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ESTUDIOS MIGRATORIOS nº 4 / Decembro 1997. / ISSN. 1136-0291 pp. 9-39

OS MOCTEZUMA E
GALICIA (II).
ORIXE E EVOLUCIÓN
DO CONDADO DE
MOCTEZUMA
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Nun artigo precedente estudiámolo entroncamento do V condado de
Moctezuma nunha estirpe galegal.
Pretendemos agora reconstruí-las
orixes deste título nobiliario, en
termos máis históricos que xenealóxicos, o que nos levará a reconsidera-lo espiñoso tema da inicial
dominación española no actual
México.

Cando morre no ano 1520 Moctezuma II, emperador dos mexicas, din as crónicas, e repiten
os historiadores2, que deixou máis de cento cincuenta fillos dunhas cincuenta mulleres. ¿Que
pasou coa descendencia de Moctezuma? Doce
1. As estratexias de doanos despois da morte de seu pai, D. Martín
minación
Cortés Moctezuma, un dos seus fillos, envía un
memorial ó Rei de España, asinado ademais polos fillos da máis alta xerarquía mexica, no que denuncia a indixencia en que
viven: “somos los más pobres de esta tierra sin tener un pan que comer que
nuestro sea”, situación de indixencia confirmada pola Real Audiencia de Nova España nun informe enviado ó Rei: “Como no gobiernan no son tratados
ni mirados como lo fueron en tiempo de su padre”3.
Tendo en conta o poder económico, social e político das grandes familias
mexicas, que controlaban todo o aparato do Estado, a situación descrita é reA XENEALOXÍA Ó
SERVICIO DA
POLÍTICA

1. X. R. Barreiro Fernández: “Os Moctezuma e Galicia (I). Sarmiento de Valladares, Conde
de Moctezuma, Vicerrei de Nova España (1696-1701)”, Estudios Migratorios, n.º 3 (1997),
pp. 35-63.
2. A continua referencia ós 150 fillos de Moctezuma parece máis unha rutineira afirmación
que unha constatación histórica. Que saibamos, só Amada López de Meneses fixo un rastreo
polo miúdo das crónicas e anais antigos, resultando un número bastante inferior, aínda que
nada fai supoñer que fora exhaustivo; A. López de Meneses: “Notas y documentos acerca de
la descendencia de Moctezuma II”, Hidalguía, 10 (1955), pp. 381-400. Na súa obra Hugh
Thomas: La conquista de México, Barcelona, 1994, só fai referencias ocasionais a un tema
que pola súa capacidade de dramatización lle debería interesar a este autor.
3. Informe da Real Audiencia do ano 1531. Así mesmo, Ramírez de Fuenleal, a requirimento da Coroa, informaba que Moctezuma “dejó un hijo (refírese a Martín Cortés Moctezuma)
que será de 22 años, pobre y no tiene quien le mantenga” (30-IV-1532). Os dous textos en A.
López de Meneses: “Dos hijos de Moctezuma en España”, Cuadernos de Historia, Bos Aires, 31-32 (1960), pp. 189-190.
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veladora da rápida destrucción do ecosistema social e político da sociedade
mexica, unha destrucción sen alternativa ningunha que non fose a dependencia e vasalaxe de cada un deles ós novos amos españois, que foi exactamente o que fixeron moitas fillas de Moctezuma nun exercicio de supervivencia4.
Esta situación era proclive a unha inmediata reacción popular porque as
fondas fidelidades permanecían posiblemente intactas en favor das familias
que, ata o momento, conformaran a estructura de poder relixioso, social e
político. Isto é o que determina a construcción e desenvolvemento dunha serie de estratexias, deseñadas pola Coroa española e exercitadas coidadosamente polos Vicerreis e a Real Audiencia de Nova España.
A primeira estratexia, executada a partir de 1525, consistía en traer a España a algún dos fillos de Moctezuma (aqueles que as autoridades españolas
en Nova España seleccionaban como máis importantes pola súa ascendencia
social nos indios), acompañados polos fillos da alta aristocracia mexica, e
educalos nun convento nos rudimentos da fe, na lingua castelá e nos usos e
formas sociais. Iso explica que Martín Cortés Moctezuma veña a España no
ano 1525, con Diego de Soto, volva no ano 1528 con Hernán Cortés e permaneza algúns anos neste país. Que isto non é casual e representa unha estratexia da Coroa pono de manifesto a comunicación que a Raíña de España
fai o 10-III-1532 á Real Audiencia de Nova España, na que son orientados
para que manden a España a algúns fillos de Moctezuma “con algún negocio como procurador desa cibdad o bien por otra vía que a vosotros paresciera [...] sin que se de a entender que de acá se os escribe”5.
En resposta a esta solicitude, D. Martín Cortés Moctezuma e seu irmán,
D. Pedro Moctezuma, veñen a España acompañados por frei Xoán de Zumárraga, cunha pequena corte de fillos da nobreza mexica. Visitan ó Rei (bican a súa man en xesto de sometemento) e pasan ó convento de San Francisco de Madrid para recibir ensino e formas6.

4. C. Delamarre e B. Sallard: Las mujeres en tiempos de los conquistadores, Barcelona, 1994,
pp. 198-201. O caso máis sobresaliente deste exercicio de supervivencia realízao a fermosa
filla de Moctezuma, Tecuichpoch (Isabel, logo de bautizada), que casa cos dous emperadores, sucesores de seu pai, Cuitláhuac e Cuahtémoc, e posteriormente cos capitáns españois
Alonso de Grado, Xoán de Andrada e Xoán Cano, e aínda tivo tempo para ser manceba de
Hernán Cortés e darlle unha filla. Sobre esta extraordinaria personaxe cf. D. Chipman: “Isabel de Moctezuma, precursora del mestizaje”, en David G. Sweet e Gari B. Nash: Lucha por
la supervivencia en la América Colonial, México, 1987, p. 253, e tamén, A. López de Meneses: “Tecuichpochtzin, hija de Moctezuma”, Revista de Indias, 31-32 (1948), pp. 471-495.
5. A. López de Meneses: “Dos hijos de Moctezuma en España”, op. cit., p. 190.
6. Carlos I comunícalle o 20-IV-1533 á Real Audiencia de Nova España “a lo que dezís del
hijo de Moctezuma y de un sobrino […] que vinieron con el obispo, se verá lo que pidan por
sus peticiones e de proveerse como convenga, y ellos están muy bien tratados y proveidos y
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Fracasa esta primeira estratexia quizais por inadaptación á vida de España, pola saudade que tiñan do seu país, pero, sobre todo, cremos, pola indefinición da Coroa, que non satisfai axeitadamente as lexítimas demandas dos
fillos de Moctezuma. Carlos I concédelle a Martín Cortés o 16-II-1538 o dereito a usar escudo de armas “acatando vuestra persona a los servicios del dicho vuestro padre e que habeis venido a esta nuestra Corte y estado en ella
tres años”, pero este privilexio non vai acompañado de mercés económicas.
Por conseguinte, tanto Martín Cortés como seu irmán Pedro retornan a Nova España no ano 1540. Consta que, inmediatamente despois de chegar a
México, morre Martín Cortés (acompañábao unha dona española coa que
casara) e hai quen di que morre envelenado7.
Fracasaba, por conseguinte, esta estratexia. Carlos I debeu quedar tan mal
impresionado ou farto da conducta dos indios Moctezuma8, que lle ordenou
á Real Audiencia de Nova España que non conviña de ningunha maneira que
os indios viñeran a España9. Coidaba o Rei, quizais ó coñecer persoalmente
ós fillos de Moctezuma, que nada tiña que temer España dunha contraofensiva liderada por estes personaxes. De Martín Cortés dixera o P. Xoán de Zumárraga que “era para muy poco”, expresión que pode referirse a unha saúde enfermiza ou a unha conducta desarranxada. De Pedro Moctezuma, seu
irmán, di o mesmo P. Xoán de Zumárraga que era “buena persona”, pero co
tempo a súa conducta foise alterando e varias declaracións dinnos que era
moi afeccionado á bebida, que exercía a poligamia e que non se privaba de
criticar abertamente ós españois e mesmo á Coroa10.

los enseñan en el monasterio de San Francisco de Madrid”, collido de A. López de Meneses:
“Notas y documentos…”, op. cit., p. 388.
7. A. López de Meneses: “Notas y documentos…”, op. cit., p. 389, que colle a información
de crónicas indias.
8 Sen dúbida os fillos de Moctezuma foron aconsellados por algúns “expertos” españois, unha especie de axentes interesados, que acumulaban solicitudes ó Rei para obter beneficios e
mercés económicas. A Corte española, tan ritualista na súa burocracia e tan mirada das formas sociais, debeu ver nos fillos de Moctezuma e na súa impresentable corte de axentes interesados un elemento discordante e, por iso, decidiu cortar polo san e obrigalos a volver á
súa terra.
9. O 31-VII-1541 o Vicerrei D. Antonio de Mendoza respóndelle ó Rei que toma boa nota da
súa orde de que non conviña que os indios fosen a España. A. López de Meneses: “Dos hijos
de Moctezuma en España”, op. cit., pp. 188-200.
10. F. López de Gómara: Conquista de México, ed. Madrid, 1852, p. 434: “Don Pedro Moctezuma, que aún vive, es su hijo (de Moctezuma) y señor de un barrio de Méjico, al cual, por
que se da mucho por vino, no le han hecho mayor señor”. Esta obra foi impresa por vez primeira en Zaragoza no ano 1553. Outras informacións negativas sobre a conducta de D. Pedro
aparecen no expediente de Cabaleiro de Santiago de D. Pedro Tesifón de Moctezuma, ANH,
Órdenes Militares, Santiago.
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A situación de Nova España empezou moi cedo a preocupar á Coroa, suficientemente informada do que alí sucedía. Repentinamente aparecen varios
focos de tensión política11 que obrigan ó Rei de España a deseñar unha segunda estratexia con respecto ós Moctezuma.
O primeiro foco de tensión iniciouse coa guerra chichimeca, que se alongou dende 1550 ata 160012. O segundo foco concéntrase no Marqués del Valle, o fillo de Hernán Cortés, que lidera unha sublevación no ano 1565, rapidamente sufocada pero que deixou un pouso de resentimentos na elite social
española da capital13. Aparentemente os Moctezuma non participan nestas
tensións, pero a inestabilidade social e política concita as vellas fidelidades
da arruinada aristocracia mexica e do pobo en torno a D. Pedro de Moctezuma, residente na provincia de Tula, símbolo supervivente da monarquía
mexica, que instintivamente aposta pola recuperación do imperio. Nin as
condicións eran favorables a unha restauración nin D. Pedro reunía as condicións mínimas para liderar aquela xeral pero inconcreta insatisfacción e
para convertela nunha insurrección. Sen embargo, as autoridades españolas
en Nova España percibiron o perigo e aconsellaron á Coroa reconsidera-lo
tema da relación cos Moctezuma. Así, iníciase unha segunda e definitiva estratexia.
Esta nova estratexia ten as seguintes fases:
- Traslado obrigado de D. Pedro de Moctezuma dende Tula, onde o pobo
lle rendía obediencia e honores que o Vicerrei consideraba excesivos e perigosos para a tranquilidade pública, a un barrio, o de San Sebastián, de México (capital)14, onde podía estar máis vixiado e controlado polas autoridades.
- Promesa de importantes mercés económicas para D. Pedro e a súa descendencia se previamente está disposto a facer preito-homenaxe en favor da
Coroa española en canto sucesor do emperador Moctezuma, o que D. Pedro
realiza o 5-V-156815. A cambio non só recibiu algunhas mercés económicas
senón que, ademais, é confirmada a súa liñaxe como a única oficial dos
Moctezuma.

11. Memorial do Vicerrei, Marqués de Falces, do 23-III-1567 ó Rei, en L. Hanke e C. Rodríguez: Los Virreyes Españoles en América, I, México, 1976, pp. 169-185.
12. Philip W. Powell: La Guerra Chichimeca, 1550-1600, México, 1977.
13. M. Orozco y Berra: Noticia histórica de la conjuración del Marqués del Valle. Años de
1565-8, México, 1853; B. García Martínez: El Marquesado del Valle, México, 1969, especialmente pp. 74 e ss.
14. A. López de Meneses: “Notas y documentos…”, op. cit., pp. 390 e ss.
15. Xuramento e preito-homenaxe en Archivo de Indias, Justicia, 218. D. Pedro “hizo el juramento y pleito homenaje de ser bueno y fiel vasallo de S.M.” (Memorial Ajustado, fol. 7).
Felipe II responde positivamente concedéndolle o 26-III-1569 unha renda de 3.000 pesos de
ouro. No citado artigo sobre Sarmiento de Valladares, nota 1, aparecen as fontes que empregamos neste segundo artigo.
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- Traslado obrigatorio a España e integración, para tódolos efectos, da liñaxe dos Moctezuma na aristocracia española. A separación física entre os
Moctezuma e Nova España consúmase non con D. Pedro de Moctezuma senón co seu fillo D. Diego Luis de Moctezuma, no ano 1567, a quen, pola súa
xuventude e condicións, o Vicerrei estimaba moito máis perigoso que D. Pedro, vello e desacreditado; o Vicerrei, por mandato de Felipe II, require a D.
Diego Luis “para que se apartase de aquel Reino” para “prevenir posibles rebeliones”16.
A integración na Corte da liñaxe de Moctezuma, os matrimonios coa aristocracia española e os honores e privilexios concedidos pola Coroa ós titulares desta familia non só os separa definitivamente da súa terra e da súa cultura senón que, ademais, españolízaos ata o punto de que ningún deles volve
a Nova España, onde tiñan as rendas e a súa lexitimidade histórica17. A estratexia da Coroa española amosou a súa eficacia.
2. A construcción dun imaxinario lexitimador
da dominación

Dous textos de Antonio de Solís, Secretario do Rei
e Cronista Mayor das Indias, na súa obra Historia de
la conquista de México, revelan como a mediados
do século XVII estaba perfectamente consolidado o
imaxinario lexitimador da dominación.

Desde aquel día18, como quiera que fuese, quedó reconocido el Emperador Carlos Quinto por señor del imperio mexicano, legítimo y hereditario en el sentir de aquella gente
y en la verdad, destinado por el cielo a mejor posesión de aquella corona; sobre cuya resolución se formó público instrumento, con todas las solemnidades que parecieron necesarias, según el estilo de los homenajes que solían prestar a sus reyes; dando este allanamiento de príncipe y vasallos, poco más que el nombre de rey, al emperador, y siendo
una como insinuación misteriosa del título que se debió después al derecho de las armas, sobre justa provocación, como lo veremos en su lugar, circunstancia particular que
concurrió en la conquista de México para mayor justificación de aquel dominio, sobre
las demás consideraciones generales que no solo hicieron lícita la guerra en otras partes

16. Súplica, fol. 3, e A. López de Meneses: “Las nietas de Moctezuma, monjas de la Concepción de México”, Revista de Indias, 47 (1952), p. 88, nota 25.
17. Só dúas descendentes directas de D. Pedro Moctezuma, dona Fausta e dona Melchora,
sendo nenas, acompañaron a seu pai Sarmiento de Valladares durante a súa estadía en Nova
España como Vicerrei. Dona Fausta morreu en México e foi enterrada a carón do seu antepasado D. Pedro Moctezuma.
18. Refírese Solís á famosa escena en que Moctezuma, chorando, acepta ser vasalo do Rei de
España. Recentemente Hugh Thomas: La conquista de México, op. cit., pp. 364-367, demostra que a escena non foi imaxinaria ou construída polos cronistas españois senón real. Agora
ben, repúgnalle á sensibilidade de calquera persoa outorgar validez a un acto de vasalaxe no
que o que presta tal acto está detido, sometido a unha dura presión e incapaz de entende-lo
alcance dun acto xurídico que afecta á soberanía do seu pobo.
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sino legítima y razonable siempre que se puso en términos de medio necesario para la
introducción del Evangelio19.

