 
a11111c11tar el yu · c.rcc:ido 111í111ero de hu¡ 
exislellll'l!,.la considero co1110 un 111wvo y 
Y11lic11l•J p11ladí11 e11 la cnui;a de la folici
dud de 11ucslm región, 1111e isi11 vacilacio-
11c:; 11i lemor ha J.e lucliar de11otlad11-
111e11te. 

Dcsdl-11, i111liforc11cia y 11li1111do110; todo 
e:-;o que 10::1 go!Jicrnos limu~11 para Galicia, 
liubía de rc1110\'l'I' l11i:; liu1·118 pat'rií1ticus de 
nl~11110H liuenos gallego::i. dii;p11c>.i;to::1 (L trn
l1:1ja1· poi· la enaeílanza de 11uetltra p0Lla
ciú11 rnrnl 'olvid11J11, y el ltc>rmoso <'jcmplo 
dado poi· 111 dccnun de Cf!Uli sociedaJcs, la 
udmirnblo «Aliunzn Are.'la11a11, lia Hido 
fol·u1_11lo por1\110 hoy, nsoci~u1tloi:;c 1~1 .. jo la 
1l111mtl11 lt1u11 ~m do -In pi1ln:1, los h1,1os do 
1 i::1li11lo:1 pueLlOl:i y ulde11::1 de Galiciu trn
liajnn, lucha11 8Íu cl1~can1:10 por la ventura, 
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Jllll' d c11grnmk1l~iú1ient.o du 111111 tierra 
ta11t.o tu:Ítl nmuda cuantu lllll!:I <l~vc11lu
r:11h1. 

Y ese el:lfucrzo realizado, lm 1lc pro<lu
cir, c1:1 mús, cstii y1L produciendo imH 
fr11lo::1 .1lc LendiciíH.1. Fu111lar ci>cuel1111 que 
l'L'>lJl<>•1tl1111 ÍL lol:! prcccploH pcd11~ógicui:1, 
ll1war luu1ta 101:1 111íui csco11dido.'1 ri11t:011C1:1 
do 1111e::;t.raH uldc:ii:; lü l'11::;ciia11i'.a 1not1l~n111 , 
culliv1111tlo e.sus grn111l~ aptitudes uha11do
rn11las de la p0Llaciú11 campc::iina, ltecl11)8 
::;(J11 que dc111uesl.rn11 una 'Hlanlropía y 1111 
patriot.ii;1110, cse11cial111c11te i:;nllcgoi;. 

La 1111cva sodedad ulT11ií111 Jti11l1 ~~u 11 
11pt>1111::1 cOllt!lÍluída, cuenla ya con ctlili(~io 
]1ropio pnrn el:lt11hlccc1· 1-ms «.."Scuela::1, tlclii
<lo 111 liliiutropo J> .• fo:1ÍJH :M11ria::1, hijo de 
aquella localid11tl, el cual gc11el'O!:l:L111e11tc 
<lo11li el edilicio tprn se proyectaba, t18Í 

1¡uc isupo los 11111guíu1i11108 line::i 11ue se 
propo11ía11 1:1u~ cunvccino!i rC1:1i1lc11Les <m 
esta eapit~1l, hecho acreedor Íl lus simpa
t.ía::i 1le tmlo ol que se sienta gallego tic 
vcr1ltul, tic todo el que tuilgn pum la 1·e
gióu uu umor gnwcle, impo8iulc Jo ex
ti11~1ifr. 
· En fin, tollo eso, 1lemucstm que lo.'I 

l.H1c11os hijo::1 de 011licia 1;c prnoc11pa11 1lcl 
po1·vc11i1· <le la p:~ll'ia, y trntau -de 1lisip1~r 
la::; 1-spl':'lllH y Leuulilcs so111lm1::1, por mo1ho 
de las lucca rntliantCl:I tic la im!lruccióu. 

Adelante y c1ue 110 decaiga nnn<:lt ese 
eutusiasmo. 

11C1mo1m1·;¡¡ V11~1·ro llouzA. 



EN TORNO DE UN PROYECTO 

Voces de aliento 1le trnos y de otros 
vienen á infundir apoyo á la ide.n qne ya 
conocen los lectores de esta Revista, refe
rente á la fundación de una socieclnd fe
menina qne preste nmpnro eficnz :í. nnes
trns pobres paisanitas, no solo ií. las emi
gra.das, á las que nqní vienen por las 
diversas é inevitables vicisitudes de la 
vida, en busca de trabajo honrado con 
que resolver el honclo problema ele la. 
subsistencia, sino también' á las rEisigna
das compafl.e1·as de allá, en.,ei'i1l.ndolas, 
con ln práctica de industrias mrales, á 
defenderse y á afrontar venciéndolos, con 
facilidad, los obstácnlos todos que se 
opongan, iniciirndo (L la vez con esto, una 
era de gmn riqueza y pro.> peridad regio
UJa les. 

Apenas lanzada la idea, cuando ya em
pezaron los comentarios favorables y las 
discnsione~ acerca de su realización, au
gnran<lo un feliz éxito, un friunfo com
pleto, si es que hay fe , constancia y en
tusiasmo para llevar á cabo ese iclen l her
moso, esa obra. magnánima y en extremo 
altrnístn . Fe, constancia y entusiasmo, 
no han de faltar y la empresa se llevnrá 
pronto á feliz término, porque ante esta 
idea, ante esta bella sociedad femenina de 
nombre glorioso, las volnntarles semos
trarán propicias, las dificultades que 
siempre se presentan, desaparecerán y 
los que aún desconfían, ca.liarán nl fin 
con vencidos. 

Cierto es, que des<.le hace nños se viene 
t ratando de la necesidad de protección á 
la mujer gallega emigrada, procurando 
facilitarle, lo mismo que Rl hombre se 
facilita, 11sistencia sRnital'ia en la casa de 

Mull eres gal egas n a prensa ga lega d e América . . . 

salud, ·y unos y otrqs han discutido Al 
asunto; pero la verdad es qu.e el problema 
quedó sin resolver y la muJer, más nece
sitada que nunca de amparo, lucha, sa
(lando fuel'zas de flaqueza; mas, ahora que 
la idea va de veras y es distinta, puesto 
que no se reduce solamente á In protec
ción á lits emigradas, sino que abarca má.8 
aun, y aspira á preparnrlas allá en los 
campos galle&os, en~efiándolas á sacar 
partido de la mdustrrn y poi· lo tanto, á 
no emiO'rnr, á no dejar el suelo de lapa
tria q;e tan positivas ventajas les puede 
proporcionar, para ir en buscR. de lo des
conocido; ahora que no es hablar sólo 
sino que se ha de hacer, se hR de trabajar 
sin desalientos ui vacilaciones, con la con
fianza que prestan todas las buenas cau
sas el éxito será completo. 

No .hay para que deeir que con esR in
fluencia bienhechora ganarán mucho 
también la cultura, el progreso y la p1·e
ponderancia de nuestra región, pues con 
el fomento de las industrias rurnles, me
jorándolas con procedimientos mode.rnos 
y manipuladas por nuestras campPsrnas, 
la demanda en los merClldos de esos pro
ductos gallegos será verdaderamente pro
digiosa. 

Así pues, dadas las simpatías con que 
el pr¿yecto ha sido l\COgido, no ~n. in
fundadas las esperanzas de un prox1mo 
triunfo; no son ilusiones bellas sin reali
dad tangible, ui 1meflos que se deshacen; 
pues que los resultados han de ser positi-

vos, mercell ií. las unidas voluntades, ñ. 
los entusiasmos indestructibles de este 
:ligno elemento femenino de nnestrn co
lonin. 

Animo y adelante; que no haya ni re
~ rocesos 11i cobardías . ..... 

MERCEDES V rn1To BouzA. 
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María Xosé Costa Alcalde 

AYUDEMOS A LA OBRA 

Acnbn ele ronstituiri;e en cstn cnpitnl 
l'lllrc 11110" 1·111111to~ di~ti11g11idos pai1m110><, 
111 uLi~n Regional Ga!lr¡?R», cuyos fine;< 
~011 c111i11c11tcruc11tc pntriúticos y c11y11;.; 
tenclrncinll c:o11;.;i~t1•11 e1111n1dnreflc11zmen
tc Ít 11t1t'Slra tierra pn1;1 su en1Rncipn
ciú11, libr{uuloln del eme! y oclioso cnci
C]lli,;1110. 

Cu1111tn pnt'dn n•d1111clnr tin liencficio de 
Galici11 y 1•11 pro de su libertnd, cnnnto 
eo11lrih11ya á ~11 rcil"indil'nc:ión, serií obje
to ele Jos <·11itlndoi¡ y decidido npoyo ele la 
Lign, 1111c, l>io~ mediante, y con In coopt:
raciún de los pni»i111os de lrn~nn rnlnnlnd, 
nprontnrá e~fü<·rzos 11111"11 r~oln~ r los 11011-
dos proble1n11 ~ qur 11fol't<111 :1 unestrn tic
rr11, á fin dl· •1111!, e11 no leja110 plmw, rotn~ 
lus odindas l"ttll•1111s que 111 nprisionnn 
ltoy, entone i<ll lii111110 {L 111 lil.iertnd y por 
fi ll S ci1mpos y pueblos, en el monte y r.11 
In llnunrii, rorr1111 lns rÍlfügns <le -prospr
riclud, rique;m y progrtlSO. 

lJo¡¡ rruuiones hn llevado ú cnlio y11 el 
c:omit(. orgn11iza1lor de In Lign, reinnndo 
en nmbns el mi..;mo entusi11Smo y pre<lo-
111inundo el u111or i<lolát.rico ú Guliciu y 
las unsins snpremns <le redimirla y de 
secundar el 111ol"imiento de nue.~tros 111-
br111lore~. dr. nnesll'os hPrmn1103 qut', 
cnnsndOll de sufrir y tolerar resig111Hln
mente t0tlns !ns tirnuíns, los ntropelloo, 
insultos<! infiimins, se disponen nl fin, Ít 
hncer \•nler enC::rgi<'nmente sns 1forechos, 
libr11r 111 región ele tnnlos nlt.rnj~ como 
~e le i11fiere11 y defender el p1111 qne ini-
1:1111111e11t1! se le;,; urreb~tn . Por lo pronto, 
In Lign m11p1·e11ilt>r1'i In ci111~¡111i111 ele ri·

_, Jou"il"~ JA-.f<>IWA..t...u _.....,_......,,..,,..-... .. .¡,. 
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i>u co11c11r80 á ICls lub1:11dores gnflegos que 
~ostienen empriiacl11 ltwh11 pnm consc
gnirlH y solicit11ndo Ít In \"P.1. el npo.ro 1le 
todos los lmcnu~ g11llego3 em1gmdos. 
Taml.iién fig111:11 entre los ucuerdos del 
Comité, puhlicar un 1111111ifiesto ií 111 11111-
yor l.11'rrcel11d, cxplicnnclo clnrn y detall11-
da111e11te sus fines y tenilencias y hncié11Clo 
un ll111na111iento ú 1111t-stros pnisnnOl!. 

Coincidiendc. con In formuciún de la 
« I~i"n Re.,ional <la llega»; m:urdti la pa
triú~ir~1 ~~irdad de i1.1str11cciún rcT;niún 
Ban~il!'$11n, cuYos esfner7.os en pro di-1 
progreso y Lie;11!»t'.1r de ~alicia bien co-
11or.idoi; son; ncorclu, rcptt1111os, ('$11 flore
ciente sociedad, nn11l11r en tocio lo posible 
í1 111 1~1111puiin dr.· redención ele foros, sin 
omitir truli11jo ¡¡i 1;11crifici0!!, con tul de 
1¡nc el iele.11 ;¡e realice; todo lo cunl de-
111uc;;tni ·ltn>'tn 'qué punto se hnll11u dis
puestos y prPparndos los emigrndos, los 
que bnjo los esplendores 1~e este . sol, 
1·1•t•m•rd11n c:o11~t1111temente 11 ln leJnnn 
pal ria y i;icnt!'11 por ella el míus idolátric 
1le los culta,; y sulien erigir en (IU honor 
nlt:irl'S: clemnestra, RÍ, hasta qnéo punto 
.,;;to~ cmi.,rnclos que suspirun por los va
lles y In; fontnnns nntnles, c11flllyuv11rá11 
á ln grnn obm. 

Lo que en \'erdnd extn1íln111os mucho 
e;; la nctitucl elel Centro Gnllego nl no 
i11teT\'c11ir ·p11n1 11111111 en nsunto de tlth 
pnlpitnnte inter("i;, m.mn~o negnr ti! npo,ro 
en estnH circn11st.nnc111s 11. 11uestros l11br1P
g<li', e,; negúr;;elo ú 01111 pnt.ria hnrtn de 
1mfrirnicntos "" ntropellos, ~ 111 vez que 
nm!iosa del ox.igena1lo ambiente de In paz 
y 1·0111pl!'la pro:-:p!'ridad . L:t i1 ;difert>11ci:1 
;.11 .. ~t·· r·:i~n (~- 1111 dl'lito. 

)l1rncm111·~· \'mno TI01 ·u. 



Resumo 

MULLERES GALEGAS NA PRENSA GALEGA 

DE AMÉRICA (1873-1914): 

o CASO DE MERCEDES VIEITO BouzA 

María Xosé Costa Alcalde 

Mulleres galegas na prensa galega de América ... 

Referencias biográficas da mestra, publicista e escritora 

Mercedes Vieito Bouza. Intelectual ligada á formación e 

desenvolvemento das sociedades de instrucción, de 

"Solidaridad Gallega", das sociedades agrarias e a distin

tas iniciativas culturais e sociais como a fundación da Real 

Academia Galega, a Sociedade de Declamación Resalía 

de Castro e a defensa das mulleres galegas emigradas; no 

contexto das actividades da colonia galega da Habana a 

principios do século XX. 