A lexitimación da conquista (xa é curioso que aínda a mediados do século XVII o Secretario e Cronista do Rei teña que xustifica-la conquista) baséase en dous argumentos: en primeiro lugar, a cesión do emperador Moctezuma en favor de Carlos I, mediante público instrumento20; en segundo
lugar, o dereito de armas, mediante provocación, para favorece-la evanxelización do Novo Mundo21.
O segundo texto refírese á sucesión do emperador Moctezuma, concretada na liñaxe de D. Pedro Moctezuma, que igualmente se somete ó Rei de España, lexitimando desta forma e a posteriori o dereito inicial de cesión e conquista do rei Carlos I:
Dexó (Moctezuma) algunos hijos; dos de los que le asistían en su prisión fueron muertos
por los mexicanos cuando se retiró Cortés y otras dos o tres hijas, que se convirtieron después y casaron con españoles. Pero el principal de todos fue Don Pedro de Moctezuma,
que se reduxo también a la religión católica, dentro de pocos días y tomó este nombre en
el bautismo. Concurrió en él la representación de su padre, por ser habido en la Señora
de la provincia de Tula, una de las reinas que residían en el palacio real con igual dignidad. La cual se reduxo también a imitación de su hijo y se llamó en el batismo Doña María de Niaga Suchil, acordando en estos renombres la nobleza de sus antepasados. Favoreció el Rey a Don Pedro, dándole estado y rentas en Nueva España, con título de Conde
de Moctezuma22, cuya sucesión legítima se conserva hoy en los condes de este apellido,
vinculada en él dignamente la heroica recordación de tan alto principio23.

Deixémo-lo tema da lexitimación da conquista española, que mereceu
unha abundante bibliografía24, e centrémonos na segunda das cuestións: a
sucesión de Moctezuma a través da liñaxe de D. Pedro de Moctezuma.
19. A. de Solís: Historia de la conquista de México, Madrid, 1748, Lib. IV, cap. III, p. 298.
A primeira edición desta obra é do ano 1684.
20. Hai neste texto unha evidente manipulación, xa que o que Moctezuma acepta non é a cesión do imperio ó Rei de España senón o seu vasalaxe, é dicir, o recoñecemento do Rei de España e a obriga de pagarlle tributos.
21. Introdúcese aquí o dereito de conquista co obxectivo de evanxelizar, habendo oposición
ou “inxusto obstáculo”, de acordo coa famosa bula pontificia.
22. Equivócase Antonio de Solís, porque o condado de Moctezuma non lle foi concedido por
Carlos I a D. Pedro Moctezuma, senón por Felipe III ó seu neto D. Pedro Tesifón de Moctezuma no ano 1627. Algunhas crónicas refírense a D. Pedro de Moctezuma como Conde de
Tula, pero non consta que a Coroa lle concedera este título, segundo sostén Amada López de
Meneses: “Grandeza y títulos de nobleza de los descendientes de Moctezuma II”, Revista de
Indias, 89-90 (1962), pp. 341-352.
23. A. de Solís: Historia de la conquista de México, op. cit., Lib. IV, cap. XV, p. 371.
24. J. Manzano: La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, Madrid, 1948; V. Carro: La Teología y los teólogos juristas españoles ante la conquista de América, 2 vols., Ma-
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A concentración na liñaxe de D. Pedro de Moctezuma dos dereitos de sucesión e representación do emperador Moctezuma25 é unha nova estratexia
da Monarquía española, cun dobre obxectivo: premia-la docilidade deste fillo de Moctezuma e o seu colaboracionismo cos españois26, e, desta forma,
eliminar outras liñaxes hipoteticamente máis resistentes; e, en segundo lugar, lexitimar a posteriori a dominación española, xa que tanto D. Pedro coma os seus sucesores fan público recoñecemento da súa submisión ó Monarca español27.
Para xustificar esta arbitraria selección dunha liñaxe en lugar doutra créase unha ficción xurídica, unha especie de imaxinario, que consiste en reproducir no Estado Mexica os mecanismos de sucesión hereditaria dos estados absolutos europeos. Basta, sen embargo, coñece-la estructura do Estado
Mexica e o sistema de transmisión de poder, tan característico deste Estado,
para ve-la falsificación desta nova estratexia.
“La nación mexica, escribe Esteva Sabregat28, étnicamente integrada en
lo que era la ciudad de Tenochtitlan, actuaba como un pueblo de guerreros
profesionales, siempre movilizados por las guerras de conquista”. A guerra
foi a fonte principal de beneficios e o factor determinante da conformación
social do imperio, explica as estratexias adaptativas dos distintos grupos sociais (dos mecehuales, dos mayeques, dos funcionarios, sacerdotes e nobres), crea unha conciencia étnica fronte ós demais e xustifica a política exterior, a chamada Triple Alianza ou Alianza Lagunera29. A guerra determina,
drid, 1944; Lewis Hanke: La lucha por la justicia en la conquista de América, Bos Aires,
1949; Silvio Zabala: Filosofía de la conquista, México, 1947. O tema deixou de estar de actualidade hai anos.
25. Non faremos cuestión terminolóxica ou conceptual do carácter de reino ou de imperio do
Estado Mexica, cf. Ch. Gibson: Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México,
1983; J. Alcina Franch: “Poder y sociedad”, en J. Alcina Franch, M. León-Portilla e E. Matos Moctezuma: Azteca Mexica. Las culturas del México Antiguo, Madrid, 1992, pp. 161-171,
especialmente na p. 162. Tampouco nos interesa agora defini-lo carácter máis ou menos absoluto do poder do tlahtoani na derradeira fase do imperio, sempre que se entenda que estamos actuando con categorías europeas transferidas a unha realidade política, radicalmente
distinta, e que en ningún caso ese suposto absolutismo xeraba unha sucesión hereditaria directa. Para a cuestión do absolutismo no Estado Mexica cf. Nigel Davies: Los antiguos reinos de México, México, 1988, especialmente pp. 190-202; L. Weckmann: La herencia medieval de México, 2 vols., México, 1984, especialmente T. I., pp. 397 e ss.; Walter Krickeberg:
Las antiguas culturas mexicanas, México, 1975, pp. 59 e ss.
26. De colaboracionista cualifícao Hugh Thomas: La conquista de México, op. cit., p. 642.
27. D. Pedro Moctezuma fai acto de submisión o 5-V-1568 e o seu neto D. Pedro Tesifón,
xunto cos seus irmáns, o 26-I-1612.
28. C. Esteva Fabregat: “El Estado Nacional Mexica en la guerra de la conquista”, en Hernán
Cortés. Actas del I Congreso Internacional sobre H. Cortés, Salamanca, Universidade, 1986,
pp. 325-368.
29. Esteva Fabregat: op. cit., pp. 331 e ss.
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así mesmo, as relacións de parentesco, especialmente na elite, xa que, como
asegura P. Carrasco e recolle Rudolf van Zantwijk30, non é o parentesco o
que estructura a sociedade senón que as relacións sociopolíticas e económicas derivadas da guerra son as que exercen unha influencia decisiva na estructura dos grupos de parentesco. De aquí que a endogamia ou a exogamia
non aparecen como regras coercitivas senón funcionais ó servicio da reproducción do sistema de poder. E isto, así mesmo, é o que explica a polixinia
como instrumento de reproducción política, e por iso foi practicada nos círculos máis prestixiosos da sociedade azteca, construíndo unha rede de relacións familiares de acordo cos seus intereses31.
A guerra, como factor determinante, e o parentesco, como instrumento de
poder, determinan os mecanismos de sucesión, unha sucesión que sempre se
realiza no seo da familia extensa pero non necesariamente a través do concepto europeo da sucesión hereditaria e directa. E isto explícase porque o
tlahtoani ten que ser da familia, pero debe, así mesmo, ser un caudillo da
guerra, condición esta última que non se garante mediante un mecanismo de
sucesión hereditaria directa.
A artificiosidade da construcción elaborada polos intelectuais orgánicos
da Monarquía Absoluta queda de manifesto se temos en conta que os primeiros cronistas da Nova España e os historiadores posteriores explican con
suficiente precisión o sistema de elección do emperador mexica e exclúen,
en todo caso, a sucesión directa do fillo, por ser tal fillo, é dicir, que ó fillo
non se lle recoñece, en canto tal, un dereito de sucesión.
Frei Diego Durán, frade dominicano, explica na súa crónica a elección do
emperador mexica:
Primeramente es de saber que, después de electo el Rey en México, elegían cuatro señores de los hermanos del Rey o parientes más cercanos a los cuales daban dictados de Príncipes, y de aquellos cuatro habían de elegir Rey y no de otros.
A estos cuatro señores y dictados, después de electos Príncipes, les hacían del Consejo Real, como Presidente y Oidores del Consejo Supremo, sin parecer de los cuales ninguna cosa se había de hacer y, muerto el Rey, de aquellos había de ser electo Rey y no de otros.
Y es de saber que no ponían hijo del que elegían por Rey o del que moría, porque -como
ya tengo dicho- nunca heredaron los hijos por vía de herencia […] sino por elección32.
30. R. van Zantwirj: “La historia dinástica azteca: sus limitaciones y sus perspectivas”, Revista de Indias, 163-164 (1981), pp. 9-30.
31. R. van Zantwirj, Ibídem, p. 10.
32. Frei Diego Durán: Historia de las Indias de la Nueva España, Ed. de María Garibay, 2
vols., México, 1967, cita en II, pp. 103-104. O manuscrito foi redactado entre 1579-1581. O
autor viviu dende a súa infancia en Texoco, polo que foi coñecedor da historia oral dos indios. Tamén consta que empregou na súa Historia informacións procedentes da chamada Crónica Primaria, probablemente redactada por un mexica en náhuatl entre 1536-1539, hoxe
perdida, como sostén Hugh Thomas: La conquista de México, op. cit., pp. 864-5.
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O texto precedente, depurado das aculturacións lóxicas da súa formación
europea e que xa son reveladoras do proceso de reproducción en América
das institucións de España (como o de chamarlle Presidente, Oidores e Supremo Consello á institución encargada de elixir ó Rei), recolle esencialmente os mecanismos do Estado para a elección do Monarca e explicitamente exceptúa ós fillos por dereito de sucesión, aínda que de facto puideran
ser eles os elixidos.
Tamén Antonio Solís, cando escribe non como Secretario da Súa Maxestade, senón como historiador, recolle a mesma información que aparece nas
primeiras crónicas de Nova España: “Observaron siempre esta costumbre de
elegir por su Rey al mayor soldado, sin atender a la sucesión, aunque en
igualdad de hazañas prefería la sangre real”33.
Non debe estrañar, por conseguinte, que no século XVIII os avogados
contrarios a certos intereses da casa de Moctezuma argüíran da seguinte forma: “Este hecho en que convienen todos los historiadores, manifiesta que el
imperio de México era electivo y no de sucesión, porque si de otra forma
fuese, no era de creer faltasen a una verdad de tanta importancia, ni se conformasen tantos como han escrito sobre este mismo asunto con referencia a
lo que ellos vieron, y lo que oyeron a los indios antes de conquistarse, y después de conquistados”34.
A ficción xurídica creada pola Monarquía Española, sen dúbida coa pretensión de lexitimar ante Europa o dereito de conquista en Nova España (nun
momento en que a meirande parte dos monarcas europeos, especialmente os
monarcas de Francia, Holanda e Inglaterra, pretendían instalarse nas costas
mexicanas ó non recoñecer validez ó suposto dereito de España, concedido
polo Papa, para evanxelizar aquelas terras), tornouse loxicamente en favor da
familia dos Moctezuma, que nas sucesivas representacións enviadas ó Monarca, solicitando sempre crecentes mercés e privilexios, lémbranlles ó Rei
que derivan por “línea troncal del Emperador Motezuma, señalando por sin
exemplar y de admiración el particular servicio que havía hecho de poner baxo la obediencia y Corona Real de S.M., voluntariamente y sin violencia, los
ricos dilatados dominios de la Nueva España, que poseía, perdiendo la vida
a manos de los suyos por defenderle”, e que os descendentes de Moctezuma
“obedientes, habían otorgado escritura de cesión en favor de la Real Corona del derecho que tenían al Imperio de México, como segundos nietos del
Emperador Moctezuma”35. Habería que repeti-lo que escribiu o gran Voltaire: “On répète une sottise, et à force de la redire, on en est persuadé”, dicimos unha necidade e a forza de repetila acabamos créndoa.

33. A. de Solís: Historia de la conquista de México, op. cit., Lib. II, cap. 3, p. 84.
34. Defensa Legal por el Marqués de Astorga, 1788, fol. 31.
35. Memorial Ajustado, 1770, fol. 4.
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II. A ESTIRPE DOS
MOCTEZUMA

Imos segui-la liñaxe descendente dos Moctezuma, nos que a Coroa española concentra a representación do emperador Moctezuma II, ata o
seu entroncamento cunha liñaxe galega.

Fillo de Moctezuma II e de dona María Miagasuchilt, señora de Tula, debeu nacer arredor do ano
1510, xa que varios documentos coinciden en que
no ano 1532, cando vén a España, tiña uns 22 anos.
Téñase en conta que os emperadores mexicas, unha
vez elixidos, elevaban a unha das súas mulleres a unha especie de categoría
superior, algo así como a Raíña, e que os fillos tidos con esta tiñan dereitos
preferentes sobre os outros fillos36. Moctezuma II elixiu a Tecalco como esposa oficial e non á nai de D. Pedro.
Visitou tres veces España: no ano 1528, acompañando a seu irmán D.
Martín e a Sandoval e Andrés de Tapia; novamente no ano 1532 con D. Martín e frei Xoán de Zumárraga; finalmente, volveu no ano 1540, por asuntos
estrictamente persoais, xa que nas dúas viaxes anteriores veu formando parte da “corte” de importantes españois. Nesta derradeira viaxe pretendeu e
obtivo dispensa pontificia para poder contraer matrimonio canónico coa súa
parente dona Inés Tiacapán. Cando volveu a México atopouse coa desagradable sorpresa de que dona Inés casara co irlandés Galbey37.
Aínda que consta que de seguido recibiu o bautismo (condición previa e
ineludible para integrarse na nova sociedade imposta polos españois e para
alcanzar mérito ante as novas autoridades), sen embargo, practicou a poligamia como os seus antecesores. Casou “in facie Ecclesiae”, ou sexa, canonicamente, coa princesa de Tezcuco, dona Francisca, da que non tivo descendencia.
Con dona Inés Tiacapán tivo a D. Martín Cortés. Aínda que na documentación procedente da familia Moctezuma se diga que “casó a su modo
antes de recibir la gracia del bautismo”38, a realidade é que xa estaba bautizado cando ten este fillo. Precisamente para validar este matrimonio non canónico é polo que obtén a dispensa pontificia, aínda que de nada lle valeu.
Con dona Catalina Quiausuchilt tivo a D. Diego Luis.
Con dona María de Tula tivo unha filla, tamén chamada María.
Con dona María Papiota tivo a D. Lourenzo e a dona Magdalena.
Tivo aínda outro fillo, D. Bartolomé Santisteban, doutra señora da que
descoñecémo-lo nome.
D. Pedro estivo escurecido polo seu medio irmán D. Martín ata a morte
deste, por envelenamento, no ano 1539. Parece ser que a Coroa apostaba por
1. D. Pedro de
Moctezuma ou
Tlacahuepan

36. A. Chavero, en V. Riva Palacio: México a través de los siglos, I, México, 1958, p. 641.
37. Amada López de Meneses: “Notas y documentos…”, op. cit., pp. 390-391.
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D. Martín para concentrar nel a representación da casa de Moctezuma, a pesar dos informes pouco favorables que de D. Martín recibían de México. A
morte deste deixou o camiño libre para as aspiracións de D. Pedro. Non tiñan, sen embargo, tampouco bo concepto del en España e por iso a Coroa lle
escatimou as glorias e mercés ata 1568. Pode ser certo o que escribe o cronista e capelán de Cortés D. Francisco López de Gómara: “Don Pedro Moctezuma, que aún vive, es su hijo (de Moctezuma o emperador) y señor de un
barrio de Méjico, al cual porque se da mucho por vino, no le hacen mayor
señor”39.
D. Pedro sempre tivo problemas económicos. Aínda que teoricamente tiña
dereito a percibi-las rendas da provincia de Tula, cifradas en 3.344 pesos de ouro e 1.722 fanegas de millo40, rendas que pertencían á familia de súa nai, na
práctica o cobramento destas rendas foi sempre difícil, porque non estaba claro se se mantiñan en vigor estes dereitos que pertencían á etapa anterior á conquista dende o momento en que os españois alteraron substancialmente o sistema impositivo. De aquí que a Real Audiencia de México non estivera moi
disposta a obrigar ós veciños de Tula a satisfacer estes impostos.
Era tan apurada a súa situación económica que lle ten que mendigar ó Rei
de España unha axuda. Felipe II non responde ata 1550, ano en que lle concede (o 19-X-1550) a miserable renda de 500 pesos, que o 13-II-1554 eleva a 600.
A súa situación mellora extraordinariamente cando a Coroa, ante o temor
a unha rebelión en Nova España, decide facer unha aproximación a D. Pedro e á súa estirpe no ano 1568. A cambio do xuramento que presta, recoñecendo á Coroa de España, o 5-V-1568 ante o escribán Pedro Gallo e o vedor
Orduño de Ibarra, Felipe II concédelle 3.000 pesos de renda anual o 23-III1569, situados en minas e co privilexio de perpetuar esta mercé por vía de
morgado. Tres días despois desta concesión, D. Pedro institúe o morgado, do
que sería herdeiro o seu fillo D. Martín Cortés, cunha base económica na que
estaban os 3.000 pesos e mailas súas propiedades (casas e soares) no barrio
de Santisteban na cidade de México. Non inclúe os dereiros sobre a provincia de Tula porque, posiblemente, estaban aínda sub iudice.
Fai testamento, o 8 de setembro de 1570 ante o escribán Damián García
Fernández, no que dispón que o seu sucesor no vínculo é o seu fillo D. Martín. Sen embargo, dous días despois engade un codicilo no que fai constar
que, se D. Martín morría, pasaban os dereitos ó seu outro fillo, D. Diego
Luis, que vivía en España41.