Palabras clave: Cuba, prensa da emigración, sociedades de instrucción, "Solidaridad Gallega", s. XX. 

Resumen 

MUJERES GALLEGAS EN LA PRENSA GALLEGA 

DE AMÉRICA (1873-1914): 

EL CASO DE MERCEDES VIEITO BouzA 

María Xosé Costa Alcalde 

Referencias biográficas de la maestra, publicista y escrito

ra Mercedes Vieito Bouza. Intelectual ligada a la forma

ción y desarrollo de las sociedades de instrucción, de 

"Solidaridad Gallega", de las sociedades agrarias y a dis

tintas iniciativas culturales y sociales como la fundación 

de la Real Academia Gallega, la Sociedad de Declamación 

Resalía de Castro y la defensa de las mujeres gallegas 

emigradas; en el contexto de las actividades de la colonia 

gallega de La Habana a principios del siglo XX. 

Palabras clave: Cuba, prensa de la emigración, sociedades de instrucción, "Solidaridad Gallega", s. XX. 

Abstract Biographical references on the teacher, publicist and wri-

ter, Mercedes Vieito Bouza. An intellectual linked to the 

GALICIAN WOMEN IN THE GALICIAN PRESS formation and development of teaching societies, of 

IN AMERICA (1873-1914): THE CASE OF "Solidaridad Gallega" (Galician Solidarity), agricultura! 

MERCEDES VmTo BouzA societies and different cultural and social initiatives, such 

as the founding of the Real Academia Galega (Royal 

María Xosé Costa Alcalde Galician Academy), the Sociedade de Declamacion 

Resalía de Castro (Resalía de Castro Declamation Society) 

and the defence of emigrated Galician women, in the context of the activities of the Galician colony in 

Havana at the beginning of the 20th Century. 

Key words: Cuba, emigratory press, teaching societies, "Solidaridad Gallega", 20th Century. 
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María Xosé Costa Alcalde 

Resumé 

fEMMES GAUCIENNES DANS LA PRESSE 

GALICIENNE D'AM~RIQU E (1873-1914): 

LE CAS DE MERCEDES VIEITO BouzA 

María Xosé Costa Alcalde 

11 s' agit de références sur la maltresse, publiciste et écri

vain, Mercedes Vieito Bauza. lntelectuelle liée a la forma

tion et au développement des sociétés d'instruction, de 

"Solidarité Galicienne ", des sociétés agraires et a différen

tes iniciatives culturelles et sociales, comme la fondation 

de la Real Academia Galega, de la Sociedade de 

Declamación Rosalía de Castro et de la défense des fem

mes galiciennes émigrées; dans le contexte des activités de 

la colonie galicienne a La Havane au début du XX• siecle. 

Mots cié: Cuba, presse de l'émigration, sociétés d'instruction, "Solidarité Galicienne", XX• s. 

Currículum M.ª Xosé Costa Alcalde. É licenciada en Xeografía e 

Historia pola Universidade de Santiago de Compostela . 
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"A contribución á política galega da emigración americana 187 3-1914" . Autora entre outras publicacións 

do libro: O. Armando Cotare/o Valledor e a Cultura Galega (Ediciós do Castro, 1992). 
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A MÁQUINA DE 

CALCULAR DE 

R. VEREA 

M.ª Luisa Losada Sanmartín 

Sen X. A. Fraga e M. Bermejo non o tería 

empezado, e sen Alberto P.M. 

(Berkeley, CA) non o tería acabado. Gracias. 

En 1878, un galega en Nova 

York, periodista, escritor, 

librepensador e inventor, 

patentou un novo tipo de 

máquina de calcular. O seu 

nome era Ramón Verea. 

Ramón Verea García (1833-

1899) naceu na parroquia de 

San Miguel de Curantes, parti

do xudicial de Tabeirós, preto 

da Estrada (Pontevedra), un 11 

de novembro, filio lexítimo de 

Juan Verea e Florentina García. Estes datos recóllense no certificado que, 

con data de 1845, se acompaña na solicitude que fai en 1847 ó Rector da 

Universidade de Santiago para entrar no Primeiro ano de Filosofía. E, a 

partir da información do seu Expediente, non se volve a saber del ata o 

curso 1849-50, ano en que pide matricularse de terceiro. (Di que ten habi

tación na R/ do Franco, n. º 36, unha das rúas máis populares de 

Santiago). Ó parecer, logo inicia a carreira eclesiástica no Seminario 

Conciliar desa mesma cidade, pero abandónaa en 1854. Quizais o feíto 

de que en 1853-54 se declare en Galicia unha fame grande (que abriga a 

emigrar a miles de galegas) influíse en Verea á hora de toma-la decisión 

de abandona-los seus estudios de Filosofía e Teoloxía, así como a súa fe 

cristiá, e saír de España en dirección a Cuba en 1855. 

Unha vez en Cuba exerce a docencia, dirixe o periódico El Progreso en 

Colón, e publica as novelas La Cruz de Piedra e Una mujer con dos maridos. 

Pero tras dez anos na Illa, decide abandonala e trasladarse a Nova York. 

Establecido nesta cidade, a actividade de Verea é diversa: profesor de 

español, traductor e impresor; e, ó parecer, tamén traballa para José 

Ferrer de Couto, outro emigrante galega, dono de El Cronista, publica

ción bisemanal en castelán (sen embargo, Verea non figura como mem

bro do cadro de persoal ou colaborador). 

Pero o 25 de abril de 1874 El Cronista inclúe un anuncio de R. Verea 

dicindo que compra ouro e billetes do Banco da Habana, e negocia con 

tickets de lotería de Cuba. Dado que Verea non é un nome moi común na 

Nova York do s. XIX, o R. Verea do anuncio debe se-lo noso Ramón 
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Verea. Pero compravendas, cambios e moitas outras actividades, banca

rias ou non, pero que requirían cálculos, motivaran á xente a pensar na 

maneira de mellara-los daquela existentes métodos de computación. 

Verea axiña comeza a especular sobre as vantaxes de utilizar unha 

máquina calculadora. 

Pero en 1877 marre Ferrer e El Cronista deixa de publicarse. Se Verea 

estaba relacionado con el, queda sen traballo. Ó ano seguinte, 1878, 

patenta "unha nova máquina de calcular". O seu invento é recollido no 

n.º de outubro de Scientific American, co comentario de que "os detalles 

da súa construcción non poden ser descritos adecuadamente sen grava

dos". E é que aínda que Munn & Co., os editores da revista; foran os 

patrocinadores da idea, decidiron non custea-los gastos duns gravados. 

Pero, un exemplar do Herald de Nova York desa época contén un artigo 

acerca da máquina de Verea: di que Verea dedicou as súas horas libres 

durante varios anos a construír unha máquina de cálculo e que, final

mente, o conseguiu. O dispositivo pode multiplicar números de ata 9 

cifras, por outro de ata 6, senda o producto de 15. O artigo remata dicin-
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do que Verea "non inventou esta máquina con ánimo de vende-la paten

te, ou de comercializala, senón só para demostrar que un español podía 

inventar igual ca un americano" (a cursiva é miña). 

Coa súa máquina Verea concorre á Exposición de Matanzas, en Cuba, 

na que gaña unha medalla de ouro. Isto, sen embargo, non lle garante 

compradores: o único exemplar que se saiba que se conserva desta 

máquina está no Smithsonian Museum. 

Unha vez demostrado que era capaz de inventar, Verea aparentemen

te non sente a necesidade de facelo máis (polo menos, non hai ningunha 

outra patente ó seu nome). E volve ás súas actividades literarias: en 1884 

funda El Progreso, publicación primeiro mensual e despois quincenal. O 

periódico declárase independente politicamente, e librepensador no reli

xioso. Verea recompilou os seus artigas no periódico en 1884 e 1885 nun 

libro publicado en 1890 titulado Contra el Altar y el Trono. Estes artigas 

tratan de teoloxía, biografía, sucesos políticos e, en moita menor exten

sión, sobre inventos. O índice de contidos dos próximos números para o 

período 1886-1888, que se incorpora a ese libro, inclúe ensaios sobre os 

temas citados e, ademais, sobre electricidade, dispositivos mecánicos e 

educación pública. En todo momento, Verea amósase como un firme 

librepensador, que ere no progreso do Home, baseado no uso da súa 

propia razón, e fóra do control da Igrexa. 

El Progreso aparece no Newspaper Annual, catálogo que Ayer and Sons 

publican en Nova York, en 1884. En 1887 estímase unha tirada de 3.000 

exemplares. Desde 1888 o periódico considérase de tipo científico aínda 

que, vendo os seus contidos dese ano, se aprec~a que o peso de temas 

como teoloxía e política internacional aumenta con respecto ós dous 

anos precedentes. En 1890 Scientific American comeza a publicar unha 

edición en castelán, que en seguida supera a El Progreso en vendas. 

Mentres, Verea amósase cada vez máis descontento coa actitude de 

Estados Unidos cara a Cuba. En 1896 abandona Nova York e diríxese 

primeiro a Guatemala para posteriormente, en 1898, establecerse en Bos 

Aires. Alí publicará uns poucos exemplares do seu El Progreso, na liña do 

de Nova York. E é na capital de Arxentina onde o sorprenderá a marte, 

un 6 de febreiro de 1899, ós 66 anos. 

Así como os escritos de Verea reflicten as súas ideas con respecto ó 

que ocorre en España e na América española, a súa máquina de calcular 
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está na tradición das usadas ou propostas en Estados Unidos, a partir da 

Guerra Civil. 

A idea de facer cálculos aritméticos cunha máquina remóntase xa ó s. 

XVII, pero non é ata 1820 cando se comercializa o primeiro dispositivo: 

un francés, Charles X. Thomas, axente de seguros, co seu Arithmometer, 

como el lle chama á súa máquina, será un foco de atracción tanto da 

exhibición de 1851 do Crystal Palace como da Exposición de París de 

1867. Pero só 1.500 exemplares se venderan ata 1878; uns cantos deles 

foron rumbo ós Estados Unidos. 

Pero a calculadora de Thomas, como tódalas do seu tempo e ata a 

época de Verea, multiplicaban a base de facer sumas repetidas: para 

multiplicar un n.º por tres había que facer entra-lo n.º e darlle á manivela 

tres veces (para multiplicar por 23, un multiplicaba por 3, movía o carro 

un lugar e xiraba a manivela dúas veces). 

Verea propoñía, en cambio, multiplic:ar directamente. Unha vez rexis

trado o número, rexístrase un multiplicador dun só díxito, e dáse unha 

soa volta á manivela. Como sinalou L. Leland Locke, esta calidade será 

fundamental nas que serán as máis famosas máquinas no inicio do sécu

lo, como a Millionaire e a Burroughs Moon-Hopkins. Pero tamén era 

unha das características da moi coñecida máquina patentada polo fran

cés Leon Bollée. 

Para face-la multiplicación, Verea necesitaba unha maneira de rexis

trar á vez o número multiplicado e o multiplicador dun só díxito. Para 

cada díxito do multiplicando, colocou un prisma de 10 caras; cada cara 

do prisma tiña 10 filas de orificios; e cada fila, 2 orificios. Os orificios 

eran de 10 tamaños diferentes, sendo o máis grande e profundo o do O, e 

o máis pequeño o do 9. Estaban colocados de tal maneira que nunha 

mesma cara están os múltiplos dun díxito determinado. Movendo cara a 

<liante uns tiradores situados na zona superior do aparello, lógrase que 

un cilindro situado debaixo xire, o que provoca que os prismas "miren" 

á parte posterior da máquina coas caras que conteñen os múltiplos do 

multiplicador. 

Empuxando unha panca situada na parte de atrás da máquina, elevá

base ou descendía unha fila de caravillas situadas detrás do cilindro, 

rexistrando á vez o multiplicador. Xirando agora unha manivela, moví

anse as caravillas cara ás caras dos prismas, introducíndose nuns deter-

288 ESTUDIOS MIGRATORIOS 



A máquina de calcular de R. Verea 

minados buratos. Unha vez que a cara dun prisma tocaba unha caravilla, 

empuxaba cara a atrás á caravilla, e a un soporte que esa tiña detrás. As 

caravillas que entraban nos ocos máis superficiais encontraban o prisma 

rapidamente, e tiñan, polo tanto, un efecto máis inmediato nos soportes 

mencionados. Uns piñóns unidos ós soportes rotaban, rotando tamén 

unhas rodas, que ofrecían o resultado. Un último xiro efectuado na 

manivela volvía os prismas, soportes e caravillas á súa posición inicial. 

O mecanismo proposto por Verea para introduci-lo multiplicador era 

similar ó de E. Barbour, un inventor americano que patentou dous dese

ños de máquinas calculadoras moi axiña, nos 70. O seu uso de tiradores 

para rexistra-lo multiplicando non é diferente ó de Thomas. O sistema de 

Verea, baseado no uso de soporte e piñóns e prismas, sen embargo, si é 

bastante diferente ó dos seus contemporáneos. 

Verea, como Barbour e moitos outros inventores do século XIX, non 

venderon un gran número dos seus aparellos. Pero o seu traballo si foi 

coñecido polo menos por outro inventor, George S. Grant. Grant tiña un 

libro de recortes, relacionados coas máquinas calculadoras e, entre eles, 

encontrábase o do artigo do Herald sobre Verea que mencionaba antes. 

Das dúas máquinas de Grant, unha si multiplicaba directamente, pero o 

mecanismo era bastante diferente ó de Verea. A máquina de Bollée, a 

Millionaire, e a Burroughs Moon-Hopkins parécense máis á de Verea, xa 

que en todas elas os díxitos resultantes do producto de dous números se 

representan por distancias, que determinan a lonxitude do traxecto per

corrido polos soportes que actúan (vía piñóns, tanto na Millionaire como 

na de Verea) nas esferas que amosan o resultado. Así que, non hai pro

bas de que os inventores destas últimas máquinas coñecesen o traballo 

de Verea. 

Para Verea en particular, e para a historia da técnica en xeral, a súa 

máquina de cálculo foi importante tanto como símbolo de capacidade 

intelectual, como de avance no desenvolvemento da computación. E é 

que Verea, coma tantos outros que vivían na Nova York de despois da 

Guerra Civil, estaban marabillados polo cambio que apreciaban que se 

estaba producindo ó seu redor. En El Progreso el escribiu sobre asuntos 

que ían desde as marabillas da ponte de Brooklyn, ata o submarinismo e 

unha nova máquina de cortar tabaco. Mesmo utilizou a nova Linotype 

no seu libro Contra el Altar y el Trono. Máis en xeral, Verea argumentaba 
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nun ensaio titulado La Mecánica que o inventor de mecanismos, o enxe

ñeiro, substituíu ó soldado conquistador de antano. A espada deixara 

espacio á patente, e a formación de lanzas, á fábrica. Tristemente, dicía, 

de entre a xente civilizada, os que falan español están "entre los más 

atrasados en la ciencia del progreso, en esa ciencia a la que el mundo le 

deberá su rápida y gran prosperidad". Lamenta o deplorable estado dun 

país que teña que exportar productos primarios e importa-las case sern

pre caras manufacturas. En España sobraban médicos, letrados, artistas, 

escritores e políticos. E o que realmente se necesitaban eran escalas de 

enxeñería, e novos libros e ensinanzas prácticas. Renunciar a iso sería 

renunciará independencia da Nación. 

Pero Verea non foi o único español do seu tempo que se preocupou 

da cuestión de inventar. En 1878, o mesmo ano da súa patente, o gober

no español adoptou un novo regulamento en relación ás patentes, para 

España e as súas colonias. A mediados dos 80 publicouse unha lista dos 

novos descubrimentos, similar á Patent Gazette da Oficina de Patentes de 

Estados Unidos. 

De tódolos xeitos, obter unha patente é tan só unha pequena parte 

da creación dun novo producto. O proxecto inicial ha de ser reelabora

do ata que se obteña un dispositivo que poida ser producido en serie, 

ben coas máquinas existentes, ben con outras de novo deseño. E requí

rese financiamento, traballadores, anuncios e un equipo de vendedo

res. Novas escalas ou outros sistemas de formación para os traballado

res, vendedores ou operadores <lesas máquinas. E os inventores han de 

da-los pasos necesarios para a defensa das súas patentes, ante calquera 

posible infracción. Así, por exemplo, Dorr E. Felt, inventor do 

Comptometro, o primeiro éxito no que a máquinas para sumar se refi

re, patentaba as sucesivas versións que obtiña da súa máquina. Mesmo 

deseñou outras para construíla e verifica-lo seu estado; e obtiña os fon

dos da súa familia e dun amigo. Felt, ademais, promocionaba a súa 

máquina extensamente a través da correspondencia, demostracións 

públicas e anuncios, e estableceu escalas especiais para formar ós ope

rarios do seu Comptometro. E tamén defendeu enerxicamente os seus 

dereitos de patente ante a lei. De crer a George B. Grant, Felt construíu 

"o seu negocio a base de loitar contra calquera, contra calquera máqui

na, que quixese entrar no negocio". Grant menciona os intentos de Felt 
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de engana-los seus compradores, e a súa reputación de acumular prei

tos sobre patentes. 

Outros, coma os irmáns Ritty, inventores da máquina rexistradora, 

venderon os dereitos da súa máquina e deixaron que John H. Patterson e 

os empregados da National Cash Register Co. a melloraran, financiaran, 

fabricaran e anunciaran e venderan. Os intentos de Patterson de compra

las patentes dos seus competidores, ou de poñelos fóra da circulación 

por medios non lexítimos, fixeron que fora acusado de violación das leis 

anti-trust en 1914. 

Pero Verea dicía que as súas metas eran diferentes. El só quería 

demostrar que os españois podían inventar, non que eran capaces de 

facer diñeiro cos seus inventos. E, aprendendo a fondo cal era a linguaxe 

das patentes, regresou á retórica do librepensamento. El Progreso podía 

ter artigos sobre invención, pero o seu editor estaba igualmente interesa

do en temas como o matrimonio ou o divorcio, o papado, os mormóns, e 

a existencia da alma. Contra el Altar y el Trono contiña extractos dun ser

món de Henry Ward Beecher, tamén. Pero Verea publicou outros libros 

sobre relixión, como La Religión Universal y Catecismo del Librepensador: 

Cartas a un campesino. Moitas veces record a que España (e a América 

española) necesita máis técnicos e inventores, e menos escritores; pero el 

mesmo se sitúa entre estes últimos. 

O exemplo de Verea non debe levamos a considera-la súa actitude 

con respecto á invencion como algo xeneralizado en España. Leonardo 

Torres Quevedo (1852-1936), por exemplo, tivo unha carreira máis pare

cida á de calquera outro famoso inventor da súa época. Estudiou mate

rias técnicas, inventou dispositivos (desde un sistema de control remoto 

electromagnético, ata unha máquina para resolver ecuaciqns). E foi 

nomeado director de institucións interesadas no desenvolvemento das 

súas ideas. Torres tamén participou activamente nas sociedades científi

cas de España e foi membro da Academia de Ciencias francesa. 

A humilde historia de Verea revela algún dos motivos que guían ós 

inventores; e a súa elección, e o camiño que seguen, é reflexo, tamén, das 

súas orixes e da sociedade que os rodea. 
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Resumo 

A MÁQUINA DE CALCULAR DE R. VEREA 

M ." Luisa Losada Sanmartín 

A máquina de calcular de R. Verea 

En 1878 Ramón Verea -un galega en Nova York, xornalis

ta, escritor, librepensador e inventor- patentou un novo 

tipo de máquina de calcular, coa que concorre á 

Exposición de Matanzas, en Cuba, e gaña unha medalla 

de ouro. Para Verea a súa máquina de cálculo foi impor-

tante tanto como símbolo de capacidade intelectua l, 

como de avance no desenvolvemento da computación . 
Ata a época de Verea as calculadoras multiplicaban a base de facer sumas repetidas: Verea propoñía, en 

cambio, multiplicar directamente. 

Palabras clave: Máquina de calcular, librepensador, patente. 

Resumen 

LA MÁQUINA DE CALCULAR DE R. VEREA 

M ." Luisa Losada Sanmartín 

En 1878 Ramón Verea -un gallego en Nueva York, perio

dista, escritor, librepensador e inventor- patentó un 

nuevo tipo de máquina de calcular, con la que concurre a 

la Exposición de Matanzas, en Cuba, ganando una 

medalla de oro. Para Verea su máquina de cálculo fue 

importante tanto como símbolo de capacidad intelectual, 

como de avance en el desarrollo de la computación . 

Hasta la época de Verea las calculadoras multiplicaban a base de hacer sumas repetidas: Verea proponía, en 
cambio, multiplicar directamente. 

Palabras clave: Máquina de calcular, librepensador, patente . 

Abstract In 1878, Ramon Verea -a Galician in New York, a journa-

list, writer, freethinker and inventor- patented a new type 

R. VEREA's CALCULATING MACHINE of calculating machine, with which he competed in the 

Exposicion de Matanzas in Cuba, and won a gold meda!. 

M." Luisa Losada Sanmartín To Verea, his calculating machine was important both as a 

symbol of intellectual capacity as well asan advance in the 

development of computation. Until Verea's time, calcula

tors multiplied on the basis of repetition of sums - Verea proposed, on the other hand, multiplying directly. 

Key words: : calculating machine, freethinker, patent. 
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Resumé 

LA MACHINE A CALCULER DE R. VEREA 

M.° Luisa Losada Sanrnartín 

En 1878, Ramón Verea -un Galicien a New York, journa

liste, écrivain, libre-penseur et investigateur- a patenté un 

nouveau type de machine a calculer. Avec elle, il participe 

au concours de l 'Exposition de Matanzas, a Cuba, et 

gagne une médaille d'or. Pour Verea, sa machine a calcu-

ler a eu une grande importance, aussi bien en tant que 

symbole de capacité intellectuelle, que comme découver

te touchant au développement de la computation. Jusqu'a l'époque de Verea les ca lculatrices multipliaient 

en base a une succession d'additions: Verea proposait, par contre, de multiplier directement. 

Mots cié: Machine a calculer, libre-penseur, patente. 
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La integración social 
de los inmigrantes 
extranjeros en España. 

Ubaldo Martínez Veiga. 
Madrid, Editorial Trotta, 
1997. 

O libro de Ubaldo Martínez Veiga 

paréceme de extraordinario interese 

por varias razóns: a altura teórica, a 

inxente revisión bibliográfica -o que 

é habitual no autor-, pero tamén a 

sinxeleza e a claridade coas que 

expón as súas hipóteses e conclu-

sións. Isto é moi difícil de encontrar 

tanto por separado coma no seu conxunto. Pero o que resulta case impo

sible de ler no mercado bibliográfico académico é o que fai do libro de 

Ubaldo Martínez Veiga algo excepcional, isto é, a continua referencia ó 

lector como un ser pensante, que pode estar proporcionando críticas 

constructivas, mantendo reservas tanto ós presupostos excesivamente 

teóricos como á linguaxe rimbombante da Academia. O lector, continua

mente presente na obra, fai que xurda no autor a ironía e o san escepti

cismo ante "a gran teoría", como a denominaba Wright Mills, pero 

tamén ante o que el mesmo chama o "empirismo abstracto". Pódese dicir 

que o libro contén "imaxinación sociolóxica", á vez que sensibilidade 

social, isto faise patente pola preocupación polos seres humanos concre

tos e a postulación clara de presupostos tolerantes e antirracistas, o que 

provoca que continuamente se poñan en cuestión prexuízos dos que case 

ninguén nos libramos. 

Pero esmiucemos un pouco o libro. Consta de catro partes perfecta

mente estructuradas, que obedecen a un desenvolvemento teórico e 

metodolóxico, froito dunha investigación moito máis ampla baseada 

nunha macroenquisa, á vez que nun amplo traballo de tipo cualitativo, 

que espero que sexa publicado axiña, porque promete ser sumamente 

interesante. Estas catro partes son: a situación de partida; a organiza

ción social da emigración; as condicións de traballo; e por último, as 

políticas migratorias, ideoloxías e teorías sobre a emigración. 

Na primeira parte abórdase o que o autor chama a situación de parti

da, isto resólvese facendo un amplo repaso bibliográfico pola literatura 

antropolóxica e etnográfica referidas ós países que son orixe dos inmi

grantes que chegan a España. Estes países son: Gambia, República 

Dominicana, Cabo Verde e Marrocos. Sen embargo, non queda nunha 

mera revisión etnográfica, este primeiro capítulo oriéntase polo que cha-
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mariamos unha pregunta de investigación: cál é o grao de articulación 

da emigración coa estructura social <lestes países de orixe. A resposta a 

isto vén dada polo proceso diacrónico, histórico, ó que tódolos pobos do 

mundo tiveron acceso, non só os occidentais. Neste sentido resúltame 

sumamente interesante como o cambio estructural forte, en relación a 

hoxe en día, é igual para o conxunto do mundo, occidente e todo o 

demais; e este cambio estructural pode, dalgún xeito, situarse na 

Segunda Guerra Mundial, orixe posiblemente da hoxe chamada mundia

lización da economía. 

Pero tamén nos amosa que a situación de partida non é a mesma para 

tódolos habitantes dun país; a variable clase, a variable raza e a variable 

xénero son absolutamente determinantes. Por poñer algúns exemplos, 

vemos como non son os pobres os que emigran, ou polo menos isto non 

o explica todo, para a emigración é importante contar tanto con recursos 

monetarios coma con recursos sociais. Sinálasenos como a emigración 

ten que ver en gran parte coque historicamente denominamos tráfico de 

escravos, onde a raza era unha variable central e económica. Tamén se 

nos indica como a variable xénero se articula coa chamada demanda do 

mercado. Así, a situación de partida queda definida para os gambianos, 

as dominicanas, os cavoberdianos e os marr.oquís, e tamén, o que parece 

ser unha nova tendencia, para as marroquís. Os datos etnográficos que 

proporciona son moi interesantes, en concreto resulta apaixonante a des

crición da surga, institución básica de aprendizaxe en Gambia. A concre

ción territorial da emigración das dominicanas -saen todas dun lugar de 

orixe e chegan todas a un lugar de destino- amosa os primeiros momen

tos do proceso emigratorio. Neste proceso as unidades básicas son os 

grupos domésticos e as redes de relacións, constituídas case exclusiva

mente por mulleres; e polo tanto non integradas por "mafiosos", como a 

xente supersticiosamente ere, senón que se estructuran partindo de cate

gorías tales como parentes, paisanos, amigos, como demostrou a teoría 

antropolóxica, e queda perfectamente analizado no segundo capítulo, 

nun epígrafe dedicado especialmente a explica-lo concepto de "rede". A 

detallada explicación de como os "lodos", que representa para algúns a 

emigración masiva de hordas invasoras a Europa, teñen que ver con 

"chuvias", tales como a colonización e a organización do mercado de 

escravos a nivel mundial, caso que resulta perfectamente exemplificado 
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no caso de Cabo Verde. Desde o punto de vista etnográfico outro exem

plo concreto que é necesario sinalar é a descrición da twiza rifeña, asocia

cións de crédito rotatorio onde se xuntan un conxunto de persoas que 

cotizan periodicamente e o que recollen vano dando dunha maneira 

rotatoria a cada un dos membros que contribúen. Máis alá da etnografía 

concreta, no seguinte capítulo abórdase unha tipoloxía da articulación 

dos procesos migratorios coas estructuras sociais dos países de orixe dos 

emigrantes, é dicir, sitúase o problema da emigración non só na escala 

países emisores - países receptores, senón que se propón unha hipótese 

globalizadora do proceso emigratorio e do que podiamos chamar dunha 

maneira máis ampla movementos de poboación. 