38. Súplica, fol. 3.
39. F. López de Gómara: La Conquista de México, Zaragoza, 1553, ed. de Madrid, 1852, p.
434.
40. Súplica, fol. 2.
41. Memorial Ajustado, fols. 27-28.
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En D. Pedro ponse de manifesto a traxedia que supuxo para a súa clase a
ruptura do ecosistema cultural e social no que viviran. De neno, sen dúbida,
estudiara e formárase no calmécac ou colexio exclusivo para os fillos do Rei
e da alta nobreza, onde aprendían a obedecer, a ser relixiosos, a coñece-la
súa historia nacional, a familiarizarse coas técnicas do calendario e, máis
adiante, a adestrarse nas técnicas da guerra e o exercicio do goberno. Repentinamente todo mudou. Agora contaba máis a protección dun español,
aínda que fose analfabeto ou expresidiario, que todo o cúmulo de saberes e
privilexios que a historia fora depositando nesta clase. Vivían sometidos a
dous códigos: o código da súa propia cultura e o código dos vencedores. Idolatrados polos seus súbditos víanse desprezados polos novos amos. D. Pedro
asume o seu “atraso”, a súa “incultura”, e no testamento estampa a seguinte
frase, reveladora da situación: sendo os seus fillos “indios ignorantes y de
poco saber y que con facilidad los podrán engañar”, nomea a un español, a
un tal Morales, por administrador e curador dos mesmos.
O desespero daquela clase vencida, incapaz de asimila-la mudanza e de
analiza-lo que estaba pasando, quedou na cantiga que recolle León-Portilla:
Todo lo que es verdadero
dicen que no es verdadero.
El Dador de la vida
sólo se muestra arbitrario.
¡Que nuestros corazones
no tengan tormento!42.
D. Pedro foi enterrado na capela das Dolores, da igrexa de Santo Domingo, de México. Unha inscrición lembraba que alí repousaba “D. Pedro
de Moctezuma, príncipe herdeiro do emperador Moctezuma”. O Vicerrei,
que, sen dúbida, permitiu ou el mesmo mandou poñe-la inscrición, consolidaba post mortem a ficción xurídica inventada pola Coroa no seu beneficio.
Fillo de D. Pedro e de dona Inés Tiacapán. Sucede
no vínculo en 1570, ano en que debeu morrer seu
pai. Consta que estaba casado con súa curmán dona
Magdalena Axayacatzin, da que tivo unha filla,
Inés, que debeu morrer moi noviña, porque toda a
documentación consultada di que non tivo descendencia43.
2. D. Martín de
Moctezuma

42. M. C. León-Portilla: Cantos y crónicas del México Antiguo, Madrid, 1986, p. 173.
43. Súplica, fol. 3.
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O 19-VI-1576 a Audiencia de Nova España resolveu o longo preito, iniciado por seu pai sobre as rendas da provincia de Tula, ó seu favor44. Sen
embargo, ó pouco tempo de recibir esta sentencia morreu D. Martín.
Coa súa morte cumpríronse os temores da Coroa Española. O feito de
consolidar nesta familia os dereitos de sucesión e representación da casa de
Moctezuma trouxo como consecuencia que outros descendentes do Emperador reclamasen o dereito á sucesión. D. Pedro Andrada Moctezuma, fillo
de Tecuichpoch (dona Isabel), a filla predilecta do emperador Moctezuma II,
e de D. Pedro Gallego de Andrada, interpón demanda ante a Real Audiencia
de México para suceder a D. Martín no morgado, fundándose en dúas razóns: en que D. Diego Luis de Moctezuma, irmán de D. Martín, era bastardo e, por iso, non podía suceder. Ademais, que sendo este “para conservacion de la memoria de Moctezuma” tiña que suceder no mesmo alguén que
de forma indubidable pertencera á sangue do Emperador, o que non estaba
probado no caso de D. Diego Luis.
Tardou este en consolida-lo seu dereito. E, unha vez máis, ponse de manifesto a intención política da Monarquía en resolve-lo preito de forma favorable á casa de D. Pedro de Moctezuma, xa que por unha estraña sentencia do
11 de xullo de 1587 lexitimábase a D. Diego Luis para suceder no morgado
da casa de Moctezuma, sen ter en conta nin a súa bastardía nin mesmo o feito de que posiblemente nin fose fillo de D. Pedro de Moctezuma.
Era fillo de D. Pedro de Moctezuma e de dona Catalina Quiausuchilt, coa que aquel non estaba casado nin pola Igrexa nin de acordo coa tradición mexica. Por iso subliña a documentación que era
bastardo.
Vivindo aínda seu pai e tendo previsto que a sucesión da familia recaese
en D. Martín Moctezuma, as autoridades de España programaron no ano
1567 o traslado de D. Diego Luis a España “para que se apartase de aquel
reino” (Nova España) ante o temor de “posibles rebeliones”. Está claro que,
entre os descendentes de D. Pedro, era D. Diego Luis o que amosaba maiores aptitudes, que o convertían no mellor candidato para a sucesión da casa
de Moctezuma pero, ó mesmo tempo, aparecía como un inminente perigo
para a estratexia deseñada pola Coroa Española.
De acordo coa tradición da casa de Moctezuma, que non puido ser comprobada, pero que pode te-lo seu fundamento, “para que se apartase de aquel
Reino y viniese a este, le fue ofrecido por aquel ministro (o Vicerrei de Nova España) en nombre de Su M. se le señalarían en España luego que llega3. Os Moctezuma en España:
D. Diego Luis de
Moctezuma

44. A sentencia da Real Audiencia non foi definitiva, xa que nos anos sucesivos pasaron novamente á Audiencia novas reclamacións doutros supostos herdeiros, o que retrasou a resolución final.
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se 100.000 ducados de renta anual y perpetua, y se le concedería Grandeza
de Primera Clase y Llave de la Cámara de S.M., en cuya inteligencia vino
D. Diego Luis a España”45.
Tamén debeu intervi-la autoridade española para asegura-lo dereito de
sucesión de D. Diego Luis, xa que D. Pedro de Moctezuma cando fai o seu
testamento o 8 de setembro de 1570 expresamente recoñece ó seu fillo D.
Martín como único herdeiro, revogando tamén expresamente a sucesión no
morgado, no caso de morte de D. Martín, dos outros fillos, sucesión que aparecía na escritura de constitución do mesmo do 26-III-1569. As autoridades
debían saber que D. Martín tiña unha saúde moi precaria e por iso, a través
de Francisco Morales, confidente e administrador de D. Pedro de Moctezuma, presionan a este para que redacte un codicilo (o que fai o 10-IX-1570,
dous días despois de redacta-lo testamento), no que se fai constar que, en caso de morte de D. Martín, tódolos dereitos pasen a D. Diego Luis46.
Prefería, por conseguinte, a Coroa que a representación da casa de Moctezuma residise en D. Diego Luis, a quen en España podían controlar, e non
pasase a outra familia, o que obrigaría a reconsidera-las estratexias deseñadas previamente.
Chegado D. Diego Luis a España comprendeu de seguida o que valen as
promesas reais. Desasistido da Coroa, a pesar das súas reiteradas reclamacións, controladas as rendas de México por seu pai ata 1570 e por seu irmán
ata 1576, D. Diego buscou a vida en traballos pouco decorosos para un neto do emperador Moctezuma. Cónstanos que residiu en Sevilla durante anos,
asociado ó seu parente D. Xoán de Andrada Moctezuma, comerciando con
naipes. De resultas deste negocio seu primo foi encarcerado47.
Despexóuselle algo o horizonte económico no ano 1576 cando sucede no
morgado de Moctezuma, pero tivo que facer fronte a dous procesos na Real
Audiencia de México, o presentado por outro D. Xoán de Andrada Moctezuma, que pretende a sucesión aludindo á súa condición de bastardo, e o presentado por dona Inés Tiacapán, que pretendía anula-lo testamento e o codicilio de D. Pedro. Por fin, o 11-VII-1587 obtén sentencia favorable
declarándoo sucesor lexítimo de Moctezuma, e o 25-VIII-do mesmo ano o
Consello de Indias resolve que ten dereito a percibi-las rendas vinculadas ó
morgado.
Casou “a voluntad de S.M.” con dona Francisca de la Cueva y Valenzuela, filla de D. Francisco de la Cueva Bocanegra e de dona Isabel de Valen45. Súplica, fol. 3.
46. Denuncia as supostas irregularidades no testamento e no codicilo dona Inés Tiacapán, nai
do defunto D. Martín, que asegura que “el testamento presentado no había sido ordenado por
el D. Pedro sino por un Francisco Morales, por lo que así lo redarguía de falso”, Memorial
Ajustado, fol. 28v.
47. Amada López de Meneses: “Las nietas…”, op. cit., p. 88, nota 25.
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zuela. Era consanguínea do Duque de Alburquerque e foi dama da Raíña dona Ana de Austria.
Tivo os seguintes fillos: D. Pedro Tesifón de Moctezuma, D. Francisco
Antonio (que casou con dona Inés Pizarro), D. Felipe Marcelino, D. Cristóbal, dona María (casou con D. Xoán de Arellano) e dona Agustina, que foi
monxa.
No ano 1587 eleva unha nova representación ó Rei pedindo o cumprimento das promesas feitas no ano 1567 cando foi obrigado a trasladarse a
España. Parece ser que o Rei constituíu unha Xunta Extraordinaria, formada polos Presidentes dos Consellos, dous membros do Goberno e o seu confesor, para que decidisen sobre a solicitude presentada por D. Diego Luis e,
pola propia condición da Xunta, posiblemente sobre as promesas feitas no
seu día no nome do Rei. A Xunta non tomou posición ningunha, é dicir, suspendeu o seu xuízo48.
O 31-V-1606 D. Diego Luis fai testamento e introduce a cláusula seguinte:
“Item digo que por cuanto yo vine a esta ciudad de Valladolid en seguimiento de las mercedes que se me ofrecieron por el Virrey de México, cuando me intimó el Real Orden de S.M. para venir a España, las cuales están en
buen estado, según dicen los señores de la Junta49, mando a mi hijo Don Pedro que las siga, y suplico y encargo a mi muy amada muger y señora que
no las dexe de mano, por ser tan importantes y S.M. estar en conciencia obligado a cumplirlas, por haberme yo venido de mi casa, solo por servirle y
contra gusto de mi madre, por ser mío el Reino de México y no poder S.M.
echarme sin cumplir los 100.000 ducados de renta y la Grandeza Primera
que me ofrecieron con la Llave de Cámara de S.M.”50.
O texto é revelador non só do incumprimento da promesa feita polo Vicerrei, como intermediario da Coroa Española, senón ademais de ata que
punto a estratexia montada pola Monarquía reafirmou a conciencia da familia Moctezuma do seu dereito a suceder ó Emperador Moctezuma. A ficción
xurídica volvíase contra a propia Monarquía.
D. Diego Luis morreu no mesmo ano 1606 e foi enterrado na capela de D.
Cristóbal de Benavides, no convento de Nosa Señora da Mercé de Madrid.

48. Súplica, fol. 4.
49. Refírese as Xuntas Extraordinarias constituídas polo Rei para responder á representación.
50. Testamento do 31-V-1606, ante o escribán Juan Gutiérrez de Cabredes, texto en Memorial Ajustado, fol. 32.
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O historiador advirte de seguida que entre a Coroa e
a familia Moctezuma hai un fondo e mutuo resentimento. Quizais os Moctezuma non se privaron de
difundir xuízos ou opinións sobre os sistemáticos
incumprimentos da Coroa con respecto á súa familia e quizais a propia Coroa sentíase defraudada pola incapacidade dos Moctezuma para integrarse na elite aristocrática á que
teoricamente estaban destinados como descendentes directos dun emperador
sometido ó Rei de España.
Os Moctezuma constituían unha familia atípica. Carecían dunha base
económica estable, situada en rendas, e vivían a expensas de que os administradores reais de Nova España enviasen periodicamente as remesas de pesos que tiñan situadas “en indios vacos” ou en rendas patrimoniais. Estas
rendas sempre chegaban con retraso e normalmente ían destinadas a cubrilos empréstitos xa feitos e a paga-las débedas contraídas.
Tampouco parece que os Moctezuma, agás algún caso illado, amosasen
grande entusiasmo pola cultura nin consta que estudiasen en universidades
ou colexios51. Casaron con damas españolas, contando sempre co beneplácito real, como teimosamente recordan nas súas representacións ó Rei52, pero estes matrimonios (moitos deles de Estado), tampouco os integraron nunha elite aristocrática, aquela que constituía a Corte do Rei de España e das
Indias.
Os Moctezuma, por conseguinte, non asumen o rol social da elite en que
forzosamente os situou a estratexia da Coroa Española ó darlle-la representación do emperador Moctezuma.
A situación non experimenta variación ningunha durante o reinado de Felipe II, que parece compracerse nesta especie de círculo vicioso en que se
atopa a familia, porque ó carecer dunha base económica estable non pode aspirar a exercer un rol social importante, e porque non exerce este rol a penas
ten significación social e política na Corte.
Con Felipe III e Felipe IV empeza a mudar lentamente a situación.
4. D. Pedro Tesifón de Moctezuma, Primeiro
Conde de Moctezuma

51. Constitúe unha excepción D. Pedro Diego Luis de Moctezuma, fillo natural de D. Pedro
Tesifón, xesuíta, autor da obra Corona Mexicana o Historia de los nuevos Moctezuma, obra
rematada no ano 1686, editada por Lucas de la Torre, México, 1914.
52. Así, nunha representación enviada por D. Diego Luis Moctezuma a Felipe II (1587) lémbralle ó Rei que “casó a voluntad de Su Magestad con Doña Francisca de la Cueva”, (Súplica, fol. 4), expresión que pode ter un dobre sentido: que se comportou como un aristócrata
(estes tiñan que solicitar licencia do Rei), a pesar de que a Coroa non lle outorgou aínda un
título nobiliario, ou/e que, desta maneira, o Rei forzou a súa intención, obrigándoo a casar
contra a súa vontade.
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No ano 1611 a nai de D. Pedro Tesifón, que herda o vínculo dos Moctezuma no ano 1606 pola morte de seu pai, eleva unha representación a Felipe III informándoo da súa mala situación económica, xa que quedou con cinco fillos “y necesitada por ser poca la renta del expresado mayorazgo y haber
quedado empeñado”53. Felipe III por decreto do 11-X-1611, comunicado á
familia por D. Xoán Luís de Contreras, Secretario do Despacho Universal o
12-XII-1611, dispón como medida previa para a concesión de novas mercés
que “Don Pedro Tesifón de Moctezuma otorgase la renuncia de sus derechos y representaciones como bisnieto y sucesor del Emperador Moctezuma
en favor de la Corona de España, con fuerza de transacción”54. Sorprende
que case cen anos despois da conquista de México aínda a Coroa española
necesite transaccións desta índole. Estalle recoñecendo ós Moctezuma un
dereito de sucesión sobre Nova España que non tiña apoio legal ningún. A
Coroa está sendo víctima da súa propia estratexia, deseñada por Carlos I e
Felipe II, e que por rutina burocrática volve reproducirse nos sucesivos monarcas. Como é natural a familia Moctezuma aproveitará esta situación para
agranda-las súas demandas que non cesan e que se repiten periodicamente.
D. Pedro Tesifón e seus irmáns fixeron unha nova renuncia “del derecho
que tenían al Reyno de México, en favor de la Corona de España, con afecto y leal voluntad” por escritura do 26-I-1612, ante o escribán Gerónimo
Fernández, de Madrid55. Feita esta renuncia, o 16-IX-1612 Felipe III concédelle á familia Moctezuma novas mercés económicas. A D. Pedro Tesifón
auméntaselle a renda que tiña de 3.000 pesos por título de morgado en 1.000
pesos máis. A cada un dos outros catro irmáns concédeselles unha renda vitalicia de 1.500 ducados, coa condición de que entregasen cada un deles 300
ducados de alimentos cada ano para súa nai.
Na representación enviada ó Rei por dona Francisca de Cuevas no ano
1611 tamén se solicitaba un hábito das Ordes Militares para D. Pedro Tesifón, o seu fillo maior, e mais “un título de Conde o Marqués de la ciudad de
Tula, que era de su patrimonio”56. O Rei concedeulles dous hábitos de Santiago, un para D. Pedro Tesifón e o outro para o que casara con súa irmán
dona Francisca57. O Rei non consideraba aínda oportuno concederlles un título nobiliario.