O uso da metodoloxía cualitativa, antídoto da abstracción vacua, fai 

que o autor se pregunte no capítulo 3 polas condicións concretas dos 

emigrantes. Máis alá da erudición etnográfica, e das hipótesis teóricas 

sobre a estructura social e a emigración, formúlase a pregunta concreta e 

antropolóxica, ¿pero que ocorre cos emigrantes máis alá de corresponder 

a unha serie de números estatísticos? Neste sentido dáse contados secto

res concretos onde se empregan estes emigrantes, e das condicións de 

traballo e habitabilidade, que no fondo son os datos fundamentais que 

responden ó título do libro: a integración social dos emigrantes en 

España. A lectura detida non só será interesante desde un punto de vista 

académico, senón que desde un punto de vista ético e político pode 

facernos romper coa idea moi estendida en España de que non somos un 

país racista. Os sectores económicos concretos que se analizan son a 

construcción, o servicio doméstico, a venda ambulante e a economía 

étnica, a agricultura e a minería. Como ó longo de todo o libro os presu

postos concretos se articulan coas preguntas relevantes desde o punto de 

vista teórico, así a teoría do mercado dual e da segmentación confróntase 

cos datos concretos, quedando algo mal parada. 

No cuarto capítulo abórdanse as políticas migratorias e as ideoloxías 

que as acompañan, é significativo que o autor titule así esta cuestión: 

"Observaciones contra-intuitivas sobre las migraciones". Facendo alu

sión a que cando se fala <lestes temas é moi fácil confundi-lo sentido 

común cos prexuízos e mesmo co racismo. As políticas migratorias abór

danse como un continuo entre dous polos que exemplifican o caso ale

mán e o caso francés, sen perder de vista o cambio que se produce neles 
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a partir de mediados dos anos 70, década en que os dous coinciden en 

ter en canta non só as implicacións económicas das migracións, senón 

tamén o que se chamou implicacións políticas dos movementos poboa

cionais. Neste sentido engádese á discusión sobre o capital e o traballo, a 

discusión sobre o estado e o territorio. 

A análise das políticas migratorias faina partindo dos dous modelos 

arquetípicos que son: o francés (Republicano), que entende a emigración 

como unha asimilación, aínda que seguindo a ironía do autor ternos que 

dicir que esa idea de que os emigrantes son iguais ós franceses é un 

pouco falsa xa que "hai uns que son más iguais ca outros"; e o modelo 

alemán (Gastarbeiter), baseado na concepción etnocultural da nación ale

mana, que trae consigo unha idea da emigración como importación tem

poral de man de obra. Cando se analizan, non nos seus modelos teóricos 

senón nas súas consecuencias prácticas, estes traen perversións nos seus 

presupostos orixinarios. Así, o modelo alemán, que se pensaba como 

rotatorio, acaba sendo definitivo e produce un certo multiculturalismo; e 

o modelo francés, que se pensaba como asimilacionista, produce que os 

emigrantes teñan que perde-las súas condicionantes culturais e étnicas 

para converterse en cidadáns, o cal acaba por ser imposible e prodúcese 

segregación. Fronte a estes dous modelos xorde así unha nova posibili

dade: traballar e vivir toda a vida nun país estranxeiro. 

As solucións a estes problemas segundo se ven desde a Comunidade 

Europea trázanse en termos de integración e exclusión social. O problema 

é, pois, como fomenta-la integración con éxito nunha sociedade multicul

tural. Sabemos que o autor pretende continua-lo seu traballo nesta liña e 

en concreto na análise do problema da vivenda entre os emigrantes. Só 

nos queda dicir que esperamos que este novo libro se publique axiña. 

Beatriz Ruiz 
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en Galicia (1970-1995). 

Gabriel Álvarez Silvar. 
Santiago de Compostela, 
Secretaría Xeral de 
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Comunidades Galegas, 
Xunta de Galicia, 1997, 
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Álvarez Silvar preséntanos un estu

dio que pasa a formar parte do 

grupo de monografías que teñen por 

obxecto comprender mellar os ante

cedentes e consecuentes do proceso 

migratorio, partindo dunha liña de 

investigación biográfica. 

No libro preténdese amasa-la traxec

toria seguida por algúns galegas e 

galegas no contexto da emigración, 

non só a ta o seu retorno, senón 

tamén durante o período de readaptación e asentamento, que require, en 

moitos casos, o inicio dunha nova socialización tralo regreso definitivo. 

A través de testemuños biográficos elaborados por 40 informantes, o 

autor pretende esclarecer aqueles aspectos do proceso migratorio que só 

son capaces de darse a coñecer cando se establece unha comunicación 

directa cos protagonistas de tantas historias desenvolvidas no contexto 

da emigración. 

Na introducción o autor detalla a metodoloxía empregada para reali

za-lo seu traballo de investigación sociolóxica, enfocado dende unha 

perspectiva cualitativa e caracterizado por proporcionar información de 

primeira man, e analízanse os datos producidos polo propio estudio. 

A obtención dos datos fíxose mediante entrevistas realizadas a partir 

dun cuestionario elaborado como guión, cuestionario que se pode anali

zar con detalle no anexo metodolóxico do libro, xunto a outro ó que 

foron sometidas seis asociacións de retornados establecidas nas cidades 

de Vigo e A Coruña. 

A reconstrucción do proceso migratorio faise tomando como referen

te o conxunto de relatos autobiográficos elaborados polos entrevistados. 

Convén sinalar que, do conxunto dos ditas entrevistados, 27 (67,5%) son 

varóns e 13 (32,5%) son mulleres. G. A. Silvar ofrécenos, des ta maneira, 

unha perspectiva global <leste fenómeno social, facendo fincapé nas 

características diferenciais dos retornados en función do continente do 

que procedan, é dicir, segundo veñan de América ou de Europa. 

Ademais, vemos como o autor aproveita os recursos da presentación 

gráfica da información a través de táboas, que foron elaboradas coa fina-
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lidade de facilita-lo coñecemento da evolución dos movementos migra

torios. Deste xeito, contamos coa utilización de datos de tipo demográfi

co partindo do manexo das fontes estatísticas, que servirán de marco 

para contextualiza-la multiplicidade de circunstancias que levan ós emi

grantes a tomar determinadas decisións, delimitando así o itinerario a 

seguir na súa conducta migratoria. 

A partir de aquí, dez capítulos son os que estructuran o traballo, coa 

súa versión orixinal en forma de tese de doutoramento. Os devanditos 

capítulos seguen un fío conductor que poderiamos dividir en catro blo

ques ou seccións temáticas. 

Na primeira perfílase o contexto histórico da emigración atendendo 

ás distintas etapas que segue este fenómeno social. Distintos aspectos da 

evolución da emigración ó longo do tempo quedan expostos de forma 

clara e detallada utilizando táboas explicativas que facilitan o seguimen

to das fluctuacións da emigración galega, caracterizada por trazos subs

tancialmente diferentes que definen ós ciclos migratorios americano e 

europeo. 

En canto ó ciclo americano, G. A. Silvar destaca o máis significativo da 

emigración masiva cara a América (1880-1930) e da transición dun tipo 

de emigración "colonial" a outra de tipo "industrial" producida, segun

do el mesmo indica, durante os anos cincuenta. 

Vemos, pois, como se realiza unha análise daqueles factores que 

resultan máis significativos á hora de comprende-lo fenómeno emigrato

rio, como por exemplo: o sistema foral, o sistema tradicional de herdan

za, o papel das redes sociais primarias, as crises e cambios estructurais -

que abren unha paréntese na emigración- e as medidas políticas -en 

materia de emigración e inmigración- tomadas polos gobemos tanto dos 

países emisores coma dos receptores. 

Aténdese tamén ó chamado ciclo europeo (1960-1974), xa que na déca

da dos sesenta se inicia unha nova corrente migratoria cara a Europa. 

Unha cantidade significativa de españois, impulsados principalmente 

por necesidades económicas, buscan traballo establecéndose en certos 

países da Europa Occidental. 

Na segunda sección temática danse a coñece-los principais elementos 

que integran a vida cotiá dos informantes na emigración. Podemos apre

ciar diferencias substanciais en función do continente de procedencia. 
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Nos discursos de cada un subxacen aspectos diferenciais que están deter

minados por diversos factores como por exemplo a partida, que, de pro

ducirse en grupo, dá pé ó establecemento dunha rede de apoio emocio

nal. De non ser así, a adaptación ó novo entorno social faise costa arriba. 

O período de asentamento, a integración, o tempo de estadía no 

estranxeiro ou se tivo lugar a reagrupación familiar, tamén forman parte 

do grupo de variables a analizar nesta investigación. 

Unha terceira sección estaría encabezada pola exposición de varios 

apartados que especifican aqueles aspectos do retorno comprendido 

entre 1973 e 1995. Contamos aquí coa descrición da situación da emi

gración a partir dos anos setenta, facendo referencia á inestabilidade 

política e ás crises das que son víctimas os países latinoamericanos. 

Este aspecto abórdase seguindo, ademais dos datos extraídos de fontes 

documentais, os distintos testemuños dos informantes, que contan a 

súa experiencia persoal enmarcada nun contexto histórico que o autor 

nos vai presentando. 

Cabe sinalar, grosso modo, que dende o ano 1973 experimentouse unha 

brusca freada no sector económico, iniciándose unha etapa de depresión 

causada pola perturbación do sistema monetario internacional e pola crise 

do petróleo, fenómeno que repercutiu de modo significativo nos move

mentos de poboación. O peche de fronteiras nos países europeos non signi

ficou o paso a un retomo en masa dos emigrantes, senón que provocou un 

regreso de xeito gradual. Ademais da medida mencionada anteriormente, 

os países receptores toman medidas complementarias como a limitación 

da reagrupación familiar e a concesión de axudas incentivando as saídas 

voluntarias dos inmigrantes. 

Exposto o cúmulo de circunstancias que dan lugar ó descenso paula

tino da emigración en Galicia e a unha desviación da corrente con desti

no a países europeos, o investigador explícanos como se produce, na 

década dos oitenta, unha inversión nas correntes migratorias en Galicia. 

Ademais dun descenso progresivo da emigración de carácter perma

nente ó estranxeiro, contamos coa presencia dunha corrente de retorno 

que presenta unha serie de trazos a destacar, como son: o seu carácter 

familiar, a presencia case igualitaria de varóns e mulleres, casados na súa 

maior parte e con fillos, que configuran, xunto cos que partiron de moi 

pequenos, a chamada segunda xeración. 
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Os testemuños recollidos transmítennos posicións plurais sobre os 

distintos aspectos que configuran as circunstancias e intencións dos 

informantes no contexto da emigración. Por este motivo, o autor opta polo 

establecemento dunha tipoloxía en función dos motivos alleos ou propios 

que os impulsaron a retomar. Ternos, deste modo, tres tipos de retomo: o 

retorno previsto, o retorno forzado e, por último, o retorno por inadaptación. 

Analízanse aquí os motivos que teñen os emigrantes para toma-la 

decisión de emigrar nun momento determinado. No primeiro tipo de 

retorno, retorno previsto, enténdese que os emigrantes teñen o regreso 

previsto de antemán, o seu proxecto de vida inclúe un prazo determina

do para permanecer fóra da súa terra. Estes emigrantes subordinan a súa 

estadía no estranxeiro ó traballo, co fin de aforrar para adquirir unha 

vivenda en propiedade e poder instalar un negocio que Hes permita 

alcanzar unha mellar calidade de vida nalgunha cidade galega. A estadía 

oscila entre catro e sete anos e trátase de emigrantes procedentes de paí

ses europeos. 

O segundo tipo, retorno forzado, fai referencia a aqueles emigrantes 

procedentes de países americanos, e está provocado polas crises econó

micas e políticas dos ditos países. Aquí situaríase a segunda xeración de 

migrantes que, nalgunhas ocasión, chegan a España primeiro que os 

pais, os cales retornarán de forma definitiva algúns anos máis tarde. 

O terceiro e último tipo de retorno establecido por G. A. Silvar é o 

producido pala inadaptación. O grupo de informantes que se poden enca

drar neste tipo responden a persoas con escasa integración sociocultural 

na sociedade receptora, e inciden no feíto de volver pala familia. Cabe 

resaltar algunhas matizacións en canto ás motivacións que levaron a 

estes informantes a regresar a España en función da procedencia 

(América ou países europeos), aínda que as ditas motivacións gardan 

moita similitude. 

Para os procedentes de países europeos, a ausencia de comunicación, 

a moitos niveis, coa sociedade receptora impide supera-lo choque cultu

ral e determina, dalgún modo, o retorno. Os retornados caraterízanse 

pola súa tendencia á endogamia, tomando esta como clave para preser

va-la súa identidade cultural e tamén o éxito dentro do núcleo familiar. 

A decisión tómase antes de que sedea unha acomodación e asimilación 

definitiva dos valores e normas da sociedade receptora por parte dos 
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fillos. Podemos engadir tamén a barreira idiomática que impide a comu

nicación lingüística e, en certa medida, a integración dos emigrantes. 

No caso dos retomados de países americanos, a heteroxeneidade étni

ca e cultural que os caracteriza é o catalizador que incita a toma-la deci

sión de regresar cando a segunda xeración chega a certa idade. Neste 

caso, os fillos asimilan máis fácil e rapidamente a cultura da sociedade 

receptora. 

Referíndonos agora á cuarta sección ou bloque temático, faremos refe

rencia ó capítulo que aborda distintos aspectos da vida dos informantes 

unha vez que retoman a Galicia. Podemos observar que se atende a temas 

como os relacionados coa inserción laboral e a mobilidade social experi

mentada nos países receptores. Convén destacar que a dita mobilidade 

será ascendente ou non, en función do continente elixido para practica-la 

conducta emigratoria. A segunda xeración cobra protagonismo en canto ó 

aspecto anteriormente mencionado. 

A situación da muller, a avaliación positiva ou negativa do feíto de 

emigrar e a nova integración na sociedade de orixe son aspectos tratados 

polo autor xunto ó estudio do papel dos emigrante na vida pública tralo 

retorno. 

Resulta de especial interese a pretensión de dar a coñece-lo grao de 

asociacionismo dos grupos de retomados. Este aspecto estúdiase a través 

da toma de contacto con seis asociacións que reúnen a antigos retoma

dos, de maneira que se pode chegar a un coñecemento sobre as súas acti

vidades -lúdicas ou reivindicativas-, os medios cosque contan para leva

las a cabo, a participación dos socios, as relacións mantidas con diferen

tes tipos de institucións, etc. 

Por último, resaltarémo-lo acerto que representa a publicación dun 

traballo destas características para lograr unha reconstrucción global do 

que supón a migración de retomo en Galicia. 

Carolina García Borrazás 
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Sólo Dios y el Norte. 
Migración a Estados Unidos 
y desarrollo en una región 
de Jalisco 

Víctor Manuel Castillo 
Girón. 
Guadalajara (México), 
Universidad, 1995. 

As continuas migracións ó Norte 

desde os municipios de Atengo, 

Juchitlán, Tecolotlán e Tenamaxtlán, 

pertencentes ó estado de Jalisco 

(México), interferiron directa e siste

maticamente no escaso desenvolve

. mento da rexión, obstaculizándoo e 

retardándoo. 

O autor analiza as características 

estructurais desde principios de 

século desta rexión, eminentemente agropecuaria, e o seu devir ó longo 

dos anos, centrándose na interrelación existente entre as migracións ós 

Estados Unidos e o desenvolvemento rexional. A súa investigación 

apóiase nunha ampla e completa base documental fundamentada basica

mente na revisión de arquivos, consulta de censos e outro material esta

tístico, bases de datos do Instituto de Estudios Económicos e Rexionais e 

do Instituto de Xeografía e Estatística da Universidade de Guadalajara, 

incorporando tamén testemuños orais e a elaboración de 95 cuestiona

rios aplicados a outras tantas familias. 

O libro consta de seis capítulos, a través dos cales se perfila unha 

explicación de por que para as xentes desta rexión "sólo Dios y el Norte" 

constitúen a solución á hora de saír do estado de pobreza que os esmaga, 

mellara-lo seu nivel de vida e mesmo, se é posible, prosperar. Analiza 

polo miúdo a masiva emigración ós Estados Unidos, que se produce a 

partir da década dos cincuenta, fronte ás opcións que ofrecían núcleos 

urbanos máis próximos como a capital do estado, Guadalajara, ou o 

Distrito Federal, e o nulo poder de atracción que os recursos naturais 

<lestes municipos de Jalisco lle representan. 

No primeiro capítulo o autor expón as contradiccións que se lle presen

tan cando intenta inferi-las causas que levaron ós homes e mulleres da 

rexión a emigrar ó Norteó longo de todo o século. No seguinte capítulo, 

ademais de defini-lo marco conceptual e as hipóteses xerais do estudio, 

describe de forma detallada a orixe, organización municipal, infraestructu

ra, organización institucional, recursos naturais e actividades económicas 

dos municipios situados no sudoeste do estado de Jalisco, que constitúen 

unha unidade de análise rexional. 
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Nos capítulos terceiro e cuarto, Castillo Girón detalla os acontece

mentos históricos que introducen profundas alteracións na vida rexional 

durante as cinco primeiras décadas deste século. O ano 1910 é un dos 

grandes momentos na historia de México, comezo dunha etapa de forte 

efervescencia revolucionaria a partir da que se determina a evolución 

económica, social, política e cultural de todo o país. A rexión, a pesar de 

non se-lo epicentro dos conflictos violentos no período revolucionario, 

non escapou ó alcance dos mesmos. A reforma agraria, que nun princi

pio alentou as expectativas dos campesiños de obter un anaco de terra 

para cultivar, non modifica a situación económica nesta área, onde a 

maior parte da poboación activa está concentrada no sector primario. 

Non toda a poboación foi beneficiaria dun ejido; e a que o foi non obtivo 

a extensión de terra suficiente para cubrí-las súas necesidades básicas e 

as da súa familia. 

Aínda en 1940 o 84 % da poboación segue dedicada á agricultura. A 

ausencia de mellaras no agro, tanto cualitativas como cuantitativas, 

segue a se-la dinámica xeral, ademais da dificultade para complementa

los escasos ingresos agrarios con outras actividades económicas. Pouco 

despois, a participación dos Estados Unidos na II Guerra Mundial com

porta un desenvolvemento do mercado rexional ó verse este liberado 

temporalmente dos productos norteamericanos, cos que había de compe

tir e converterse, paradoxalmente, en subministrador dos mesmos, incre

mentando a actividade productiva da rexión e, polo tanto, a demanda de 

man de obra. 

Nun primeiro momento a mellara da rede de comunicacións entre 

Guadalajara e os seus municipios e o proxecto urbano-industrial do 

gobemo de Ávila Camacho non se traduciu nun significativo transvasa

mento poboacional do mundo rural á cidade. A década dos 40 non foi 

unha etapa de emigración masiva; "o apego á terra e o temor a deixar á 

familia soa e sen diñeiro para o seu mantemento temporal" -como apun

ta o autor- xunto coa posibilidade de traballar no cerro na obtención de 

carbón -importante actividade para a economía rexional- reduciron a 

necesidade de abandona-la rexión en busca de traballo. 

A finais da década dos corenta a producción de carbón descende 

drasticamente e a situación económica da rexión atópase próxima a unha 

situación depresiva, similar á vivida nos anos trinta, coa única diferencia 
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de que agora se pode optar entre varias posibilidades: ir traballar a 

Guadalajara, solicitar terras nalgúns dos núcleos ejidales ou marchar ós 

Estados Unidos. Posibilidade esta última aberta en 1942 coa sinatura dos 

convenios de braceiros entre os gobemos mexicano e estadounidense, 

que buscaban incorporar man de obra mexicana á economía norteameri

cana, que sufría os efectos da súa participación nos conflictos bélicos da 

II Guerra Mundial. 

A maioría dos emigrantes partiron de forma ilegal dada a facilidade 

para cruza-la fronteira e atapar un emprego. En 1947 esta situación cam

bia cando agricultores e sindicatos estadounidenses discuten sobre a 

continuación ou rescisión do convenio braceiro. A policía fronteiriza vól

vese máis represiva, restrínxese a contratación de traballadores mexica

nos e agrávase a situación dos indocumentados. 

En 1951 reiníciase a contratación de braceiros ante a demanda de 

forza de traballo na agricultura estadounidense como consecuencia da 

guerra de Corea. Nun primeiro momento o fluxo migratorio mexicano 

cara a Norteamérica non será significativo debido ó medo que estes tiñan 

de seren abrigados a participar na guerra; será a partir de 1953 cando 

cese ese temor e xurda entón unha afluencia masiva de todos aqueles 

que ansiaban ir ó Norte, dando lugar á creación, a medidados da década 

dos cincuenta, dun mercado negro de contratación. 

No capítulo 5 confirmase a frase que dá título a este estudio: "para no 

andar con vueltas, si no quieres estar 'jodido' y hacer algo, no hay ni ha 

habido otra, sólo Dios y el norte". A cancelación das negociacións de bra

ceiros en 1964 non interrompe a dinámica migratoria, de feito nos anos 

80 un 23% do continxente poboacional da rexión, principalmente mozos 

en idade activa, forma parte do fluxo migratorio. Só os máis vellos, que 

xa compartiran máis de 20 anos da súa vida cos "gringos", permanecen 

na rexión facéndose cargo das terras e do gando, aínda que dependendo 

en grande medida da chegada das remesas que lles envían os "norteños". 

O Norte segue sendo o obxectivo final, o lugar que permite escapar 

da miseria e "facerse alguén". A ilusión de emigrar ós Estados Unidos 

persiste na poboación máis nova da rexión, de tal xeito que, a pesar da 

aprobación da Lei Simpson-Rodino co fin de atalla-lo problema da emi

gración ilegal, pódese asegurar que a súa eficacia foi pouca, só un 43% 

dos emigrados a partir de 1986 posúen documentación legal para traba-
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llar neste país. A forte estructura social e familiar tecida ó longo dos anos 

axuda de forma incondicional a reduci-los riscos que supón pasa-la liña, 

atapar un traballo ... 

No sexto e último capítulo, Castillo Girón ofrece unha serie de refle

xións nas que pon de manifesto as escasas repercusións que as continuas 

perdas de poboación potencialmente activa tiveron no desenvolvemento 

local, recalcando o emprego das remesas dos emigrantes no sostemento 

da familia, no consumo de bens suntuarios ... , mentres a reestructuración 

da economía a penas sofre modificacións na súa infraestructura básica. 

Remata o autor insistindo na potencialidade dos recursos da rexión, sus

ceptibles de xerar un desenvolvemento integral do medio rural. 

A microanálise das características estructurais da rexión e da súa evo

lución no século XX constitúen unha contribución de enorme interese 

para unha mellar comprensión da migración mexicana ós Estados 

Unidos e para o estudio da interrelación das variables demográficas e 

económicas nas que a dinámica migratoria se presenta como un elemen

to central. 

Ángeles Prada Castro 
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Los gallegos anarquistas 
en la Argentina. 

Carlos Penelas. 
Bos Aires, Torres Agüero 
Editor, 1996, 262 p. 

Os galegas anarquistas 
na Arxentina. 
Carlos Penelas. 
A Coruña, Espiral Maior, 
1996, (Historia e 
Documentos), 131 p. 

No ano 1996 apareceu esta obra, de 

atraente título, en edición galega e 

castelá, e que chegou nun momento 

propicio pola atención que ultima

mente está merecendo o tema do 

anarquismo na historiografía galega. 

Nesta obra, que carece de estructura 

xa que é unha secuencia de red uci

das biografías dos anarquistas gale

gas máis importantes naquela 

República, o lector pode atopar un 

fío conductor que permite dividí-la 

obra nos seguintes apartados: unha 

esquemática introducción sobre a 

situación social arxentina entre 1885 e 1930 (pp. 41-51), o contexto en que 

nace o anarquismo naquela nación (pp. 51-61), biografías de anarquistas 

galegas: Uxío Cadenas, Eduardo Peleteiro, Xermán Moreira, Primo 

Campos, M. A. Angueira, Eduardo Val, Arturo Patricio Carril, Andrés 

Lampón, Orencio Conesa, Constante Cabado, A. Casanova, Xoán Corral, 

Salomón Rodríguez, Campio Carpio, Xoana Rouco, X. Domínguez 

Freixo, X. Santos Ares, Florindo Gayoso e Xosé María Montero (pp. 63-

96), a fase do que o autor chama "acción directa" que levan a cabo Simón 

Radowitzky, Uriondo, Severino Di Giovanni, Durruti, Ascaso e o galego 

Eduardo María Vázquez Aguirre, fundador da Unión de Tranviarios 

(pp. 103-115), a acracia do Sur ou da Patagonia, a partir de 1920, e na que 

os galegas Manuel Serafín Fandiño e Antonio Soto son os líderes indis

cutidos (pp. 133-206), conclúe o libro cunha serie de consideracións sobre 

a ética libertaria e a presentación de diversos cadros estatísticos. 

Penelas apoia a súa obra preferentemente na información oral e 

secundariamente na información hemerográfica, e prescinde da docu

mentación arquivística, aducindo (p. 92) que "La Suprema Corte de 

Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó incinerar todos los expe

dientes desde 1940 hacia atrás impidiendo que se desagravie el nombre 

de estos militantes", o que, de ser certo, non exculpa ó autor da respon

sabilidade de acudir a outras fontes arquivísticas para ter unha visión 

m áis obxectiva e completa do anarquismo arxentino. 
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A dependencia destas fontes, asumidas acríticamente, e a intención 

poética que impregna o libro ("Desde esta visión poética, desde este 

mundo idílico escribí este libro", p. 37) condicionan a súa visión do anar

quismo arxentino e a participación dos anarquistas galegos que exercen 

o papel de heroes nesta historia de bos e malos, fondamente maniquea. 

O que a obra pon claramente de manifesto é que trala fachada de 

opulencia da sociedade arxentina hai un trasteiro de pobreza e miseria 

no que vive un tercio da poboación e no que xermolan as primeiras orga

nizacións obreiras. Dende 1878, ano en que se documenta a primeira 

folga, ata 1910, no que se contan 238, o proceso de axitación social foi 

crecendo. A presencia en Arxentina de Errico Malatesta (1885-89) e 

Pietro Gori (1898-1902) impulsa decisivamente a organización do anar

quismo arxentino, que celebra no ano 1891 o Primeiro Congreso da 

Federación de Traballadores da Rexión Arxentina, do que sae no ano 

1901 a FORA (Fed. Obreira da Rexión Arxentina). Unha parte importante 

da emigración galega integrouse neste movemento, do que axiña emer

xeron líderes que conciliaron a súa militancia cunha formación autodi

dacta que Hes permitiu colaborar na prensa (La Protesta, La Antorcha, 

Bandera Proletaria, fundada e dirixida por Fandiño, Solidaridad, El Trabajo, 

·etc.) e mesmo publicar diversas obras. Destacan nesta actividade, ade

mais de Fandiño, Miguel Anxo Angueira Miranda, autor de diversos 

libros e editor da revista Hombre de América; Arturo Patricio Carril, de 

Corcubión, autor dramático; Constante Cabado, de Ferrol, colaborador 

de La Revista Blanca; Antonio Casanova, director de Solidaridad Obrera; 

Campio Carpio, de Pontevedra, autor de diversas obras poéticas, como 

Milicias de la autora; Xoana Rouco, autora da obra Historia de un ideal vivi

do por una mujer; Xesús Domínguez Freixo, de Montecubeiro (Lugo ), edi

tor de El despertar gallego; Adrián Troitiño, de Moalde, responsable da 

edición do xornal El Obrero; e moitos outros. 