53. Memorial Ajustado, fol. 36.
54. Memorial Ajustado, fol. 33.
55. Memorial Ajustado, fol. 33, e Súplica, fol. 4.
56. Memorial Ajustado, fol. 36.
57. Beneficiouse desta mercé D. Diego Cisneros de Guzmán, esposo de dona Francisca. No
ano 1613 iníciase o expediente para a concesión de hábito de cabaleiro de Santiago en favor
de D. Pedro Tesifón. Con este motivo, e como era habitual, teñen que testificar diversas persoas non só sobre o interesado senón tamén sobre a súa familia, especialmente os antepasa-
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O 24-II-1627, D. Felipe IV crea o Vizcondado
de Ylucán para D. Pedro Tesifón de Moctezuma.
O 13-IX-1627 crea o condado de Moctezuma e
Tultengo para o mesmo D. Pedro Tesifón e os
seus sucesores58.
Vendo a boa disposición da Coroa, novamente D. Pedro Tesifón dirixe un
Memorial ó Rei “pidiendo grandeza, llave, aumento de renta y otras cosas
para su casa de Moctezuma”59. Non consta que a Xunta, constituída en agosto de 1634, a requirimento do Rei para responder a esta nova solicitude, dese resposta satisfactoria a D. Pedro Tesifón.
Nacera D. Pedro en Guadix no ano 158560 e casou coa mexicana dona
Xerónima Porras y Castillo, filla de D. Xerome del Castillo e dona Francisca Palomino Avalos, Marquesa de Castromero.
Tiveron só dous fillos: D. Diego Luis Tesifón e dona Francisca.
Debeu morrer D. Pedro no ano 1639.
O CONDADO DE
MOCTEZUMA

Casou con dona Luisa Jofre de Loaysa, filla dos
Marqueses de Valenzuela e de Campotéjar. Deste
matrimonio naceu unha filla, dona Xerónima, que
será a terceira condesa de Moctezuma. Sabemos
que tivo outro fillo de dona Gregoria de Torres, antes de casar61.
Non conseguiu novos honores para a súa familia,
pero si importantes mercés económicas, de maneira
que a casa de Moctezuma pasou a dispor dunha renda anual de 8.250 ducados de prata62.
5. D. Diego Luis
de Moctezuma e
Porras (Segundo
Conde de Moctezuma e Tultengo e Vizconde
de Ylucán)

dos. Por iso o expediente é unha fonte importante para coñece-las opinións sobre o primeiro
D. Pedro Moctezuma, o fillo do emperador, e os herdeiros deste. Este material foi xa utilizado por Amada López de Meneses: “Grandeza y títulos de nobleza de los descendientes de
Moctezuma II”, Revista de Indias, 89-90 (1962), pp. 341-352. A documentación atópase no
AHN, Órdenes Militares, Santiago.
58. AHN, Consejo de Indias, Atado 20. Amada López de Meneses: “Grandeza y títulos de nobleza…”, op. cit., “Apéndices”, publica os decretos de constitución do vizcondado e o condado de Moctezuma.
59. Memorial Ajustado, fol. 39. O Conde de Moctezuma reitera a solicitude do cumprimento
das promesas feitas por Felipe II a D. Diego Luis Moctezuma.
60. O 6-XI-1631 consta que D. Pedro comprou a Vila de Lapeza de Monterrocano, no bispado de Guadix, que constituíu en señorío.
61. Chamábase D. Pedro Manuel de Moctezuma e casou con dona Ana de Loaysa Ventimiglia e Ovalle.
62. Os avogados contrarios á casa de Moctezuma no longo preito que houbo no século XVIII
sobre a sucesión deste título non deixan de referirse ironicamente á avidez e voracidade dos
Moctezuma: “Y si estas consideraciones no bastasen a disuadir al Conde de Moctezuma, que
consulte nuestras historias y las de todas las naciones y hallará para su desengaño un sin nú-
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Debeu morrer no ano 1680.
Filla de D. Diego Luis de Moctezuma e de dona
Luisa Jofre de Loaysa, herda o título de Condesa de
Moctezuma no ano 1680.
Sabemos que a economía familiar dos Moctezuma era mala porque as rendas de Nova España estaban conxeladas. Multiplicábanse, ademais, os procesos cos gastos e atrasos nos cobramentos
conseguintes. Por iso o matrimonio co galego D. Xosé Sarmiento de Valladares, oidor da Audiencia de Granada, e que, segundo o propio Sarmiento,
achegou ó matrimonio 150.000 ducados63, significou o comezo dunha nova
etapa na historia desta familia, unha etapa esplendorosa que a situou na elite aristocrática española.
O matrimonio debeu celebrarse entre 1688 e 1689 e del naceron dúas fillas: Fausta e Melchora Sarmiento de Valladares e Moctezuma.
6. Dona Xerónima María de
Moctezuma. Os
Moctezuma entroncan con Galicia

mero de casas que habiendo ceñido sus ascendientes la augusta Diadema, se ven en el día extinguidas o confundidas entre la plebe o poco distinguidas, y ninguna se queja, ninguna molesta a los soberanos haciendo valer sus antiguos derechos y esto es porque se hacen cargo
que todas las cosas humanas están sujetas a estas variaciones, todas tienen su principio o nacimiento, su aumento, su decadencia y su fin y solo la Casa de Moctezuma y sus descendientes no quieren reconocer esta precisa ley de todo lo perecedero, queriendo que su Casa
sea eterna, que sus derechos no tengan fin y que sus rentas y honores vayan en aumento. Pero este asunto es necesario dexarlo al silencio, que será más elocuente que todas nuestras palabras. Pues quien considere como precisa consequencia de la guerra la desgraciada suerte de
tantos reyes del Nuevo Mundo y con especialidad la de Ataulfa, último Inga del Perú, y la
ninguna memoria de sus descendientes, cuando aquel Imperio no era menos poderoso ni rico
que el de México y lo que es más se gobernaba por las leyes de la sucesión y no por las de
elección, es preciso que se irrite contra las pretensiones de los Moctezuma que han sido premiados con exorbitancia, sin más motivo que el que sus contínuas molestas quejas pudo darles en la benignidad de los Señores Reyes Católicos”, Defensa Legal por el Marqués de Astorga, Madrid, 1788, folios 44 e 44v. Os avogados do Marqués de Astorga, D. Juan Facundo
Caballero e D. Francisco Nogués y Acevedo, basearon a súa defensa en que a casa de Moctezuma non procede por liña troncal do emperador Moctezuma e, aínda que se demostrase tal
procedencia, non tiñan dereito ningún de sucesión que transmitir ós Reis de España, que gozaban do dereito de conquista.
63. No preito establecido no século XVIII entre as casas de Moctezuma e de Altamira (a primeira como representante directa dos Moctezuma e a segunda como representante indirecta
dos Sarmiento de Valladares), os avogados tenden a sobrevalora-las achegas dunha casa, a que
eles representan, e a minusvalora-la outra casa. Os avogados de Altamira son os que se refiren a unha achega de 150.000 ducados de Sarmiento ó matrimonio, mentres que os contrarios
argumentan, non sen razón, que é imposible que un oidor da Audiencia, sen fortuna familiar,
poida achegar tan extraordinaria dote. Por D. Joaquín, p. 3v.
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Nacera Sarmiento no pazo de San Román de Saxamonde (Redondela) no
ano 1643. Era un fidalgo segundón con escasa fortuna pero cunha resolta
vontade de ascensión social. Polo matrimonio con dona Xerónima convertíase en Conde consorte.
Dona Xerónima morreu no mes de novembro de 1692, e quedou o seu
marido como titor e administrador das súas fillas, que quedaron con dous
anos e medio a maior e con nove meses a segunda64.
Morta súa nai en 1692, herda o título de Condesa de
Moctezuma. Tiña dous anos e medio. Seu pai, Sarmiento de Valladares, é quen representa á familia e
utiliza o título.
Casa por segunda vez Sarmiento en xaneiro de
1694 con dona María Andrea de Guzmán, Duquesa
viúva de Sesa. Deste novo matrimonio nace unha filla, dona Bernarda Sarmiento de Valladares e Guzmán.
Dona Fausta e súa irmán acompañan a Sarmiento de Valladares, nomeado Vicerrei de Nova España, no ano 1696. Volvían, por vez primeira, os
Moctezuna á súa terra, da que saíran había 130 anos.
Pouco puido gozar Fausta porque morreu en México o 16 de xullo de
1697, con só 8 anos. Foi enterrada por disposición de seu pai na igrexa de
Santo Domingo, onde estaba enterrado D. Pedro de Moctezuma, fillo do emperador Moctezuma II.
7. Dona Fausta
Sarmiento de Valladares e Moctezuma (Cuarta
Condesa de
Moctezuma)

Herda o condado de Moctezuma cando ten cinco
anos. Segue seu pai administrando os bens da familia e representándoa. A administración e o poder de
Sarmiento Valladares multiplicou a fortuna familiar.
Aumentou as rendas gracias a novas mercés reais,
liberou os cobramentos de rendas que estaban dende había anos conxelados e saneou de tal maneira a
economía que cando morreu deixou unha inmensa fortuna.
Melchora Sarmiento volve a España, con seu pai e familia, no ano 1702.
Desembarcados en Rande, dona Melchora puido ver por vez primeira a terra
de seu pai e seguramente percorreu os lugares onde Sarmiento de Valladares
naceu e creceu. Sabemos que a desfeita de Rande causou moitas perdas de
obxectos persoais da casa dos Sarmiento, pero este puido salva-lo seu tesouro.
8. Dona Melchora Sarmiento de
Valladares e
Moctezuma
(Quinta Condesa
de Moctezuma)

64. Ampliámo-las noticias sobre este matrimonio no noso artigo: “Os Moctezuma e Galicia
(I). Sarmiento de Valladares, Conde de Moctezuma, Vicerrei de Nova España (1696-1701)”,
Estudios Migratorios, n.º 3 (1997), pp. 35-63.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 33

Paxs. 9-40

1/6/04

08:27

Página 34

Os Moctezuma e Galicia (II)…

Establecida a familia Sarmiento en Madrid e gracias ó xeneroso dispendio do exvicerrei, Felipe V concédelle o 17-XI-1704 o Ducado de Atrisco e
a Grandeza de España de Primeira Clase e no ano 1706 a mercé de nomealas seguintes alcaldías maiores de Nova España: Atrisco, Tepeaca, Guachinango, Ixtepexe e Tula, cos dereitos económicos adscritos.
Morre Sarmiento o 10-IX-1708 e deixa á súa familia na opulencia e integrada na elite aristocrática española.
No testamento de Sarmiento, redactado o 16-XI-1706, dispón que, despois da súa morte, se constitúan dous vínculos. Un para a súa filla Melchora, co ducado de Moctezuma e os 8.250 pesos de renda que pertencían á familia Moctezuma, mais outros 10.000 pesos que achegaba Sarmiento. Así
mesmo, incorporaba a este vínculo o Ducado de Atrisco e a Grandeza de España, e o dereito a nomea-los alcaldes maiores das citadas cidades.
O segundo vínculo era para a súa filla Bernarda, ó que se lle asignaban
rendas anuais procedentes de Nova España.
Á parte, Sarmiento deixáballe a Melchora unha herdanza de 2.192.793
reais e outro tanto a Bernarda, a quen, ademais, deixaba un legado de
1.100.000 reais.
Melchora aceptou a herdanza do pai e solicitou do Rei a súa confirmación, que obtén o 30-XI-1711. Na Real Cédula de confirmación exprésanse
os motivos de agradecemento da Coroa:
Los indubitables motivos que se habían tenido para conceder a la Condesa de Moctezuma y al Duque de Atrisco las mercedes que hoy gozan, han sido los que la misma naturaleza dispensó a su Casa y los servicios tan sin exemplar y de tanta admiración, como haberse desposeido de un Imperio tan poderoso, rico y dilatado […] que cambió el
Emperador Moctezuma, quinto abuelo de la Condesa actual, y méritos de que está disfrutando la Real Corona innumerables millones con la plata y oro que tributa cada año
[…] a que se añaden los especiales servicios que hizo a la Corona el Duque.

As disposicións de Sarmiento contiñan, sen embargo, algunhas cláusulas
que prexudicaban notoriamente á Casa de Moctezuma e que favorecían á súa
outra filla. Unha destas cláusulas dispuña que, no caso de que Melchora morrese sen sucesión, o Ducado, a Grandeza de España, o dereito a nomea-los
alcaldes e toda a renda, menos 4.000 pesos, pasarían a engrosa-lo vínculo da
outra filla Bernarda, de maneira que a Casa de Moctezuma unicamente retiña o Condado mais 4.000 pesos de renda.
Melchora, que casara (nun matrimonio de convenencia e argallado pola
súa madrasta) co fillo do primeiro matrimonio desta, D. Ventura Fernández
de Córdoba Folch de Cardona y Aragón, amosouse dócil e obediente, e aceptou as disposicións de seu pai, pero esta aceptación traerá máis tarde fondas
desavinzas e provocará un ruidoso preito que se prolongou máis de 70 anos.
O matrimonio de Melchora e Ventura Fernández de Córdoba non tivo
descendencia. Morreu Melchora o 22-XII-1717.
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De acordo coas disposicións testamentarias de Sarmiento, o vínculo de
Melchora pasa no ano 1717 a engrosa-lo de Bernarda, que o goza ata a súa
morte no ano 1752. Aínda que esta casou dúas veces tampouco tivo descendencia e, unha vez máis, de acordo coas disposicións de Sarmiento, os dous
vínculos pasan á Marquesa Viúva de Astorga, dona Ana Nicolasa de Guzmán, Marquesa de Astorga, titular do vínculo e casa de Santa Marta.
Sen embargo, o Condado de Moctezuma permanece na casa dos Moctezuma, aínda que despoxado da maior parte das rendas e do título de Atrisco,
Grandeza de España e dereito ás alcaldías maiores, que pasan integramente
á Marquesa de Astorga dende 1752.
Ó falta-la sucesión directa, pasa o título a dona Teresa Nieto. Esta era neta de dona Francisca Moctezuma, filla de D. Pedro Tesifón, primeiro Conde de
Moctezuma, que tivo dous fillos lexítimos: D. Diego Luis, que herdou o título, e dona Francisca, que
casou con D. Diego Cisneros y Guzmán. Tiveron
estes unha soa filla, D. Xerónima Manuela Cisneros
Moctezuma, que casou con D. Félix Nieto, Marqués de Tenebrón. Estes tiveron dous fillos: D. Antonio Nieto e dona Teresa Nieto. O primeiro morreu
sen sucesión. Dona Teresa casa con D. Gaspar Antonio de Oca Sarmiento y
Zúñiga, natural de Murcia e Señor do lugar, casa e couto de Celme (Ourense)65. Esta dona Teresa, descendente, por conseguinte, por vía directa de
Moctezuma, é quen herda o título de Condesa de Moctezuma, no ano 1717.
Morreu dona Teresa o ano 1736, pasando o título ó seu fillo.
9. Dona Teresa
Nieto de Silva
Cisneros Moctezuma (Sexta
Condesa de
Moctezuma)

Fillo de D. Gaspar Antonio de Oca e de dona Teresa Nieto de Silva. Herda o condado de Moctezuma
no ano 1736, e é, ó mesmo tempo, Marqués de Tenebrón, Señor de Celme e Cabaleiro da Orde de
Santiago. Foi quen iniciou o preito coa casa de Altamira para recupera-las rendas que arbitrariamente
Sarmiento de Valladares acumulara ó vínculo da outra filla, para recuperar, así mesmo, o Ducado de Atrisco e a Grandeza de España, así como o dereito a nomea-los alcaldes maiores nas cinco cidades citadas. Casou con dona Xosefa de Mendoza Caamaño e Sotomayor, filla do
Señor de Rubianes, de Vista Alegre, Conde de Barrantes, Marqués de Vila10. D. Xerome
de Oca, Nieto de
Silva Cisneros e
Moctezuma (Sétimo Conde de
Moctezuma)

65. Alberto e Arturo García Carraffa: Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, Salamanca, 1948, T. 60, p. 239.
66. Concedida o 15-XII-1765, cf. Amada López de Meneses: “Grandeza…”, op. cit., “Apéndice”.
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garcía, etc. e de dona Clara Benita de Monroy e Cusano, Marquesa de Monroy. Desta maneira o condado de Moctezuma volvía a unha familia galega.
Mentres seguía pendente o longo proceso contra os Altamira, Carlos III
concedeulle a D. Xerome de Oca o 13-V-1766 a Grandeza de España de Primeira Clase66.
Fillo de D. Xerome e dona Xosefa de Mendoza, herdou o título de Moctezuma e o de Tenebrón despois
de morrer seu pai. Casou dúas veces. A primeira, no
ano 1764, con dona María Dolores de Córdoba e
Moncada, irmán do Duque de Medinaceli67, que
morreu no ano 1770 sen sucesión. A segunda vez,
con dona Ignacia Idiáquez e Palafox, da que tivo unha filla, que o sucedeu. Morreu no ano 1793.
11. D. Xoaquín
Ginés de Oca
Silva Cisneros e
Moctezuma (Oitavo Conde de
Moctezuma)

Herda os títulos de Condesa de Moctezuma e Marquesa de Tenebrón cando morre seu pai. Morreu no
ano 1799, solteira e sen descendencia.
A partir de 1799 o título pasa á familia e Casa de
Marcilla de Teruel, da que non imos face-lo seguimento. No ano 1864 Isabel II outorga e crea o Marquesado de Moctezuma (sen tradición ningunha) en favor de D. Pedro Manuel Delgado e Moctezuma. D. Antonio María Marcilla de Teruel, Conde de
Moctezuma, protesta ante Isabel II pola concesión do Marquesado e solicita
que se lle outorgue o Ducado de Moctezuma. O 14-VI-1864 a Raíña crea no
seu favor o Ducado de Moctezuma.
12. Dona Clara
de Oca Idiáquez
(Novena Condesa de Moctezuma)

1) A Coroa Española ideou unha serie de estratexias para a lexitimación a posteriori da conquista de Nova España. Unha destas estratexias,
deseñada pola intelectualidade orgánica dos primeiros Austrias, consistiu na reproducción do sistema hereditario español no
imperio mexica. Para iso seleccionaron arbitrariamente unha das liñaxes do
derradeiro emperador mexica libre e soberano, a liñaxe representada por D.
Pedro de Moctezuma, un dos fillos deste, concentrando na mesma os dereitos de sucesión e de representación da estirpe. A selección apoiábase na súa
docilidade en favor da Coroa Española e na súa conversión ó catolicismo. D.
Pedro renuncia en favor da Coroa de España ós supostos dereitos de sucesión. A estratexia, sen embargo, é unha pura ficción xurídica xa que non ten
en conta os mecanismos de sucesión propios da monarquía mexica.
CONCLUSIÓNS

67. García Carraffa: Diccionario..., op. cit., p. 240.

36 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Paxs. 9-40

1/6/04

08:27

Página 37

Xosé Ramón Barreiro Fernández

2) Esta liñaxe foi transplantada a España no ano 1567, garantíndolle, en
troco, unha importantísima cantidade (100.000 ducados) e a concesión da
Grandeza de España. A separación física da liñaxe oficializada de Moctezuma da súa terra tiña como obxectivo impedir calquera intento de restauración
da monarquía mexica.
3) Felipe II incumpriu tódalas promesas feitas. Isto produciu na familia
Moctezuma unha situación anómala. Desarraigados da súa terra, sen base
económica coa que subsistiren, foron incapaces de integrarse nunha sociedade aristocrática esquiva e selectiva. Os reis Felipe III e Felipe IV rectifican algo a conducta anterior da Monarquía. Concédenlle-lo condado de
Moctezuma, pero non as mercés económicas prometidas.
4) Foi o enlace co galego D. Xosé Sarmiento de Valladares o que sacou
á familia Moctezuma da situación de desamparo en que se atopaba. Recuperou parte das mercés económicas prometidas, saneou as rendas, incrementounas, obtivo o Ducado de Atrisco e a Grandeza de España, e situou á
familia Moctezuma na elite aristocrática española. Pero isto mesmo provocou a cobiza das grandes familias aristocráticas, que aproveitaron a morte,
sen sucesión, da filla de Sarmiento de Valladares para asalta-la casa e os honores dos Moctezuma. Dúas familias, curiosamente, entroncadas en Galicia,
os Oca e os Altamira, iniciarán unha prolongada loita polos despoxos da gloria dos Moctezuma.
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Resumo
OS MOCTEZUMA E GALICIA
(II). ORIXE E EVOLUCIÓN DO
CONDADO DE MOCTEZUMA

No traballo estúdiase a estirpe de Moctezuma, seleccionada pola
Monarquía española para representar simbolicamente a sucesión
dos antigos monarcas mexicas, á que se engrandece co Condado
de Moctezuma. A selección en favor dunha estirpe forma parte
das estratexias ideolóxicas de dominación.

Xosé Ramón Barreiro Fernández

Palabras clave: Moctezuma, estratexias de dominación, Condado de Moctezuma, Ducado de Atrisco, Sarmiento de Valladares.

Resumen

En el trabajo se estudia la estirpe de Moctezuma, seleccionada
por la Monarquía española para representar simbólicamente la
sucesión de los antiguos monarcas mexicas, a la que se engrandece con el Condado de Moctezuma. La selección en favor de
una estirpe forma parte de las estrategias ideológicas de dominación.

LOS MOCTEZUMA Y GALICIA
(II). ORIGEN Y EVOLUCIÓN
DEL CONDADO DE
MOCTEZUMA
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Palabras clave: Moctezuma, estrategias de dominación, Condado de Moctezuma, Ducado de Atrisco, Sarmiento de Valladares.

Resumé

Dans ce travail nous allons étudier la lignée de Moctezuma, choisie par la Monarchie espagnole pour représenter symboliquement
la succession des anciens monarches mexica, qui a été grandie
par le Comté de Moctezuma. La selection en faveur d'une lignée
fait partie des stratégies idéologiques de domination.

LES MOCTEZUMA ET LA
GALICE (II) ORIGINE ET
ÉVOLUTION DU COMTÉ DE
MOCTEZUMA
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Resumé
THE MOCTEZUMAS AND
GALICIA (II). THE ORIGIN
AND EVOLUTION OF THE
EARLDOM OF MOCTEZUMA
Xosé Ramón Barreiro Fernández
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Mots clé: Moctezuma, stratégies de domination, Comté de Moctezuma, Duché d'Atrisco, Sarmiento de Valladares.

In this work, a study has been done on the Moctezuma lineage,
chosen by the Spanish monarchy to symbolically represent the
succession to the former Mexicas monarchs, made greater with
the bestowal of the Earldom of Moctezuma. Opting in favour of
a lineage is part of the ideological strategies of domination.
Key words: Moctezuma, strategies of domination, Earldom of
Moctezuma, Duchy of Atrisco, Sarmiento de Valladares.
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A sociedade española vive, desde
hai algo máis dunha década, nun
cruzamento de camiños migratorios. Calquera que sexa a fonte estatística que se utilice aparece con
toda claridade o esgotamento da
emigración do século XX, que
principalmente se dirixiu cara a
Antonio Izquierdo Escribano
Latinoamérica, África e sobre todo
cara a Europa. Pero ese final non
está sendo advertido nin polos me1. A ENCRUCILLADA MIGRAdios de comunicación nin pola
TORIA EN ESPAÑA
xente común. Que ese suceso pase
desapercibido débese en parte á
fraqueza das cifras e sobre todo á omnipresencia nos medios de formación
da opinión pública do novo fenómeno, é dicir, da inmigración.
Pero, se se me permite, darei unha explicación menos cuantitativa e que
desde logo ten pouco que ver coas audiencias dos comunicadores. Na sociedade española de finais do século XX non se fala da emigración porque se
trata dun pasado que se quere esquecer. Tanto as migracións interiores como
as migracións exteriores asócianse con fames grandes, guerras e necesidades.
A emigración ten entre a maioría dos españois unha imaxe calamitosa, que
ademais se transmitiu dunha xeración á seguinte. E así, moverse fóra da rexión, aínda que sexa para mellorar, é visto pola xente que te rodea como un
fracaso; a non consecución do suficiente no teu fogar e ter que emigrar a terra estraña para alcanzar ese mínimo. O caso é que da emigración última non
se fala e menos aínda se estudia. Poderíase concluír que o máis sonoro da nosa recente emigración é que non se di nada acerca dela. Cantos máis españois
vivos están ausentes dunha Comunidade Autónoma máis longos e densos resultan os silencios dos presentes sobre a emigración, e iso acontece non só
de palabra senón que sucede tamén e acaso sobre todo por escrito.
O certo é que o goteo da "emigración asistida" aparece cada ano máis débil e así se ve nos datos: houbo máis de cen mil emigrantes españois en 1984
e só catorce mil en 1995. Velaquí unha proba de como discorren os últimos
compases deste ciclo da emigración española. (Táboa 1).
Apuntabamos antes que ese esmorecemento constante quedou silenciado
polo ruído da inmigración estranxeira. Un ruído que sobrepasa o que son os
números e que se amplía noutros planos do social ata constituí-lo que se podería denominar "o espello deformado do noso pasado". Con esta expresión
dise, en primeiro lugar, que aquilo que se imaxina é moito máis do que se
ve, e que o visto tamén supera de sobra ó que oficialmente se rexistra, que,
ben se sabe, é só unha parte da corrente real. De tal maneira que se ven es-

AS INMIGRACIÓNS EN
ESPAÑA (1995-1996).
FLUXOS,
TENDENCIAS E
PROCEDENCIAS
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TABOA 1
EMIGRACIÓN ASISTIDA, TOTAL E A PAÍSES EUROPEOS
ANOS

TOTAL

A PAÍSES
EUROPEOS

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

103.410
95.575
85.349
80.667
71.333
60.203
48.699
39.060
20.413
12.951
12.110
14.427

87.840
83.240
76.555
72.345
64.529
53.914
43.898
34.261
14.478
8.818
6.602
9.102

FONTE: Dirección Xeral de Migracións.
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

tranxeiros por tódalas partes aínda que en realidade só os poidamos localizar nalgúns lugares ben delimitados. Pero a metáfora do "esperpento migratorio" tamén vén a sinalar que non se está acertado no que se refire ó perfil
social da inmigración. En resumo: non é xusto cando se especula sobre a dimensión, composición e intencións dos estranxeiros. Para identifica-los contornos deformes que nos devolve ese espello imos servirnos das varias enquisas que se realizaron nos últimos anos sobre este fenómeno social.
En realidade os españois teñen (e así o admiten) pouca relación con inmigrantes estranxeiros, pero iso non lles impide imaxinar que son o dobre e
que na súa maioría se trata de xente pobre e de difícil integración. Os rexistros gobernamentais sobre o volume e a composición da poboación estranxeira non chegan a coñecerse e, o que é aínda máis decisivo, convencen a
moi poucos e desde logo non logran o acordo da opinión pública. E así sucede que o ruído sepulta as cifras e os sucesos racistas definitivamente sitúan a cuestión da estranxeiría nun plano máis ideolóxico ca social. Acontece,
ademais, que unha parte da inmigración constitúena os retornados. Eses que
regresan, e que na súa maioría son españois, superaron amplamente os vinte mil como termo medio durante os últimos doce anos, e dese cuarto de millón ben sobrado tampouco fala case ninguén. Os inmigrantes retornados
non existen. (Táboa 2).
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TABOA 2
BAIXAS CONSULARES, TOTAL E PROCEDENTES
DE PAÍSES EUROPEOS
ANOS

TOTAL

DE PAÍSES
EUROPEOS

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

18.751
17.594
18.958
22.154
23.802
25.726
29.178
25.326
32.211
20.985
20.427
18.500

14.263
13.420
14.265
13.953
14.488
14.751
14.363
15.370
22.506
13.455
13.537
12.749

FONTE: Dirección Xeral de Migracións.
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

En resumo, a encrucillada migratoria na que se encontra a sociedade española caracterízase polo esquecemento do pasado (os retornos), o abandono
do presente, con máis dun millón e medio de españois que residen fóra de España, e, sobre todo, pola imaxinación febril dun futuro repleto de prexuízos
que, por un lado, se fundamenta na esaxeración do número e, polo outro, se
sostén nunha descrición cega da composición desa poboación estranxeira e
nunha análise que se podería timbrar de simple acerca de cal é a súa situación, a súa contribución, as súas necesidades e o seu proxecto migratorio. Expresións duras e xuízos tallantes, sen dúbida, que me propoño fundamentar.
Ata 1995 a lexislación española non favoreceu a
permanencia dos traballadores estranxeiros. O
atraso na renovación dos permisos e a rixidez
das súas condicións á hora da súa aplicación entorpecen a mobilidade e empuxan cara á irregularidade ós traballadores non comunitarios. Á
dificultade de cumprir coa norma xurídica engádese a inestabilidade laboral,
que foi e é unha realidade para a maioría dos inmigrantes que proceden dos
países terceiros. Nesa conxunción o que aumentou foi o número de indocumentados, ata o punto de constituírse en maioría tal e como se comprobou
2. O VOLUME DOS
TRABALLADORES
ESTRANXEIROS
NON COMUNITARIOS
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na regularización de traballadores realizada durante o segundo semestre de
1991. Por esas datas legalizáronse cento dez mil traballadores e outros dezaoito mil non o conseguiron. Aquela masa laboral somerxida superou amplamente o stock oficialmente recoñecido naquel momento. Pois resulta que,
en decembro de 1990, as autoridades españolas daban a cifra de oitenta e
cinco mil traballadores estranxeiros en situación legal e só dezaoito meses
máis tarde, é dicir, en xuño de 1992, o stock legal superaba os cento noventa mil. Ese estado de cousas (no que a realidade oculta é máis ampla cá recoñecida) é o que se pretende arranxar co novo regulamento da Lei de Estranxeiría aprobado en febreiro de 1996. Con el inténtase darlle máis
seguridade e estabilidade legal ó traballador estranxeiro creando os permisos
permanentes de duración indefinida. Pero, sen dúbida, o mellor para documenta-las afirmacións anteriores é dar algúns datos.
Nos últimos cinco anos (1991-1995) o número de permisos de traballo
concedidos superou os noventa mil. Máis concretamente, no último ano andaba sobre os cen mil. Son cifras altas que hai que interpretar con rigor. Non
son cen mil traballadores estranxeiros que se incorporan por vez primeira ó
mercado laboral. E menos aínda esa avultada cantidade reflicte o fluxo anual
de traballadores que chegan a España. Non é iso. Trátase unicamente dos permisos concedidos durante o ano, a maior parte dos cales son renovacións dun
permiso anterior. Eses traballadores xa se encontraban traballando no país e
cando lles caduca a autorización para facelo acoden a renovala. Unha porción
minoritaria deles estaban traballando pero sen a documentación debida (os
regularizados no último continxente) e outra parte aínda máis minúscula son
aqueles que acaban, por así dicilo, de chegar a España. (Táboa 3).
TÁBOA 3
PERMISOS DE TRABALLO RESOLTOS
SEGUNDO CLASE DE RESOLUCIÓN
ANO
1988(*)
1989(*)
1990(*)
1991(*)
1992(*)
1993(*)
1994(*)
1995(*)

CONCEDIDOS
45.539
47.943
51.210
126.140
94.955
93.696
88.620
99.987

DENEGADOS
8.668
7.056
7.463
5.863
25.371
8.891
7.521
5.169

FONTE: Estadística de permisos de trabajo a extranjeros.
* Datos provisionais. Anuario de Estadísticas Laborales.
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TOTAL
54.207
54.999
58.673
132.003
120.326
102.587
96.141
105.156
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A conclusión que podemos extraer destes datos é que ata 1995 a estatística española sobre os permisos de traballo concedidos cada ano ós estranxeiros non nos permite, en rigor e con precisión, coñecer cal é o fluxo anual
de traballadores estranxeiros. Dito doutro modo, non podemos diferenciar
cantos son os traballadores estranxeiros que entran ese ano en España co
permiso correspondente, daqueles que estando no territorio nacional (legal
ou irregularmente) se incorporan, por vez primeira, ó mercado laboral, e finalmente cantos e quen son os que ese ano se ven na obriga ou na necesidade de renovar ou cambia-lo permiso que xa está no seu poder.
O que si se coñece con maior exactitude e detalle é o stock de permisos
en vigor a finais de cada ano. Imos dar por bo que esa cifra reflicta o volume total de traballadores estranxeiros en situación legal. Segundo o Ministerio de Traballo ese número era de cento trinta e oito mil en decembro de
1995. O dato definitivo e depurado coñecerase con algún atraso pero non
adoita variar moito da cifra anticipada. A composición e características deses case cento corenta mil traballadores estranxeiros non comunitarios é o
que realmente nos interesa e da súa análise ímonos ocupar a continuación.
O primeiro que cabe sinalar sobre a composición desa masa laboral é que dous tercios son
varóns e hai que engadir que durante os últimos
catro anos (1992-1995) a proporción de mulleres está experimentando un crecemento continuo. En efecto, as traballadoras estranxeiras aumentan arredor dun punto porcentual cada ano, e así é como pasaron de
representa-lo 29% do stock en decembro de 1992 ata supera-lo 33% do total a finais de 1995. Pensamos que este crecemento se debe máis ben a que
foron legalizadas as que xa estaban en España traballando sen papeis e nunha medida menor ese aumento é o resultado de novas entradas. A devandita
legalización tivo lugar por medio dos sucesivos continxentes de traballadores fixados polo Goberno para 1993, 1994 e 19951. (Táboa 4).
Na práctica as cotas fixadas durante este último trienio convertéronse en
regularizacións e non nun instrumento para canaliza-las novas entradas de
traballadores. Dito doutro modo, os continxentes foron un medio para a integración antes que unha medida para programa-los fluxos migratorios. Ou
se se quere dicir doutra maneira, os continxentes foron un medio para resolver ofertas de emprego. Velaquí un exemplo claro de como a práctica desvirtúa un proxecto político. O continxente foi definido polo Goberno na súa
comunicación ó Congreso dos Deputados de decembro de 1990 do seguinte
3. PROLETARIOS
DOS SERVICIOS QUE
BUSCAN A PERMANENCIA

1. Estímase que nove de cada dez traballadores dos continxentes estaban en España traballando irregularmente e só un entrou por ese procedemento.
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TÁBOA 4
STOCK DE TRABALLADORES ESTRANXEIROS Ó 31-XII-1995
POR SEXO, SECTOR DE ACTIVIDADE E
CONTINENTE DE NACIONALIDE
Segundo sexo
ANO

VARÓNS

MULLERES

TOTAL

% MULL.