O autor, conmocionado pola beleza tráxica desta loita dos seus paisa

nos contra o poder oligárquico, non quixo facer propiamente un libro de 

historia, senón un cántico apaixonado e, por conseguinte, parcial a aque

las mulleres e homes que soñaron cun mundo utópico e xusto. Por iso 

gabámo-la súa contribución, que descobre un capítulo da historia da 

nosa emigración ata o momento oculto. Abre, ademais, un camiño que 

deben axiña percorre-los historiadores para completar esta historia de 
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xenerosidades e utopías, ás veces heroica, ás veces ruin, sen a que non se 

pode entender plenamente o feito cultural da emigración galega en 

Arxentina, e mesmo a incidencia que esta loita anarquista puido ter en 

Galicia, a onde chegan, polos anos vinte, varios anarquistas que crean 

sociedades e lideran grupos. 

Para rematar, un consello ó autor: que nunha próxima edición rectifi

que o capítulo "Los heraldos de una idea", no que, dirixido (neste caso 

mal dirixido) por Federica Montseny, afirma que El Porvenir, periódico 

compostelán fundado e dirixido por A. Faraldo, foi o primeiro xornal 

anarquista de España, en colaboración con La Sagra. Nin La Sagra diri

xiu o xornal nin El Porvenir ten que ver co anarquismo. O famoso subtí

tulo "Abajo escuelas, reglas y maestros", que confundiu a Montseny, só 

manifesta a intención contestataria, propia do romanticismo, fronte ás 

regras do neoclasicismo literario. Nin Faraldo, nin Romero Ortiz, nin X. 

Rúa Figueroa, que constituían o conseUo de redacción, tiveron nada que 

ver co anarquismo político. 

Xosé R. Barreiro Fernández 
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La Argentina ante la guerra 
civil española. El asilo 
diplomático y el asilo naval. 

Beatriz J. Figallo. 
Instituto de Historia. 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. 
Pontificia Universidad 
Católica Argentina, 
Rosario, 1996, 200 p. 

Recensións 

A autora centra o seu estudio non no 

exilio dos españois a consecuencia da 

Guerra Civil, senón no asilo diplomá

tico prestado pala embaixada do 

Gobemo de Arxentina a partir do 18 

de xullo de 1936 e ata o remate da 

Guerra. Un capítulo da historia da 

Guerra Civil, totalmente descoñeci

do, e do que só tiñamos referencias 

nas memorias dalgún asilado. 

O libro, que recolle a memoria de 

licenciatura da autora na Facultade de 

Dereito e Ciencias Sociais da UCA de Rosario, consta de tres partes. Na 

primeira (pp. 11-77) estudia a representación diplomática de Arxentina en 

España, a grande protagonista desta acción humanitaria, e que estaba pre

sidida polo embaixador D. Daniel García Mansilla, quen, no momento do 

levantamento insurreccional, veraneaba en Zarautz, de onde pasou a 

Francia e xa non volve á embaixada de Madrid. Isto fixo recaer todo o 

peso da representación diplomática no conselleiro D. Edgardo Pérez 

Quesada, quen desenvolveu unha intensa ·e eficaz actividade non só en 

favor dos arxentinos senón ademais en favor de moitos españois dos dous 

bandos. Foi así como se salvaron, entre outros centos de persoas, os filias 

do Duque de Veragua, os Carvajal Colón, unha vez que seu pai foi execu

tado polos republicanos, o cuñado de Franco, Serrano Súñer, o periodista 

Manuel Rosón, pero tamén a filia do almirante Arrazola, fusilado en Ferrol 

por mandato de Franco, e, segundo parece, tamén unha filla de Indalecio 

Prieto, a familia de Sánchez Román e a dona de Azaña. 

Na segunda parte (pp. 78-131) a autora estudia a chamada "solución 

arxentina", un intento de establecer unha especie de status qua diplomático 

que fornecera de base legal as actividades da representación arxentina. 

Empeñáronse nesta tarefa o ministro de Asuntos Exteriores de Arxentina, 

o chanceler D. Carlos Saavedra Lamas, o embaixador arxentino en París e 

o embaixador García Mansilla, como dixemos, residente en Francia. Esta 

base xurídica non foi aceptada nin polo Gobemo da República nin polo 

Gobemo rebelde do xeneral Franco, pero creou un espacio de tolerancia 

que lle permitiu a Pérez Quesada realiza-lo seu gran labor humanitario, 

liberando a tódolos asilados na embaixada e consulados arxentinos. 
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Dentro <leste marco explícase a presencia en España do cruceiro arxenti

no "25 de Marzo", enviado polo Goberno daquel país para repatria-los 

arxentinos e asilados a un pais neutral (Francia era o destino inmediato), 

que posteriormente foi substituído polo torpedeiro "Tucumán", ó mando 

do capitán de fragata D. Mario Casari, outro dos grandes protagonistas 

desta historia, que conclúe a súa misión en xuño do ano 1937, cumprindo 

tódolos obxectivos humanitarios de Pérez Quesada. 

A través <leste relato podemos observa-la descomposición progresiva 

do Estado republicano. As maiores dificultades para o embarque dos asila

dos non estaban no estreito corredor que había que percorrer dende 

Madrid ata Alacant, expostos os convois ó ataque terrestre e aéreo, onde 

agardaba o barco de guerra arxentino, senón na presencia dos anarquistas 

en Alacant, constituídos na única autoridade, que xa non respectaban nin ó 

Goberno da República nin ó Gobernador, o seu representante. 

Na terceira parte (pp. 131-186) estúdiase a colaboración prestada pola 

embaixada arxentina ós súbditos de Uruguai (que romper a as relacións 

diplomáticas co Goberno da República) e doutros países sudamericanos. 

Conclúe o libro cun interesante anexo documental (pp. 187-194). 

A autora apoia a súa obra nunha documentación irreprochable: o 

Arquivo do Ministerio de Relacións Exteriores de Arxentina, o Arquivo 

Xeral da Armada, as Actas do Goberno da República Arxentina, as Actas 

do Congreso Nacional, en varios arquivos privados, nos testemuños orais 

dalgúns superviventes e nas crónicas dos seis xornais máis i.mportantes de 

Arxentina no momento. Así mesmo, emprega unha selecta bibliografía na 

que ternos que lamenta-la escasa presencia de investigacións históricas de 

España, o que, por outra banda, é explicable se ternos en conta que a autora 

defendeu esta memoria de licenciatura no ano 1984, que por diversas 

razóns non foi publicada ata 1996. 

O libro constitúe unha gozosa revelación dos esforzos humanitarios 

desenvolvidos pola República Arxentina. Os riscos persoais e os elevados 

custos desta operación de solidariedade foron asumidos integramente pola 

República Arxentina no exercicio dun exemplar humanitarismo. Máis 

tarde a mesma República, xunto con outros países de toda a América, con

verteríase na gran patria acolledora para miles de familias dos vencidos. 

Un libro esclarecedor e unha importante contribución histórica a aquela 

desventurada etapa da nosa historia. 

Xosé R. Barreiro Fernández 
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Vida e viaxes na Galeguidade. 

Luis Menéndez Villalva. 
Secretaría Xeral de 
Relacións coas 
Comunidades Galegas. 
Xunta de Galicia. 1997 

Recensións 

Cando comezámo-la lectura do libro 

de Luis Menéndez Villalva, Vida e 

viaxes na Galeguidade, tivémo-la 

impresión de iniciar un percorrido 

fascinante e ó mesmo tempo miste

rioso pola historia, sempre próxima, 

dos homes e mulleres galegos que un 

día deixaron os seus fogares, a súa 

terra natal, para internarse por ese camiño inefable que significa o desco

ñecido, en busca dunha nova vida con mellares garantías de futuro. Un 

futuro imaxinado polo autor na figura dese galego do século XXI, uni

versal e cualificado, que coñece o seu pasado e interiorízao como un ben 

cultural a salvagardar, testemuño do orgullo de pertencer a un territorio 

de raíces tan dignas. 

O libro é, sen dúbida, unha viaxe polo tempo, un paseo onde o onte, o 

hoxe e o mañá explican un fenómeno extraordinario. Un fenómeno que se 

reflicte nas vidas dos protagonistas, a maioría anónimos, que coas súas 

traxectorias e traballo axudaron a conforma-la armazón vital tanto do seu 

país de orixe como das terras onde se asentaron. 

Se como di o autor, o futuro non se conquista sen te-lo pasado como 

referencia de identidade, este pasado plásmase nun libro achegado, fami

liar, emotivo. Achegado porque Luis Menéndez soubo imprimirlle ó seu 

traballo esa sinceridade e sinxeleza que fai próximo o afastado. Familiar, 

porque o lector identifica rapidamente esa historia común que nos une, 

que nos define como cidadáns do mundo e nos identifica más alá donoso 

lugar de orixe. E emotivo cando percorrémo-lo cemiterio mariño con 

Celestino Garrido Pose, viaxamos camiño de Blackpool con Manuel 

Regueira ou escoitamos atentamente "a teoría do lagarto" de Manuel 

Sánchez Neira mentres Clementina morrena Habana ós poucos días do 

seu regreso de Galicia. 

O libro, resultado de experiencias, charlas e anécdotas recollidas 

polos cinco continentes, estructúrase en catro capítulos. É o primeiro 

deles unha mirada cara ó mar, cara a ese elemento definitorio na vida 

dos galegos, imprescindible para comprender eses fluxos migratorios de 

magnitudes grandiosas. Non é posible entende-lo transvasamento pobo

acional cara a América sen bota-la mirada cara a eses peiraos cargados 
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de emotividade, de tristeza polo irmán que afrontará unha nova vida en 

América sen garantías de volver, polo pai ó que a necesidade familiar lle 

abriga a marchar para gañar diñeiro a terras arredadas. Pero tampouco 

se explica a historia marítima sen falar deses homes, espléndidos mari

ños que conquistaron terras, colonizaron un novo mundo baixo aban

deira dunha mesma identidade, dunha orixe común, dun significado 

profundo da pertenza á Terra-Nai da que proveñen. Da Galeguidade. 

Introdúcenos Luis Menéndez xa no segundo capítulo nese mundo 

anglosaxón tan diferente en falas e maneiras. A través da lectura do libro 

estivemos en Nova York, Londres, Sydney, cos galegas que afianzaron 

as súas vidas nestas terras e constituíron un novo futuro, acaso más 

incerto. Próspero para algúns e preocupante, polas necesidades econó

micas que só deixa ve-la supervivencia diaria, para outros, pero sempre 

coa natural coincidencia de pertencer a paisaxes diferentes e afastadas. 

O terceiro capítulo é un achegamento ás vidas dos galegas residentes 

no noso continente, principalmente en Bélxica e Alemaña, e a eses ausen

tes, emigrantes especializados con responsabilidade en organismos inter

nacionais, na diplomacia, que traballan en Europa e que se definen, pen

san e viven sentindo ese apego indefinible á terra. 

O último capítulo o autor dedícao á reflexión sobre as súas vivencias 

na Galicia exterior. A perspectiva temporal e física, que todo o aclara e 

ilumina, aparece reflectida aquí neses recordos desde a distancia, desde 

a intimidade do creador. As experiencias dos retornados, as súas impre

sións escritas en libros cheas de historias persoais, a vida galega en 

Brasil, o concepto de Galeguidade, que traspasa calquera condición 

social, económica e cultural, aparécensenos próximas e accesibles a un 

tempo. Recala Luis Menéndez no segundo bloque <leste capítulo en Bos 

Aires. Á visión histórica da /1 quinta provincia" galega comentada nas 

páxinas anteriores, séguelle a mirada posta na actualidade, hoxe non 

esperanzadora, dos galegas de América. Un presente marcado polo pulo 

da comunidade galega cun peso específico vertebrador, en moitos casos, 

do tecido social de Arxentina e daqueles países onde os galegas soube

ron /1 facer Galicia" a moitos quilómetros de distancia. 

No decidido empeño de moitos investigadores de achegar novos ins

trumentos que axuden a reconstruí-la problemática migratoria e a pro

xección da Galeguidade cara a ese futuro esperanzador, ciméntanse as 
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bases dunha nova concepción do pobo galega, dun recoñecemento da 

súa identidade universal. Preserva-lo patrimonio galega no exterior, rico 

en bens materiais e culturais, é tarefa que nos compete a todos. A emi

gración tradicional deixou de existir, forma parte do pasado afastado e 

recente da nasa historia. O galega emigrante de hoxe non fará nunca 

máis os traballos menos cualificados, non pasará as penurias doutros 

tempos. Coñecerá o mundo que habita e as infraestructuras que ó seu 

alcance se lle ofrecen. Adaptarase ó seu novo medio como traballador 

cualificado e será testemuño vivo do espírito cosmopolita, independente 

dos límites espaciais e temporais, que o define nun mundo multicultural. 

A realidade do concepto de Galeguidade aparece en cada unha das 

páxinas deste libro: un feíto existencial que se transmite a través do espa

cio e do tempo. A amenidade con que son tratados os diferentes temas, a 

riqueza do traballo etnográfico do que o autor forma parte, converten a 

obra de Luís Menéndez Villalva nun excepcional documento para coñe

cer -en palabras de Castelao- non só a Galicia tropical e a Galicia de 

Ultramar, senón tamén "as outras Galicias" onde os ausentes residen. 

Jorge Soto Carballo 
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Galicia y Chiloé, 

confines míticos. 