1990(*)
1991(*)
1992(*)
1993(*)
1994(*)
1995(*)

55.544
113.455
99.274
82.525
82.868
92.482

29.828
57.578
40.147
34.850
38.912
46.177

85.372
171.033
139.421
117.375
121.780
138.659

34,9
33,7
28,8
29,7
32,0
33,3

Segundo sector de actividade
ANO AGRICULT.
1990
1991
1992
1993
1994
1995

CONSTR.

INDUST.

SERVIC.

NON CLAS.

6.054
18.218
18.537
13.949
11.457
12.822

12.830
20.984
12.327
10.947
9.522
10.320

62.476
114.888
90.197
75.892
77.914
89.245

575
1.654
931
2.613
9.780
6.880

3.437
15.289
17.429
13.974
13.107
19.771

Segundo continente de nacionalidade
ANO
1990(*)
1991(*)
1992(*)
1993(*)
1994(*)
1995(*)

EUROPA
(–UE)
40.181
56.558
9.922
8.691
6.399
7.057

ÁFRICA
12.884
51.155
66.884
55.009
56.383
64.778

AMERICA
NORTE
4.429
6.056
3.504
2.733
2.475
2.459

AMERICA
C. E SUR
16.243
37.708
38.403
32.882
37.389
43.521

OCEANÍA
11.294
19.083
20.326
17.785
18.862
20.592

OCEANÍA E
APÁTR.
341
473
342
275
272
252

FONTE: Estadística de permisos de trabajo a extranjeros.
* Datos provisionais.

modo: "Una política activa de inmigración debe concretarse en la actuación
de los poderes públicos para dirigir, orientar y contingentar los flujos migratorios, programando anticipadamente su volumen y sus variables esen-
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ciales...". Noutras palabras, o continxente tiña como función guiar e organiza-la corrente de traballadores estranxeiros que cada ano demandaba a economía e era capaz de absorbe-la sociedade española. E é ben certo que a actividade productiva os quere e non só ós menos cualificados. Conviría, pois,
engadir ó continxente traballadores cualificados. Pois ben, despois de tres
anos de experiencia a misión que cumpriu en realidade foi outra moi distinta, a saber: regularizar ós estranxeiros que estaban traballando sen o permiso correspondente.
Sigamos debuxando o perfil da man de obra non comunitaria que está en
situación legal a finais de 1995. Case a metade dos cento trinta e oito mil traballadores (exactamente o 47%) proceden do continente africano e outro tercio son nacionais dos países latinoamericanos. Ademais, a tendencia que se
observa ó longo do último sexenio apunta a que estas dúas áreas continentais van seguir ocupando de maneira destacada os dous primeiros lugares.
O detalle segundo nacionalidade aclara definitivamente a procedencia da
maioría dos traballadores estranxeiros. Os marroquís representan nada menos que o 37% do total da man de obra estranxeira. Séguenlle en importancia dous países latinoamericanos: Perú (8%) e República Dominicana (7%).
Por maior abastanza sucede que estes tres países non só reúnen á maioría dos
traballadores estranxeiros (52%) senón que neles se resume con moito rigor
tanto o predominio masculino no conxunto, cun gran peso de Marrocos, como a emerxencia da man de obra feminina, simbolizada por Perú e sobre todo polas mulleres que proceden da República Dominicana. (Táboas 5 e 6).
Os estranxeiros en España traballan sobre todo como asalariados (84%)
e no interior deles predominan (41%) os que se ocupan como "proletarios
dos servicios", é dicir, no servicio doméstico e tamén como camareiros, axudantes de cociña ou na limpeza de restaurantes, hoteis e cafeterías. Ó proletariado dos servicios séguenlle os peóns da construcción, da industria e da
minería (18%), os traballadores na agricultura (14%) e, finalmente, os pequenos comerciantes e vendedores, que representan o 10% do total. Como
se pode ver, arredor do 85% dos traballadores estranxeiros non comunitarios
ocúpanse en labores que esixen pouca cualificación e que unen á súa baixa
remuneración salarial un escaso recoñecemento social. Constitúen o segmento máis débil e inestable do mercado de traballo segmentado. A eles cabe engadir un catro por cento de "traballadores non clasificables”, que moi
probablemente están sen emprego2. De tal xeito que en ocupacións cualificadas só nos aparece o 11% dos estranxeiros que exercen o seu traballo como profesionais, directivos e técnicos. Táboa 7).
Xa se sinalou con anterioridade que ata 1995 a lexislación española pro2. Segundo a ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA a taxa de paro dos traballadores estranxeiros era do 13,7%. No caso dos traballadores marroquís o 29%, mentres que entre os traballadores comunitarios a taxa a penas alcanza o 8%
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TÁBOA 5
STOCK DE TRABALLADORES ESTRANXEIROS (HOMES E MULLERES)
NON COMUNITARIOS POR NACIONALIDADE (1992-1995)
NACIONALIDADE
Marrocos
Perú
R. Dominicana
Arxentina
Filipinas
China
Senegal
Colombia
Gambia
Polonia
Alxeria
Chile
India
EE.UU.
Brasil
Uruguai
Cuba
Ecuador
Paquistán
Xapón
C. Verde
Outros países
TOTAL NON UE

1992
52.501
6.238
5.481
11.456
6.580
5.712
3.237
2.873
2.744
3.276
2.877
3.264
2.429
3.232
1.778
2.060
854
585
849
1.389
1.189
18.817
139.421

%
37,7
4,5
3,9
8,2
4,7
4,1
2,3
2,1
2,0
2,3
2,1
2,3
1,7
2,3
1,3
1,5
0,6
0,4
0,6
1,0
0,9
13,5

1993
43.418
6.115
5.228
8.973
6.041
5.004
2.832
2.427
2.319
2.692
2.174
2.602
2.133
2.518
1.511
1.596
761
528
659
1.221
1.042
15.581
117.375

%
37,0
5,2
4,5
7,6
5,1
4,3
2,4
2,1
2,0
2,3
1,9
2,2
1,8
2,1
1,3
1,4
0,6
0,4
0,6
1,0
0,9
13,3

1994
44.958
8.562
7.641
7.999
6.369
5.672
3.014
2.637
2.239
2.596
1.975
2.473
2.182
2.293
1.499
1.463
998
1.014
788
1.166
1.004
13.238
121.780

%
36,9
7,0
6,3
6,6
5,2
4,7
2,5
2,2
1,8
2,1
1,6
2,0
1,8
1,9
1,2
1,2
0,8
0,8
0,6
1,0
0,8
10,9

1995*
51.353
11.368
9.737
7.526
7.134
6.183
3.348
3.115
2.646
2.602
2.591
2.545
2.329
2.282
1.590
1.502
1.453
1.436
1.135
1.093
989
14.702
138.659

%
37,0
8,2
7,0
5,4
5,1
4,5
2,4
2,2
1,9
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,1
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,7
10,6

FONTE: Estadística de permisos de trabajo a extranjeros.
Ministerio de Traballo e Seguridade Social.
* Datos provisionais.

porcionaba máis inseguridade xurídica ca estabilidade legal. Os datos dos
permisos de traballo en vigor e agrupados segundo a súa duración debúxanno-lo seguinte panorama. Algo máis dun tercio do stock (en decembro de
1995) estaba constituído por permisos de longa duración (5 anos) mentres
que unha cuarta parte eran permisos de duración inferior a un ano. Polo tanto, a maioría dos traballadores (o 40%) encontrábase nunha situación intermedia entre a permanencia e a temporalidade. Esa maioría conseguiu renova-lo seu primeiro permiso por un segundo de duración anual, que moi
probablemente os levará ata outro de maior duración (3 anos) segundo o no-
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TÁBOA 6
STOCK DE TRABALLADORAS ESTRANXEIRAS NON COMUNITARIAS
POR NACIONALIDADE (1992-1995)
NACIONALIDADE
R. Dominicana
Marrocos
Perú
Filipinas
Arxentina
Colombia
China
Chile
Ecuador
EE.UU.
Brasil
Polonia
Guinea Ecuatorial
Uruguai
C. Verde
Cuba
Venezuela
Suíza
India
Outros países
TOTAL NON UE

1992
4.651
7.692
3.433
4.348
3.785
1.604
1.449
1.311
312
1.330
922
734
539
703
696
217
397
372
306
5.346
40.147

1993
4.457
6.437
3.466
3.946
2.969
1.356
1.284
1.060
277
1.029
734
611
429
550
593
202
301
317
263
4.569
34.850

1994
6.569
6.990
5.140
4.183
2.670
1.597
1.591
1.067
603
903
759
557
447
531
561
302
318
299
256
3.569
38.912

1995 (*)
8.382
7.862
7.285
4.719
2.591
2.016
1.745
1.180
923
846
842
637
572
562
542
482
348
301
291
4.051
46.177

FONTE: Estadística de permisos de trabajo a extranjeros.
M.º de Traballo e Seguridade Social.
* Datos provisionais.

TÁBOA 7
TRABALLADORES ESTRANXEIROS
CON PERMISO EN VIGOR O 31-XII-1995 SEGUNDO OCUPACIÓN
OCUPACIÓN
Profesionais, técnicos e similares.........................................
Persoal directivo ...................................................................
Persoal de servicios administrativos ....................................
Comerciantes, vendedores e similares .................................
Servicios hostelería, persoais e seguridade ..........................
Persoal de agricultura, gandería e pesca. .............................
Persoal de minería, industria, construcción e transporte .....
Traballadores non clasificables ............................................
TOTAL .................................................................................

N.º ABSOLUTO
11.419
1.799
3.868
14.024
56.418
19.734
24.754
6.643
138.659

%
8,2
1,3
2,8
10,1
40,7
14,2
17,9
4,8
100,0

FONTE: Servicio Estatístico.
M.º de Traballo e Seguridade Social.
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vo regulamento e de aí previsiblemente chegarán a obte-lo permiso permanente. Esta ampla franxa de traballadores que se esforzan por renovar unha
e outra vez os seus permisos de traballo ata alcanza-la estabilidade legal é a
TÁBOA 8
DISTRIBUCIÓN DOS PERMISOS DE TRABALLO EN VIGOR
SEGUNDO CLASE DE PERMISO E DURACIÓN
1992
Nº ABST.

%

1993
Nº ABST.

%

1994
Nº ABST.

< 1 ANO DE
DURACIÓN
285
0,7
858
0,7
1.043
Permiso A
13.603
5,5
6.415
25,9
36.155
Permiso BI
9.565
9,4
10.978
13,2
18.354
Permiso D
> 1 ANO DE
DURACIÓN
53.979
50,2
58.970
35,1
48.881
Permiso BR
33.341
25,3
29.715
17,6
24.510
Permiso C
9.888
7,9
9.320
6,7
9.361
Permiso E
1.119
1,0
1.119
0,8
1.117
Permiso F
121.780
117.375
139.421
TOTAIS
FONTE: Estadística de permisos de trabajo a extranjeros.
Edita o Ministerio de Traballo e Seguridade Social.
* Datos provisionais.

%

1995*
Nº ABST.

%

0,2
11,2
7,9

319
27.605
8.346

0,2
19,9
6,0

44,3
27,4
8,1
0,9

54.586
36.065
10.443
1.295
138.659

39,4
26,0
7,5
0,9

que denominamos traballadores en busca da permanencia. (Táboa 8).
A teor dos datos, a corrente de solicitantes de
4. OS REFUXIADOS
asilo e refuxio é a máis afectada pola política de
control de fluxos. O instrumento para exercer
ese control de carácter restrictivo foi a nova Lei de Asilo, que entrou en vigor en xuño de 1994. Ten como principal tarefa resolver de modo acelerado
a admisión ou inadmisión a trámite das solicitudes Noutras palabras, a lei de
1994, que modifica a de 1984, pretende "distinguir las peticiones manifiestamente infundadas de aquellas que entran dentro de los requisitos que marca la Convención de Ginebra de 1951". Ademais, en 1995 aparece o Regulamento de desenvolvemento desta última lei e entra en vigor o Acordo de
aplicación de Schengen. Todo este conxunto de medidas inflúe na notable
caída de solicitudes de asilo e refuxio durante 1995 con respecto ás rexistradas nos tres anos precedentes.
Os datos indican que entre 1992 e 1994 a corrente anual de solicitudes
mantívose próxima á cifra de doce mil. Pois ben, durante 1995 ese fluxo
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quedou reducido a menos da metade (5.678). O que non variou nos últimos
dous anos é o principal foco de emisión de refuxiados cara a España. Trátase de Romanía, con cerca de mil cincocentas persoas por ano. A taxa de resolucións favorables, é dicir, de estatutos de refuxiados concedidos ós romaneses non supera o 2%, de onde se pode deduci-lo seu ingreso nas filas
da inmigración irregular, máxime cando se sabe que dos 1.250 solicitantes
en 1995 só un presentou a súa petición nun posto fronteirizo mentres que o
resto se encontraban dentro do territorio nacional. Un dato de interese á hora de ver se o fluxo de solicitantes foxe da violencia política -calquera que
sexa a súa forma- ou, polo contrario, se trata de persoas que buscan un lugar
no mercado de traballo que mellore a súa posición social, é observa-la súa
TÁBOA 9
SOLICITUDES DE ASILO E REFUXIO
SEGUNDO NACIONALIDADES, 1993-1995
NACIONALIDADE
Romanía
Cuba
Irán
Guinea Ecuatorial
Alxeria
Liberia
Paquistán
Ecuador
Senegal
Turquía
Perú
Nixeria
Iráq
Bosnia Hercegov.
Armenia
Outros
TOTAIS

1993
1.478
423
64
164
87
275
99
486
569
1
1.530
69
210
710
14
6.436
12.615

1994
1.453
830
243
635
301
229
129
802
701
2
890
174
310
254
148
4.891
11.992

1995
1.251
495
492
296
266
200
186
175
168
152
141
139
129
128
122
1.338
5.678

FONTE: Oficina de Asilo e Refuxio.

evolución segundo o país de procedencia. (Táboa 9).
O certo é que ó longo dos últimos dez anos os primeiros lugares nos fluxos de solicitantes de asilo e refuxio ocupáronos países ben diferentes. Durante uns anos a corrente principal chegou de Polonia e logo de Perú e da
República Dominicana, ata a actual hexemonía romanesa durante 1994 e
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1995. Do continente africano o país que máis destaca é Senegal e dentro da
área asiática o único que sobresae é a República Popular China. Os estudios
de casos probaron con suficiencia que predominan os traballadores entre os
"perseguidos" que veñen de Polonia e da República Dominicana. Menos
contundentes resultan as probas con respecto a algúns grupos peruanos e hai
que admitir que se sabe moi pouco acerca da corrente romanesa e sobre todo da que procede da República Popular China. Concluiremos este apartado
sinalando que o total acumulado de resolucións de asilo e refuxio é de corenta e seis mil, e a penas tres mil (o 7%) conseguiron o seu recoñecemento
TÁBOA 10
EVOLUCIÓN DAS RESOLUCIÓNS DE ASILO E REFUXIO
(EXPEDIENTES), 1985 - 1995
ANOS

TOTAIS

FAVORABLES

% RECOÑEC.