Edmundo Moure Rojas. 
Secretaría Xeral de Relacións 
coas Comunidades Galegas. 
Xunta de Galicia. 1997 

Na rexión administrativa de Los 

Lagos, en Chile, encóntrase a provin

cia de Chiloé. Chiloé son un grupo 

de illas localizadas no extremo sur 

de Chile entre os golfos Corcobado e 

Ancud. A Isla Grande, de 180 km de 

lonxitude e 50 km de ancho (amáis 

grande do país), sitúase ó oeste pola 

cordilleira Piuchire, recuberta por grandes masas de depósitos glaciarios 

e onde destaca o cerro Capitán Maldonado (820 m). Está separada do 

continente polo Canal de Chacao, de aproximadamente 2 km de ancho. 

A poboación concéntrase nas cidades de Ancud e Castro. As relacións 

funcionais de Isla Grande e o territorio continental realízanse a través 

das liñas de transbordadores que unen Chacao con Pargua, ó norte, e 

Conchi con Chaitén, ó leste. 

Co libro Galicia y Chiloé, confines míticos, o seu autor, Edmundo Moure 

Rojas, escritor e difusor da galeguidade, expón unha sorprendente reali

dade. O estudio estructúrase en once capítulos onde se nos amosa, a tra

vés da relixiosidade, os mitos, os refráns, os seres mitolóxicos, etc., as 

grandes semellanzas que existen entre a cultura galega e a de Chiloé. A 

obra péchase cunha bibliografía básica e un anexo gráfico onde o autor 

recolle mostras da arquitectura autóctona e das actividades cotiás pro

pias da área territorial de análise. 

Edmundo Moure Rojas preséntanos no primeiro capítulo coinci

dencias que ó longo do libro serán recorrentes entre Galicia e a Nova 

Galicia. Son significativas, por exemplo, as similitudes xeográficas 

entre o antigo Reino de Galicia, na latitude norte, e a Nova Galicia 

(Chiloé) na latitude sur. 

O segundo capítulo ocúpase da necesidade de outorgar unha explica

ción máxica e imaxinativa ós grandes enigmas da condición humana. O 

mito represéntasenos aquí como a Terra-Nai á que ternos que volver 

para reestablece-la nosa dividida unidade. Así, ámbolos pobos atenden a 

esa misteriosa forma de entende-las relacións entre a Terra e o Mar, entre 

"a cultura de beiramar en Galicia e a cultura de bordemar en Chiloé". 

No seguinte capítulo plásmase a analoxía existente en ámbolos con

textos entre a realidade e a fantasía, entre a necesidade de presentar un 
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realismo máxico que en ámbalas latitudes se evidencia nos fenómenos 

climatolóxicos, na paisaxe e nas crenzas anímicas. 

O cuarto capítulo introdúcenos nos antecedentes histórico-mitolóxi

cos daquelas terras americanas. Fai o autor un percorrido histórico por 

Chiloé, desde a súa primeira formación étnica ata a conquista por parte 

española, e finaliza cunha explicación sobre as creacións mitolóxicas chi

lotas e as forzas ocultas e extraordinarias que forman parte das vidas das 

xentes que constitúen esa cultura de ultramar. 

No seguinte capítulo o autor apunta as razóns que xustifican o suceso 

excepcional que supón o mantemento da reserva folclórica e mitolóxica 

de Chiloé. Son sen dúbida curiosas as concomitancias históricas e cultu

rais que nos relata o autor entre "ámbalas Galicias" no relixioso e pagán, 

outorgándolle á pegada matriarcal, que se reflicte en ámbalas culturas, a 

transcendencia que ten para explica-la historia nas dúas xeografías do 

noroeste atlántico e do extremo sur de Chile. 

O capítulo sexto céntrase no traballo comunitario en Galicia. 

Menciona o carácter colectivo dalgunhas faenas agrícolas no rural gale

ga. A malla, a sega da herba seca, a esfollada do millo, a colleita, a debu

lla e as espadelas do liño (limpeza do liño) son quefaceres nos cales o 

colectivo humano axuda co obxecto de beneficiar a un veciño con 

medios insuficientes para concluí-los labores agropecuarios. Este traballo 

comunitario en Chiloé chámase minga e defínese como o traballo en 

común que fai un grupo de persoas solicitado por un veciño para a 

axuda principalmente agraria. 

A relixiosidade popular é tratada nas páxinas sucesivas. Comeza 

Edmundo Moure relatándono-lo fenómeno relixioso en Galicia e as prác

ticas pagás inseparables do acervo cultural mítico galego. O culto ó 

lume, ós astros, ó mar, son trazos que están presentes na vida dos gale

gas. A lenda do Calahuche, ese barco fantasma dos mares austrais é rela

cionada polo investigador coa Santa Compaña. Sorprende que en ámbo

los casos se fala de seres que cruzan o límite ata o reino dos mortos, rela

cionando así as esferas contiguas da vida e da morte. Finaliza o capítulo 

cunha breve historia da evanxelización do arquipélago. 

Interesantes son os apartados en que o autor fai referencia ós princi

pais entes míticos que forman parte do acervo cultural de Galicia e de 

Chiloé. Os refráns e a bruxería son aspectos analizados nos seguintes 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 319 



Recensións 

capítulos. Con respecto ós refráns, aparecen reflectidas as principais simi

litudes e diferencias definitorias dos ditos populares en ámbalas culturas. 

A bruxería é estudiada a continuación. Descríbense os aspectos que expli

can a bruxería en ámbalas terras e a acción dos bruxos e bruxas ó longo 

da historia e a súa permanencia nos nosos días tanto no noroeste español 

coma en terras do sur de Chile. 

No último capítulo o autor recolle dun xeito orixinal e en forma de 

diálogo a conversación mantida entre a escritora e periodista de orixe 

galega Micaela Souto e o cantor e músico popular Antonio Cardenas. 

Ámbolos dous reflexionan e ofrecen as súas opinións sobre a morte, o 

lume, a auga -que recorda ese mar tan próximo en ámbalas culturas- e o 

tempo, un fenómeno que en Galicia mantén un sentido cíclico do que vai 

e volve inexorablemente desde sempre. O matriarcado, o amor, o humor 

traducido no día a día, que nesta terra se chama retranca, mantense como 

forma de enfrontarse ás penurias e-seculares sufrimentos. A linguaxe 

que nos une a través do más antigo latín arcaico dos ·chilotes e a lingua 

galega que se nos presenta na obra como enésimo punto de conexión 

entre ámbalas paisaxes. 

O libro constitúe, sen dúbida, un esforzo por desentraña-las seme

llanzas da cultura de Galicia e a de Chiloé. O lector que afronte a lectura 

<leste traballo encontrarase coa agradable sorpresa da incuestionable 

abundancia de datos que poñen de manifesto aspectos culturalmente 

similares como o folclore, as lendas, os mitos, etc. Todo iso obriga a pre

guntarnos sobre a idea de se é posible que ámbalas culturas teñan seme

llanzas independentemente do contacto entre elas. 

É, sen dúbida, un libro necesario para coñecer e analizar todas esas 

afinidades materiais e místicas que se rexistran entre unha e outra 

Galicia. A Terra-Nai tan coincidente en ámbalas latitudes e a sombra, o 

misterio, a maxia que nos define ás dúas e que nos une. 

Jorge Soto Carballo 
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Información de Congresos, Seminarios, Cursos e Reunións Científicas 

Congreso 

O significado do 98 na 

historia cubana e española. 

A súa transcendencia nas 

relacións Galicia-Cuba 

[Vigo, 5, 6 e 7 de febreiro de 1998] 

Consello da Cultura Galega 

Universidade de Vigo 

No marco da conmemoración do 

Centenario da Independencia de 

Cuba e partindo dun balance histo

riográfico actual sobre o significado 

do 98 e da pegada deixada polas dis

tintas emigracións españolas, pretén

dese dar cumprimento ós seguintes 

obxectivos na busca dun profunda-

mento nas relacións entre Cuba e 

Galicia: 

- Analiza-las relacións culturais, políticas, económicas ... entre Galicia e 

Cuba desde finais do século XVIII ata a actualidade. 

- Detectar e poñer de relevo as relacións que se rexistran nas áreas econó

mica, cultural, educativa ... entre as realidades galega e cubana. 

Áreas temáticas: 

I. O 98 na historiografía actual 

II. As inmigracións rexionais a Cuba: consecuencias demográficas, cultu

rais e económicas 

III. Transcendencia e efectos das relacións Galicia-Cuba 

As comunicacións para participar no Congreso deberán remitirse en 

copia impresa e soporte informático (Word), cunha extensión máxima de 

15 páxinas. 

Inscrición gratuíta na Secretaría do Congreso. 

Secretaría do Congreso: 

Ángeles Prada Castro 

Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega. 

Pazo de Raxoi, 2ª planta. Praza do Obradoiro 

15705 Santiago de Compostela 

Tlfnos: 58.80.88/58.97.09 

Fax: 58.86.99 /58.29.85 

E-Mail: ccga@mx2.redestb.es 
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Informació n de Congresos, Seminarios, Cursos e Re unións Científicas 

Curso de Especialización 

en Estudios Migratorios e 

Análise Demográfica 

Consello da Cultura Galega 

Universidade de Santiago 

de Compostela 

A relación entre dinámicas de poboa

ci ón, movementos migratorios e 

desenvolvemento constitúe o obxecti

vo central do programa do Curso de 

Especialización en Estudios 

Migratorios e Análise Demográfica 

orientado á formación de profesio

nais cun nivel de excelencia nestas áreas, e expertos no manexo, produc

ción e análise de información estatística sobre os fenómenos de poboa

ción, así como na análise da relación máis profunda dos ditos fenómenos 

co cambio social, económico e cultural. 

O curso está estructurado en 8 bloques de docencia presencial: 

Introducción ós fenómenos migratorjos, Historia das migracións, 

Técnicas e métodos demográficos, Economía da poboación, Análise 

demográfica das migracións, Migración e desenvolvemento económico, 

Antropoloxía, socioloxía e aspectos xurídicos das migracións e As migra

cións na Península Ibérica; un bloque de seminarios e proxectos e un tra

ballo de investigación. 

As datas de realización serán do 10 de febreiro ó 24 de xuño de 1998. 

O prazo de preinscrición será do 12 ó 23 de xaneiro de 1998, e a data de 

matrícula do 26 ó 30 de xaneiro de 1998. 

Directores do Curso: Georges Photios Tapinos 

María Xosé Rodríguez Caldo 

Joaquín Arango 

Coordinardor: Abel F. Losada Álvarez 

Secretaría do Curso: Carolina García Borrazás 

Ánxeles Prada Castro 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

Pazo de Raxoi, 2ª Planta. Praza do Obradoiro 

15705 Santiago de Compostela 

Teléfonos: (981) 58 80 88 / 58 97 09 

Fax: (981) 58 86 99 / 58 29 85 

E-mail: ccga@mx2.redestb.es 
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Congreso 

Cuba e España: 

Pasado e Presente 

dunha Historia Común 

[Vitoria-Gasteiz, 2, 3 e 4 

de xullo de 1998] 

Información de Congresos, Seminarios, Cursos e Reunións Científicas 

PRIMEIRA CIRCULAR 

Xoves- Mañá 

Primeira sesión: Sociedade e 

Poboación na fin do século 

N es ta sesión preténdese dar unha 

visión das sociedades española e 

cubana en torno á fin do século XIX desde as múltiples perspectivas que 

as caracterizan. Trátase de resaltar aqueles aspectos que diferencian pro

fundamente á sociedade colonial daquela da metrópole: os grupos 

sociais e étnicos, as redes de asistencia e solidariedade, o asociacionismo 

cultural e científico, as estratexias de mobilidade social, os comporta

mentos demográficos, etc. 

As comunicacións poden desenvolver aspectos referidos a España ou 

a Cuba independentemente, pero animamos, sempre que sexa posible, a 

presentar análises comparadas dos mesmos. 

Xoves -Tarde 

Segunda sesión: Da Guerra dos Dez Anos ó 98: visións do conflicto 

Nesta sesión analizarase non tanto o conflicto bélico en si mesmo, 

senón as diferentes visións que se proxectan del en España e en Cuba a 

través da prensa, a propaganda e a literatura. Trataríase de analizar estes 

medios non só como espello da realidade senón como elementos creado

res da mesma, desde unha óptica que entende o discurso como outra 

realidade material. Incluiríanse tamén nesta sesión aspectos referidos á 

opinión pública e a actuación de lobbies no contexto internacional. 

Venres - Mañá e tarde 

Terceira sesión: As emigracións rexionais a Cuba: consecuencias demo

gráficas, culturais e económicas 

Nesta sesión trataríase de dar cabida á importante producción de 

estudios rexionais e locais referidos ó impacto da emigración a Cuba: as 

causas da mesma, a tipoloxía dos emigrantes, as consecuencias de tipo 

económico e demográfico para as rexións expulsoras ou receptoras, a 

emigración como estratexia familiar, a existencia de redes para acoller e 

situa-los migrantes, os comportamentos demográficos e de grupo, o aso-
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ciacionismo rexional, o papel das institucións coloniais, as remesas e 

transferencias de capitais, etc. 

Sábado - Mañá 

Cuarta sesión: Presente e futuro das relacións España-Cuba 

Mesa redonda/Debate 

Comunicacións: 

Para a inscrición de comunicacións no congreso será necesario: 

a) Solicita-la inscrición da comunicación, especificando: autor, título, 

sección á que desexa que se adscriba e unha nota indicativa (máximo lp. 

de 2100 espacios) do contido da mesma. 

b) O período de inscrición de comunicacións finaliza o 1 de decembro 

de 1997. 

c) A inscrición dunha comunicación non supón a súa definitiva acep

tación para a discusión no Congreso. Tal aceptación realizarana 

Comisións científicas de avaliación sobre o texto definitivo da comunica

ción, que deberá ser presentado antes do 31 de marzo de 1998 (data 

improrrogable). 

d) Os textos definitivos non deberán exceder de 20 páxinas (de 2100 

espacios ou equivalente) e deberán enviarse á sede do Instituto <lúas 

copias en papel xunto cun resumo (máximo 2 páxinas de 2100 espacios), 

ademais dunha copia en disquette de 31;2 no sistema informático Word 

Perfect ou convertible. 