TOTAL
PERSOAS*

1985

264

177

67,0

294

1986

709

401

56,6

850

1987

843

262

31,1

513

1988

1.379

303

22,0

555

1989

1.515

134

8,8

264

1990

2.236

246

11,0

490

1991

3.308

156

4,7

313

1992

7.357

296

4,0

543

1993

14.954

592

4,0

1.287

1994

11.045

345

3,1

627

1995

2.229

276

12,4

464

TOTAIS

45.839

3.188

7,0

6.200

FONTE: Oficina de Asilo e Refuxio, datos o 18-1-96.
* Inclúe familiares.

entre 1985 e 1995. (Táboa 10).
A finais de 1995 o censo da poboación estranxeira que dispón dun permiso para residir en España alcanza o medio millón, segundo o rexistro da Dirección Xeral da Policía. A maioría (59%) están incluídos dentro do
réxime comunitario e familiares, e o resto -que suman douscentos cinco milson residentes segundo o réxime xeral. De maneira aproximada, aínda que
non totalmente rigorosa, pódese entender que estas dúas clasificacións dis5. RESIDENTES
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tinguen ós estranxeiros dalgún dos países da Unión Europea daqueles que
proveñen dos chamados "países terceiros". Pois ben, contra calquera prognóstico estes últimos seguen durante os últimos catro anos unha evolución
TÁBOA 11
STOCK DE PERMISOS DE RESIDENCIA EN VIGOR O
31-XII- DOS ANOS (1989-1995), SEGUNDO O RÉXIME
ANO

RÉXIME
XERAL

%

RÉXIME
COMUNITARIO
E FAMILIARES

%

TOTAL

1989

123.902

49,6

125.657

50,4

249.559

1990

137.589

49,4

141.207

50,6

278.796

1991

216.770

60,1

143.885

39,9

360.655

1992

213.742

54,4

179.358

45,6

393.100

1993

208.013

48,3

222.409

51,7

430.422

1994

197.637

42,8

263.727

57,2

461.364

1995

205.047

41,0

294.726

59,0

499.773

FONTE: Dirección Xeral da Policía.
Ministerio do Interior.

decrecente. (Táboa 11).
O stock de residentes estranxeiros no réxime xeral era de duascentas dezasete mil persoas en decembro de 1991, e representaba o 60% do total. Como se acaba de indicar, na data máis recente o seu peso anda sobre o 40%.
De tal maneira que a estranxeiría que aumenta en España é a que se adscribe ó réxime comunitario, que se duplicou no seu número durante o último
lustro. Este espectacular incremento (de 144.000 a 295.000 residentes) non
é subliñado por ningún medio de comunicación. Á hora de buscar explicacións para ese aumento e ademais do que resulta máis obvio, como é que aumenta o fluxo de europeos que veñen vivir a España, cabe destaca-lo papel
que desempeñan os matrimonios mixtos, é dicir, as persoas doutra nacionalidade que casan con cidadáns da Unión Europea e que por ese motivo adquiren o permiso de residencia dentro do réxime comunitario.
Aínda que os europeos, e en particular os que pertencen a algún dos países da Unión, ocupan dun xeito moi predominante o primeiro lugar no que
se refire á distribución por continentes, o panorama é distinto se só nos fixamos na nacionalidade do residente. Así, sucede que durante os catro últimos anos os marroquís son os máis numerosos e sono aínda máis en 1995,
xa que con setenta e cinco mil persoas reúnen o 15% do censo de estranxeiros. No último ano o número de residentes de nacionalidade marroquí aumentou en once mil permisos. O incremento medio anual foi dun 17% e é o
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TÁBOA 12
STOCK DE ESTRANXEIROS RESIDENTES POR NACIONALIDADE
(1990-1995)
NACIONALIDADE
Marrocos
R. Unido (UE)
Alemaña (UE)
Portugal (UE)
Francia (UE)
Italia (UE)
Arxentina
Perú
EE.UU.
R. Dominicana
Holanda (UE)
Filipinas
Rep. China
Bélxica (UE)
Colombia
Venezuela
Suíza
India
Suecia (UE)
Chile
Outros países
TOTAL
UE

1990
11.400
55.500
31.200
22.800
19.700
10.800
12.100
2.600
11.000
1.500
11.700
5.100
2.800
8.200
3.100
6.400
5.700
3.900
5.900
4.000
43.396
278.796
164.600

1991
49.513
50.071
28.696
25.351
20.025
11.688
19.966
6.538
13.184
6.640
9.691
8.049
6.482
6.711
5.341
6.900
5.276
5.352
5.077
5.595
64.509
360.655
150.130

1992
54.105
53.453
30.493
28.631
22.644
13.580
21.571
7.437
14.150
6.766
10.494
8.004
6.783
7.221
5.664
7.086
5.618
5.654
5.258
5.933
72.522
393.067
173.140

1993
61.303
58.168
34.121
32.332
25.519
15.888
21.621
9.988
14.290
9.228
11.123
8.373
7.750
7.646
6.247
7.033
5.769
5.691
4.962
5.933
77.437
430.422
192.074

1994
63.939
62.317
38.229
34.943
28.511
17.819
19.922
12.782
14.493
12.475
12.118
9.068
8.119
8.278
6.614
6.768
5.971
5.954
5.427
5.574
82.043
461.364
210.221

1995
74.886
65.251
41.942
36.977
30.838
19.750
18.426
15.092
14.853
14.470
12.975
9.681
9.158
8.904
6.992
6.546
6.224
6.194
5.858
5.591
89.165
499.773
235.604

FONTE: Ministerio do Interior.
Dirección Xeral da Policía. Memoria Anual.

maior dos rexistrados ó longo do lustro (1991-1995). (Táboa 12).
Deixando a un lado a excepción de Marrocos, o certo é que nos postos
que seguen encontramos cinco países comunitarios (R. Unido, Alemaña,
Portugal, Francia e Italia), é iso o que nos devolve á realidade que antes se
subliñou e que non é outra senón o predominio europeo entre a inmigración
estranxeira en España. Esta realidade plásmase dun modo moi gráfico na
distribución polo territorio. Xunto a Madrid e Barcelona, que son as dúas
grandes áreas urbanas onde se concentra un tercio do total dos residentes estranxeiros, sobresaen as provincias mediterráneas máis cálidas e cun maior
dinamismo económico, tales como Alicante, Málaga e as Illas Baleares. Ne-
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las instálanse os inmigrantes comunitarios (unha parte dos cales gozan da
súa xubilación) pero tamén traballan nesas mesmas zonas xeográficas os que
TÁBOA 13
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL, CONCENTRACIÓN E PESO
DOS RESIDENTES ESTRANXEIROS O 31-XII-1995
N.º
ESTRANX.

% SOBRE
TOTAL ESTR.

ESTRANX. POR
1000 HABS.

93.031

18,6

18,0

Barcelona

77.907

15,6

16,4

Alacant

39.721

7,9

29,1

PROVINCIAS
Madrid

Málaga

34.124

6,8

27,9

Baleares

28.111

5,6

35,7

S.C. de Tenerife

27.932

5,6

35,5

Las Palmas de Gran Canaria

25.256

5,1

29,9

Resto

173.691

34,8

6,1

TOTAL

499.773

(100)

12,4

FONTE: Anuario de Extranjería, 1995.
Comisión Interministerial de Estranxeiría.
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cualificamos como “proletarios dos servicios”. (Táboa 13).
Resumo
A INMIGRACIÓN EN
ESPAÑA (1995-1996).
FLUXOS, TENDENCIAS E
PROCEDENCIAS
Antonio Izquierdo Escribano

O censo de estranxeiros que reside legalmente en España superou
o medio millón. Ata 1995 a lexislación española non favoreceu a
integración sociolaboral dos traballadores estranxeiros non comunitarios. A maioría traballan no sector servicios e en tarefas
agrícolas. Marrocos proprociona o maior número de inmigrantes.
Dominan os varóns pero percíbese unha crecente presencia femenina. O fluxo de refuxiados reduciuse despois da aplicación
dunha lei máis restrictiva.

Palabras clave: poboación estranxeira en España, estranxeiros en España, inmigración estranxeira en España, migracións internacionais.

Resumen
LA INMIGRACIÓN EN
ESPAÑA (1995-1996).
FLUJOS, TENDENCIAS Y
PROCEDENCIAS
Antonio Izquierdo Escribano

El censo de extranjeros que reside legalmente en España ha superado el medio millón. Hasta 1995 la legislación española no ha
favorecido la integración sociolaboral de los trabajadores extranjeros no comunitarios. La mayoría trabajan en el sector servicios
y en tareas agrícolas. Marruecos proprociona el mayor número de
inmigrantes. Dominan los varones pero se percibe unha creciente presencia femenina. El flujo de refugiados se ha reducido después de la aplicación de una ley más restrictiva.

Palabras clave: población extranjera en España, extranjeros en España, inmigración extranjera en España, migraciones internacionales.

Resumé
L'IMMIGRATION EN
ESPAGNE (1995-1996). FLUX,
TENDANCES ET
PROVENANCES.
Antonio Izquierdo Escribano

Le recensement d'étrangers qui résident légalement en Espagne a
dépassé le demi-million. Jusqu'en 1995 la législation espagnole
n'a pas favorisé l'intégration socio-laborale des travailleurs étrangers non communautaires. La plupart d'entre eux travaillaient
dans le secteur services et se consacraient a des tâches agricoles.
Le Maroc fournissait le plus grand nombre d'immigrants. La majorité sont des hommes mais on perçoit une croissante présence
féminine. Le flux des réfugiés s'est réduit à la suite de l'application d'une loi plus restrictive.

Mots clé: population étrangère en Espagne, étrangers en Espagne, immigration étrangère en Espagne,
migrations internationales.
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Abstract
IMMIGRATION IN SPAIN
(1995-1996). FLOWS,
TENDENCIES AND ORIGINS
Antonio Izquierdo Escribano

The census of foreigners legally residing in Spain has gone over
the half a million mark. Up until 1995, Spanish legislation did not
favour the social and labour integration of non-EEC foreign workers. The majority of immigrants work in the service sector and
in agricultural labours. Moroccans form the largest group of immigrants. Men dominate, but an increasing presence of women
can be detected. The flow of refugees has been reduced due to the
application of a more restrictive law.

Key words: foreign population in Spain, foreigners in Spain, foreign immigration in Spain, international
migrations.
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O intento de integración comercial
dos países de América do Sur non
é recente. O discurso integracionista da rexión era destacado como
complemento importante á opción
de desenvolvemento económico
(inducido) vía substitución de importacións, especialmente entre o
María Teresa Toríbio Brittes Lemos
final da década dos 50 e a década
dos 70.
Desenvolve-la industria, naquel momento, aparecía como o aspecto fundamental para o benestar socioeconómico, nun contexto de deterioración
dos termos de intercambio. Simultaneamente, podíanse observar algunhas limitacións ó proceso substitutivo das importacións, destacando a pouca capacidade de absorción dos mercados emerxentes e a imposibilidade de formación de verdadeiras autarquías (era necesario complementa-lo
abastecemento doméstico con algún grao de abertura comercial). Na medida en que os principais países latinoamericanos estaban envoltos en esquemas semellantes de industrialización, a integración económica desempeñaría un papel relevante para o éxito do modelo; ó mesmo tempo sería posible
a ampliación dos mercados e unha “división rexional” do traballo que dese
conta da complementaridade esixida1.
Dous feitos recentes, por outro lado, modificaron o ambiente de análise e
trouxeron de volta ó debate a proposta de integración. En primeiro lugar, o
comercio intrarrexional avanzou de forma importante nos últimos anos, o
que certamente se relaciona coa dinamización do “gargalo” externo destes
países. Cabe salientar, neste sentido, que as importacións e exportacións
Brasil / Mercosur triplicáronse entre o inicio dos anos oitenta e a actualidade, manténdose aínda nunha estable tendencia á alta2.
Ó mesmo tempo gañaba cada vez máis forza a onda neoliberal que se deu
nos países centrais, sobre todo a partir dos gobernos de Ronald Reagan, en
Estados Unidos, e Margareth Thatcher, en Reino Unido. Isto, obviamente,
implicou un forte contido ideolóxico que rapidamente se espallou polos países en desenvolvemento: a verdade era o mercado, as súas eventuais faltas
serían resoltas por el mesmo3.

MECOSUR: PROBLEMA
DE INMIGRACIÓN. A
PRESENCIA
BOLIVIANA E
PARAGUAIA EN BRASIL

1. Dantas Toríbio, 1995, pp. 4-5.
2. Ídem, p. 5.
3. Ídem, p. 5.
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Un dos obxectivos fundamentais da integración
é a busca do desenvolvemento económico con
xustiza social. Esa proposta foi consagrada o 26
de marzo de 1991, con motivo da sinatura do Tratado para a Constitución
dun Mercado Común, entre Arxentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Eses países recoñeceron a necesidade de modernización das súas economías, co fin
de mellora-las condicións sociais da poboación das subrexións, coa finalidade de facer que elas poidan recibi-los beneficios do desenvolvemento xerados por elas mesmas.
Segundo Ribeiro “todo processo de integração econômica pressupõe a
expressão de firme vontade política por parte dos governos dos países envolvidos, capaz de lograr a superação de rivalidades históricas e de relativizar o princípio da soberania nacional irrestrita”4. Nese caso, a vontade política xustifícase pola promoción do benestar da poboación, que pode ser
constatado, en Brasil, polo ítem III do artigo terceiro da Constitución Federal, que ten como obxectivo: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.
Para iso débese considera-la importancia dos aspectos económico-comerciais inmediatos e establece-lo mínimo de garantías laborais e de previsión, destinadas á protección dos traballadores do Mercado Común. Tamén
evitar prácticas desleais de competencia, dirixidas á obtención de vantaxe
comparativa resultante da reducción dos custos laborais a través de limitacións ós dereitos sociais dos traballadores.
Mello considera que toda institución internacional ten unha función de
civilización, porque a orde que ela establece expresa as propias esixencias da
civilización, o desenvolvemento supremo da personalidade humana5. Nese
sentido, a proposta de integración económica a través de Mercosur difire dos
demais proxectos de integración na medida en que presenta na súa cerna unha grande preocupación por outros aspectos como a Educación, a Cultura e
a Xustiza Social6.
Nas áreas rurais, onde non hai ningún tipo de xustiza, as propostas de
Mercosur e os seus proxectos nin sequera son coñecidos polos traballadores.
Os medios de producción concéntranse nos propietarios e a forza de traballo continúa fóra dos padróns capitalistas. Os proxectos para o desenvolvemento da infraestructura e expansión do comercio interrexional, que teñen
como obxectivo atende-la demanda do mercado e a absorción da man de
obra marxinada, tampouco non se produciron.
O artigo primeiro do Tratado de Asunción elimina, no Mercosur, as trabas legais e burocráticas á circulación dos traballadores arxentinos, brasileiMERCOSUR E A
XUSTIZA SOCIAL