Inscricións, viaxes e aloxamento: enviarase información nas seguintes 

circulares. 

Directores: 

Félix Luengo Teixidor (Departamento de Historia Contemporánea da 

UPV /EHU) . Pilar Pérez-Fuentes Hernández (Departamento de Historia 

Contemporánea da UPV /EHU) 

Secretario: 

Oskar González Pérez. Instituto de Historia Social "Valentín de Foronda" 

326 E STUDIOS MIGRATORIOS 



ESTUDIOS MIGRATORIOS 

ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA 

CoNSELLO DA CULTURA GALEGA 

Pazo de Raxoi, 2º andar 

Praza do Obradoiro 

15705 Santiago de Compostela 

Teléfono (981) 58 80 88 

Fax (981) 58 86 99 

E-mail: ccg@mx2.redestb.es 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 

ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

Distribución: 

EDITORIAL GALAXIA 

Reconquista, 1, entrechán 

36201 Vigo 

Teléfono (986) 43 21 00 

Fax (986) 22 32 05 



ESTUDIOS MIGRATORIOS 

t unha publicación editada polo Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, 

aparecida en decembro de 1995, que desde o número 3 ten unha periodicidade semestral. 

A súa finalidade é ser un punto de encentro e reflexión dos investigadores sobre a temática dos 

movementos migratorios en xeral, e dos galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas 

investigacións sobre estes temas. 

Aceptámo-lo INTERCAMBIO da nosa revista con todas aquelas revistas que teñan unha 

temática semellante. 

BOLETIN DE INTERCAMBIO 

Sr. D ................... .............. .................................................. .............. ... ................................... .. 

Organismo/ Empresa ........... ........ ....................... ... ............................ ........... ........... .... ........... .. 

Enderezo ...................................................... .................... .. .. .............. ...................... .............. .. . 

Poboación ......... ....................................... ......... ................... ............ ......... ............. .... .... ......... .. 

País ................................................. ..... .... .......... ..................... Tfno ..... ..................................... . 

Desexo establecer intercambio de Estudios Migratorios coa nosa revista .................................. .. 

a partir do número .. .................................... .. .. .......... : .. ... ........................................................ .. 

ESTUDIOS MIGRATORIOS 

t unha publicación editada polo Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, 

aparecida en decembro de 1995, que desde o número 3 ten unha periodicidade semestral. 

A súa finalidade é ser un punto de encentro e reflexión dos investigadores sobre a temática dos 

movementos migratorios en xeral, e dos galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas 

investigacións sobre estes temas. 

Número solto: 1.500 pesetas. / Subscrición anual (2 números): 2.500 pesetas. 

BOLETIN DE INTERCAMBIO 

Sr. D . ......... ............... ............. .. ..................... ....... .. .. .. .. ........ ...... ................................... ..... ...... . 

Organismo/ Empresa ... .. .... .... ..................... ................... .............................. ... ... ........ .. ........... .. 

Enderezo ... ............ ......... ..... .... .................................................. .. .......... ..... .......................... .. . .. 

Poboación ........................ .. ................. .... ................................. ... ................ ............... ............. .. 

Pafs .............. .......... .. ...... ... .... ............... ................................... Tfno .... ... .............. .................... .. 

Desexo subscribirme á revista Estudios Migratorios. 

Prégolles carguen á miña conta do seguinte xeito : 

• contra reembolso 

• domiciliación bancaria co número de conta ................... .. ..................................................... .. 

Banco ou Caixa ....................................................... N.º de axencia ........... ....... ..................... .. .. 

Enderezo da axencia ........ .. .... .. ................... .. .. ....... .. .... ............. .......... ............. ... .......... ........ · .. · 

Localidade ........................................................................ Provincia ................... ...... ........ ......... . 

Asdo.: 



NORMAS PARA A ADMISIÓN DE ORIXINAIS 

1. A extensión máxima dos traballos presentados non deberá exceder de 25 
páxinas DIN-A4 numeradas, mecanografadas nunha soa cara a dobre 
espacio, nas que se incluirán gráficos, cadros, mapas e bibliografía. Xunto 
á copia mecanografada en papel entregarase outra en disquete de 3,5 pul
gadas no programa WordPerfect 5.1 ou Word. 

2. Cada texto debe ir acompañado dunha páxina que conteña o título do tra
ballo, nome do autor/ a ou autores, enderezo completo, incluíndo o do 
centro de traballo, teléfono e un breve currículum. Acompañarase tamén 
dun resumo (Abstract), non superior a 100 palabras, que reflicta clara
mente o contido e os resultados do traballo. En cada caso acompañarase 
dun máximo de 5 palabras claves (Key words). 

3. Para as referencias bibliográficas os autores poderán optar pola inclusión 
en nota dos datos completos da obra, ou pola mención en texto do apelido 
do autor, data e páxina, con remisión a unha bibliografía final das obras 
citadas. 
3.1. Se se opta pola primeira fórmula deberán incluírse os datos de 

localización completa de cada publicación ou documento citado 
por vez primeira. Exemplos: 
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): Título do libro. Lugar de 
edición, editorial, ano, pp. ás que se fai referencia. 
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): "Título do artigo". 
Título da Revista. Volume, número (ano), páxinas. 
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): "Título do capítulo". En 
APELIDOS, Nome do autor/ a (se existise): Título do libro. Lugar de 
edición, editorial, ano, pp. ás que se fai referencia. 
APELIDOS, Nome do autor/ a (se existise): "Título do documento" 
(se o ten). Data. Nome da colección: número de caixa e/ ou atado. 
Centro de documentación no que se atopa. 
As remisións sucesivas a esas mesmas obras faranse de forma 
abreviada segundo as normas comúns. 

3.2. Para o segundo sistema utilizaranse as parénteses no texto na 
seguinte orde: (APELIDO, ano, páxina ou páxinas das que se 
trate). Acompañarase, neste caso, dunha lista bibliográfina final, 
por orde alfabética). Cando as obras dun autor/a aparezan no 
mesmo ano, engadirase á data unha letra (a, b, c, etc.). 

4. Os orixinais enviados a ESTUDIOS MIGRATORIOS serán sometidos a 
revisión, cando menos de dous avaliadores, seleccionados polo Equipo 
Editorial en función dos seus coñecementos sobre a materia de que trata o 
traballo, garantíndose o anonimato tanto do autor ou autores como dos 
avaliadores. A aceptación definitiva dos materiais depende do Equipo 
Editorial da revista. 

5. Os traballos deberán enviarse a: Estudios Migratorios. Arquivo da 
Emigración Galega. Consello da Cultura Galega. 
Apartado de Correos 773, 15705 Santiago de Compostela. 
Tfno: 58 80 88. Fax: 58 86 99 









) I 

1 



ESTUDIOS MIGRATORIOS Nº 3 I Xuño 1997' 

ESTUDIOS 
J. Devoto, ·Fernando 

As migracións internacionais e a cuestión da escala 
Barreiro Fernández, Xosé R. 

Os Moctezuma e Galicia (I). Sarmiento de Valladares.1 Conde de Moctezuma, 
Virrei de Nova España (1696-1701) 

Antunes Maciel, Laura e Martínez Antonacci, Mª Antonieta 
Os españois en Sao Paulo: cUltUra, cotián e experiencias de vida 

- Skoczek, María 
A emigración e a distribución da renda en áreas rurais de Latinoamérica. 

O caso de México 
Mínguez Goyanes, Xosé cuís 

Emigrac1ón e xerarquía eclesiástica (1952-1969). Unha aproximación á cuestión 
ARTIGOS E NOTAS 
Losada Álvarez, Abel e Vaamonde Porto, Ramón 

Unha nova fonte pani o e~tudio da emigración española a Cuba no século XX 
Peña Saavedta, Vicente e Rodríguez Martínez, Antonio 

Diagnóstico de necesidades e programas institucionais do Goberno Autónomo 
de Galicia a prol dos galegos da terceira idade en América. 
Unha aproximación lonxitudinal 1990-1996 

Seijas Montero, María 
Un exemplo de aparente inmovilidade no interior migratorio: 

o arciprestado de Piloño (1850-1899) 
TEXTOS E DO€TJMENTOS 

Mi1
1

lleres galegas na prensa galega de América (1873-1914). O caso de Mercedes 
Vieito Bouzas (~resent~ción: Costa Alcalde, María Xosé) 

Amáquina de calcular de R. Verea (Presentación: Losada Sanmartín, Mª Luisa) 
RECENSIÓNS 
INFORMACIÓN 

ISSN 1136-0291 

~771136 029005 > 


	n3-001
	n3-002
	n3-003
	n3-004
	n3-005
	n3-006
	n3-007
	n3-008
	n3-009
	n3-010
	n3-011
	n3-012
	n3-013
	n3-014
	n3-015
	n3-016
	n3-017
	n3-018
	n3-019
	n3-020
	n3-021
	n3-022
	n3-023
	n3-024
	n3-025
	n3-026
	n3-027
	n3-028
	n3-029
	n3-030
	n3-031
	n3-032
	n3-033
	n3-034
	n3-035
	n3-036
	n3-037
	n3-038
	n3-039
	n3-040
	n3-041
	n3-042
	n3-043
	n3-044
	n3-045
	n3-046
	n3-047
	n3-048
	n3-049
	n3-050
	n3-051
	n3-052
	n3-053
	n3-054
	n3-055
	n3-056
	n3-057
	n3-058
	n3-059
	n3-060
	n3-061
	n3-062
	n3-063
	n3-064
	n3-065
	n3-066
	n3-067
	n3-068
	n3-069
	n3-070
	n3-071
	n3-072
	n3-073
	n3-074
	n3-075
	n3-076
	n3-077
	n3-078
	n3-079
	n3-080
	n3-081
	n3-082
	n3-083
	n3-084
	n3-085
	n3-086
	n3-087
	n3-088
	n3-089
	n3-090
	n3-091
	n3-092
	n3-093
	n3-094
	n3-095
	n3-096
	n3-097
	n3-098
	n3-099
	n3-100
	n3-101
	n3-102
	n3-103
	n3-104
	n3-105
	n3-106
	n3-107
	n3-108
	n3-109
	n3-110
	n3-111
	n3-112
	n3-113
	n3-114
	n3-115
	n3-116
	n3-117
	n3-118
	n3-119
	n3-120
	n3-121
	n3-122
	n3-123
	n3-124
	n3-125
	n3-126
	n3-127
	n3-128
	n3-129
	n3-130
	n3-131
	n3-132
	n3-133
	n3-134
	n3-135
	n3-136
	n3-137
	n3-138
	n3-139
	n3-140
	n3-141
	n3-142
	n3-143
	n3-144
	n3-145
	n3-146
	n3-147
	n3-148
	n3-149
	n3-150
	n3-151
	n3-152
	n3-153
	n3-154
	n3-155
	n3-156
	n3-157
	n3-158
	n3-159
	n3-160
	n3-161
	n3-162
	n3-163
	n3-164
	n3-165
	n3-166
	n3-167
	n3-168
	n3-169
	n3-170
	n3-171
	n3-172
	n3-173
	n3-174
	n3-175
	n3-176
	n3-177
	n3-178
	n3-179
	n3-180
	n3-181
	n3-182
	n3-183
	n3-184
	n3-185
	n3-186
	n3-187
	n3-188
	n3-189
	n3-190
	n3-191
	n3-192
	n3-193
	n3-194
	n3-195
	n3-196
	n3-197
	n3-198
	n3-199
	n3-200
	n3-201
	n3-202
	n3-203
	n3-204
	n3-205
	n3-206
	n3-207
	n3-208
	n3-209
	n3-210
	n3-211
	n3-212
	n3-213
	n3-214
	n3-215
	n3-216
	n3-217
	n3-218
	n3-219
	n3-220
	n3-221
	n3-222
	n3-223
	n3-224
	n3-225
	n3-226
	n3-227
	n3-228
	n3-229
	n3-230
	n3-231
	n3-232
	n3-233
	n3-234
	n3-235
	n3-236
	n3-237
	n3-238
	n3-239
	n3-240
	n3-241
	n3-242
	n3-243
	n3-244
	n3-245
	n3-246
	n3-247
	n3-248
	n3-249
	n3-250
	n3-251
	n3-252
	n3-253
	n3-254
	n3-255
	n3-256
	n3-257
	n3-258
	n3-259
	n3-260
	n3-261
	n3-262
	n3-263
	n3-264
	n3-265
	n3-266
	n3-267
	n3-268
	n3-269
	n3-270
	n3-271
	n3-272
	n3-273
	n3-274
	n3-275
	n3-276
	n3-277
	n3-278
	n3-279
	n3-280
	n3-281
	n3-282
	n3-283
	n3-284
	n3-285
	n3-286
	n3-287
	n3-288
	n3-289
	n3-290
	n3-291
	n3-292
	n3-293
	n3-294
	n3-295
	n3-296
	n3-297
	n3-298
	n3-299
	n3-300
	n3-301
	n3-302
	n3-303
	n3-304
	n3-305
	n3-306
	n3-307
	n3-308
	n3-309
	n3-310
	n3-311
	n3-312
	n3-313
	n3-314
	n3-315
	n3-316
	n3-317
	n3-318
	n3-319
	n3-320
	n3-321
	n3-322
	n3-323
	n3-324
	n3-325
	n3-326
	n3-327
	n3-328
	n3-329
	n3-330
	n3-331
	n3-332
	n3-333
	n3-334
	n3-335
	n3-336