4. Ribeiro: op. cit., 1994, p. 18.
5. Mello, C., 1994, p. 38.
6. Toríbio Brittes Lemos, 1995a, p. 35.
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ros, paraguaios e uruguaios. De feito, a libre circulación de factores de producción nun mesmo espacio económico “constitui, na realidade, elemento
intrínseco do próprio conceito de Mercado Comum”7.
Ese artigo, sen dúbida, constitúe un dos maiores problemas cos que se ten
que enfronta-lo Acordo, pois son países que posúen un exceso de man de
obra, debido ó elevado desemprego, e unha diversidade étnica e cultural.
Soamente despois de resolver eses problemas é cando se pretende regulamenta-la cuestión migratoria, que implicará a necesidade de harmoniza-las
políticas sociais, isto é, reduci-las diferencias entre as lexislacións, para consegui-lo fortalecemento do proceso de integración deses países.
Foron formuladas algunhas normas para facer viable esa cuestión, como
as presentadas por José M. Aragão, en 1991:
a) O libre acceso dos traballadores de tódolos países membros ás ofertas
de traballo existentes en calquera deles.
b) A harmonización dos procedementos para a obtención de residencia no
país onde se localice o emprego.
c) As condicións de permanencia no país en caso de interrupción involuntaria do contrato de traballo ou dispensa.
d) O recoñecemento das contribucións á Previsión Social realizadas noutro país do Mercado Común, co fin de adquirir dereitos ás respectivas prestacións8.
Aragão tamén informa que o “Cronograma de Lei Leñas” estableceu un
marco xurídico socio-laboral para Mercosur e determinou a elaboración, ata
decembro de 1993, da Carta de Dereitos Fundamentais de Mercosur, que se
deberá inspirar no Dereito Internacional do Traballo, realizado pola OIT en
1919. Evidentemente que se deberá axustar ás novas necesidades conxunturais dos países membros do Acordo.
Dese Cronograma, a penas dez convencións foron ratificadas polos países membros, tales como o Dereito de Asociación na Agricultura; Descanso
Semanal na Industria; Métodos para a Fixación do Salario Mínimo; Inspección de Traballo; Protección do Salario; Dereito á Sindicalización e Negociacións Colectivas; Igualdade de Remuneración; Abolición do Traballo Forzado; Discriminación de Emprego e Ocupación, Readaptación Profesional e
Emprego de Persoas Inválidas9.
Sen embargo, constatamos que esas Convencións, a pesar de que foron
ratificadas, e Mercosur xa está en marcha, non están sendo cumpridas, pois
en Brasil as denuncias de traballo escravo continúan, os salarios cada vez
perden máis valor e, a pesar da estabilidade da moeda, persisten conflictos e
mortes nas áreas agrícolas e persecución ós líderes sindicais. Nas Negocia7. Ribeiro: op. cit., 1994, p. 20.
8. Aragão, 1991.
9. Ídem.
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cións Colectivas a última palabra é a do “patrón”. Ademais, subsisten a discriminación racial e social, e, finalmente, “a Igualdade de Remuneración”
non existe, comezando polo proprio Goberno Federal, que rexeita a política
da isonomía salarial, iniciada no goberno anterior10.
Nese contexto, todo indica que poida ocorrer un movemento de desprotección dos traballadores, coa finalidade de mellora-la competividade dos
productos da rexión, aumentando o éxodo rural. E, nese caso, ¿cal é a cláusula que vai, de feito, implanta-la xustiza social no Mercosur11?
Con Mercosur abríronse novas perspectivas para os países que forman ese Bloque Económico.
Desa forma, os paraguaios, que xa viñan traballando en Brasil, especialmente na rexión de
Mato Grosso, pasaron a inmigrar en masa para Brasil, procurando inserirse
nas áreas rurais.
A inserción dese novo continxente, como inmigrante, non foi ben aceptada, pois Mercosur, a pesar de que as súas cláusulas incentivaron a circulación de man de obra entre os países aliñados, en realidade impide que ese
procedemento se realice, a través de acordos bilaterais impostos, especialmente por Arxentina.
Dese xeito, tanto os indios guaranís, como os paiguás e os novos inmigrantes están encontrando fortes barreiras para ser aceptados como traballadores nas áreas rurais brasileiras. Son coñecidos como os brasilguaios, de
forma pexorativa, e son explotados polos grandes propietarios de facendas
locais.
Os campesiños bolivianos foron atraídos pola idea de progreso doutras
cidades latinoamericanas. A modernización dos grandes centros e a forte
propaganda de inmigración serviron de instrumentos para mobilizar grandes
continxentes rurais para a forza de traballo das nacentes industrias.
Desde o inicio do século, a cidade de São Paulo exerceu unha grande
atracción sobre pobos de diversas partes do mundo. Grupos estranxeiros que
aí se estableceron puideron gozar do desenvolvemento e da modernización
que o crecemento industrial trouxo á cidade.
Nese contexto, grupos e máis grupos de inmigrantes bolivianos chegaron
ata São Paulo e Río de Xaneiro. Sen embargo, o parque industrial pauleiro
foi o que ofreceu mellores condicións para absorve-la excesiva man de obra
tanto nacional, composta por traballadores nordestinos fuxidos da seca, como a de inmigrantes estranxeiros.
INMIGRACIÓN PARAGUAIA E BOLIVIANA

10. Toríbio Brittes Lemos, 1995a, p. 35.
11. Ídem.
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Datos oficiais do Serviço de Imigracão informan que cerca de 15.000 inmigrantes bolivianos entraron legalmente en Brasil. Sen embargo, hai informacións, aparecidas recentemente, que son aproximadamente 160.000 os individuos instalados en territorio brasileiro, na súa maior parte en São Paulo,
de forma clandestina, tentando regulariza-la situación ou con visado que se
esgotara. En realidade, ese continxente de poboación que se dirixiu a São
Paulo tivo na súa maioría un triste destino.
No parque industrial pauleiro foron absorvidos polos coreanos, outro
grupo de inmigrantes, que controlan a industria da confección. Os inmigrantes bolivianos son contratados en réxime de semi-escravitude, xornada
de 16 horas por día e aínda obrigados a unha cota diaria de 70 pezas, recibindo polo traballo o salario mínimo. Descansan desde as 13 horas do sábado ata a noite do domingo, e sofren todo tipo de malos tratos.
Así, esa poboación dos Andes que pensou encontrar mellores condicións
noutro país, en realidade non conseguiu estructura-la súa nova sociedade.
Vivindo en réxime de semi-escravitude, na súa maioría, clandestinos, non se
integraron no mercado de traballo.
En Brasil, os bolivianos teñen os mesmos dereitos á protección previstos
na Constitución e non poden ser sometidos a traballo escravo. A Secretaria
da Justiça da Cidadania do Goberno de São Paulo e a Embaixada de Bolivia
tomaron nota desa irregularidade. A sociedade boliviana tamén tenta resolve-lo problema desa poboación, pero as dificultades son grandes debido á
clandestinidade da inmigración. O goberno boliviano prefire a opción do retorno, o que non acontece. Para eles a situación é difícil, pero foi a que escolleron12.
O inmigante campesiño boliviano non constitúe, en realidade, man de obra especializada para as industrias e convértese nunha víctima dese
proceso de exploración. Na súa maioría, saído das áreas rurais do seu país,
onde se dedica á agricultura ou á gandería, diríxense ós centros urbanos á
procura de mellores condicións de vida.
En Brasil a situación repítese. O campo brasileiro non ofrece alternativas
nin sequera para os campesiños brasileiros, na súa maioría, a non ser en áreas de grande desenvolvemento agrícola, como as do sur e parte do sueste.
Nesas áreas a man de obra nacional xa é suficiente e os inmigrantes que conseguiron certo éxito e predominan son os xaponeses e os italianos.
Os inmigrantes rurais bolivianos, nesas circunstancias, sen alternativa, diríxense ás grandes cidades e sométense a calquera tipo de explotación. Sen
formación técnica, sen a penas coñecementos agrícolas, sométense á exploCONCLUSIÓN

12. Toríbio Brittes Lemos, 1995b, pp. 293-294.
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tación deses talleres de confección, que non esixen especialización ou tecnoloxía, a non ser manexa-la máquina de costura. Tamén os encontramos traballando en feiras de artesanía ou dedicándose a un comercio bastante pobre.
A estructuración desa corrente migratoria na sociedade brasileira faise
con moitas dificultades. Non hai máis vínculos comunitarios e culturais co
seu país de orixe. A penas a lingua e algúns costumes se manteñen internamente. As relacións comunitarias agrarias orixinais tenden a desaparecer e
unha nova sociedade, non especializada, aculturada, comeza a despuntar en
Brasil, dos soños do inmigrante rural boliviano.
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Resumo
MERCOSUR PROBLEMA DE
INMIGRACIÓN. A PRESENCIA
BOLIVIANA E PARAGUAIA EN
BRASIL

Este traballo aborda os problemas de carácter social e económico que trae consigo a integración dos países americanos no
Mersosur. Céntrase, especialmente, na emigración boliviana e
paraguaia nas zonas fronteirizas de Brasil ó amparo das expectativas de crecemento económico que abre o Mercosur nos países da zona.

María Teresa Toríbio Brittes Lemos

Palabras clave: Mercosur, Brasil, inmigrantes bolivianos, inmigrantes paraguaios.

Resumen

Este trabajo aborda los problemas de carácter social y económico que conlleva la integración de los países americanos en el
Mersosur. Se centra, especialmente, en la emigración boliviana
y paraguaya en las zonas fronterizas de Brasil al amparo de las
expectativas de crecimiento económico que abre el Mercosur en
los países de la zona.
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Resumé

Ce travail aborde les problèmes de caractère social et économique qu'entraîne l'intégration des pays américains au sein du
Mercosur. Il est nottament axé sur l'émigration bolivienne et paraguayenne dans les zones frontières du Brésil sous la protection
des perspectives de développement économique qu'ouvre le
Mercosur dans les pays de la zone.
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Abstract

This study tackles the social and economic problems entailed in
the integration of American countries into MERCOSUR. It particularly centres on Bolivian and Paraguayan emigration to the
border areas in Brazil, seeking the protection of the expected
economic growth MERCOSUR brings to countries in that area.
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PEREGRINOS DO
TRABALLO.
PERSPECTIVAS SOBRE
A INMIGRACIÓN
GALEGA
EN PORTO*

O escritor portugués Alexandre
Herculano escribiu, en 1844, un
texto de carácter pícaro, no que
procuraba caracteriza-lo galego
como tipo social, comeza co seguinte diálogo:

Jorge Fernandes Alves
- Não é um Português?
- Não, senhor.
- Mas não tem um ar muito estrangeiro?
- Não, senhor.
- Mas é um estrangeiro?
- Não, senhor.
- Quer dizer talvez que é um espanhol?
- Não, senhor.

Na súa opinión, e en xeral, os galegos “não eram nem Portugueses nem
estrangeiros”1. Se nos virasemos para o mar, eles xurdían sempre da dereita, axustándose o alcume a un determinado retrato físico, a un conxunto de
actividades que requirían traballo manual esforzado e a unha orixe xeográfica difusa que apuntaba para o Norte. Aspectos estes que, dalgunha maneira,
explicaba nun texto posterior:
Vistam-me um peralvilho de Lisboa com uns calções de burel, uma jaqueta d’abas, um
colete vermelho acertoado, calcem-lhe uns çapatos grossos, deem-lhe uma fouce, e
mandem-no para o Alemtejo: no Alemtejo chamar-lhe-ão gallego, como em Lisboa é
gallego todo o homem da Beira, em Coimbra o do Porto, no Porto o do Alto-Minho2.

De feito, era frecuente no Sur a designación de “galego do Minho” para
o portugués do Norte, o mesmo acontecía con frecuencia en Brasil. Similitudes lingüísticas e de comportamentos xustificaban o alcance do atributo,
tanto na súa carga positiva como negativa: a dedicación ó traballo, incluíndo
* Traballo integrado no proxecto “Estruturas sócio-económicas e industrialização no Norte de
Portugal (sécs. XIX-XX)”, patrocinado pola JNICT.
1. “The gallegos in Portugal”, The Lusitanian, Porto, 1844, pp. 209-217 (orixinal en inglés, a
traducción é nosa). Trátase dun texto asinado por E., pero que o xornal O Periódico dos Pobres no Porto presenta e eloxia como de Alexandre Herculano. Ademais, o seu contido é retomado no ano seguinte, agora xa asinado por A. Herculano, naquilo que se prevía que fose
unha novela pícara en folletíns, titulada “Typos Portugueses - o Gallego”, A Ilustração - Jornal Universal, Lisboa, 1845, lº vol. (varios n.os).
2. Ídem, “Typos Portugueses - o Gallego”, p. 3.
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o máis bruto ou menos desexado, o hábito do aforro máximo pensando no
retorno á terra natal, a facilidade de moverse de lugar en lugar á procura de
mellor e máis rendible servicio. Características de fluidez que conducían frecuentemente á desconfianza e a roza-la marxinación, pois sábese como nas
sociedades tradicionais o transeúnte desenraizado era considerado como delincuente en potencia.
Pero a identidade entre verdadeiros galegos, de Galicia, e os “galegos do
Minho” non quedaba aí. Procurando subliñar soamente o que máis nos interesa por agora, podemos considerar ámbolos pobos como verdadeiros “peregrinos do traballo”, na expresión utilizada por A. Meijide Pardo, nun estudio xa clásico sobre as migracións galegas intrapeninsulares3. Peregrinos
que tiñan os seus “santuarios” de devoción para gaña-lo pan de cada día: as
viñas do Douro e as segas do Alentexo e de Andalucía (para os migrantes estacionais) ou as cidades portuarias -Lisboa e Porto- (para as migracións de
maior duración), ademais dun mercado difuso no Portugal rural, como criados de servir nas casas agrícolas.
Se comparámo-los resultados de estudios recentes sobre as migracións en
Galicia cos traballos que se realizaron sobre o Noroeste portugués, o paralelismo dos padróns sociais e demográficos é demasiado evidente4. Na base da
mobilidade está a peculiaridade do minifundio unido a sistemas hereditarios
ríxidos, a falta de expectativas de traballo para unha poboación que debe dedicarse á artesanía e traballos manuais por falta de terra, unha presión fiscal
moi importante, ademais dun “imposto de sangue” (recrutamento militar)
pesado, selectivo e penalizador para os máis pobres. E, de vez en cando, guerras fratricidas ou crises de subsistencia que desencadean incrementos anómalos nos fluxos normais. Así, falar das migracións dos galegos ou das migracións dos miñotos é case esboza-lo mesmo cadro: preto do 30% dos
ausentes na poboación activa masculina das aldeas rurais comprobados a través das listas de confessados; perfís de idade marcados pola xuventude (1430 anos); unha intensa fuga ó recrutamento que, sen embargo, parece máis
coincidencia cun padrón tradicional de saída da casa a partir dos 14 anos para inicia-la aprendizaxe dos oficios e da vida; a permanencia das mulleres na
casa para aseguraren as tarefas agrícolas na propiedade exigua e insuficiente; un retorno que oscila en torno ó 40-50%, e que leva ó investimento na terra das contías aforradas na emigración.
3. Cf. A. Meijide Pardo: “La Emigración Gallega Intrapeninsular”, en Estudios de Historia
Social de España, Tomo IV, Madrid, 1960, pp. 463-606 (p. 546).
4. Para reducírmo-las referencias, véxase, por exemplo, o conxunto de estudios reunidos por
A. Eiras Roel (ed.): Aportaciones al estudio de la emigracion gallega, Xunta de Galicia,
1992. E tamén Domingo L. González Lopo: “La emigración a Portugal desde el Suroeste de
Galicia en los siglos XVIII al XIX”, en Emigração-Imigração em Portugal - Actas do Colóquio, Lisboa, Fragmentos, 1993, pp. 373-391.
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Así, cando os “bandos” de galegos atravesaban as fronteiras e entraban
en Portugal non viñan resolver por si sós un problema de falta de man de
obra orixinado pola emigración, no Norte, ou pola débil densidade de ocupación, no Sur. País de emigración, Portugal é tamén país de inmigración e
de intensas migracións internas. En verdade, grande parte da poboación do
Norte movíase en adaptación continua e os galegos incorporábanse nese movemento, que ocasionaba a recomposición do mercado de traballo. Sendo o
Noroeste unha zona de minifundio, verifícase frecuentemente un excedente
de forza de traballo nas casas agrícolas, que, estratexicamente, importaba
rendibilizar: ademais das típicas migracións estacionais para o Sur, a emigración para Brasil ou para as cidades vai entón obedecer a un proceso máis
xeral de distribución profesional no interior da familia, no sentido de garanti-la autonomía dos diversos fillos e permiti-la transmisión da terra na súa integridade á xeración seguinte. Prevíñanse, deste modo, de antemán e con seguridade, os momentos de sucesión, principalmente antes das décadas finais
do século pasado, cando a emigración para Brasil asumía aínda un carácter
moi selectivo.
Pero a saída dos mozos debilita moitos casais no referente á man de
obra, feminizando e envellecendo moitas familias, polo que ou se intensifican as potencialidades de traballo dos elementos residuais, en especial os do
sexo feminino, ou se recorre á adquisición doutras fórmulas máis baratas e
precarias (criados e xornaleiros). É nesta perspectiva que a emigración provoca migracións de substitución, moi visibles no Noroeste, en particular no
litoral do distrito de Porto: son mozos de zonas máis interiores e afastadas
que chegan á rexión para ocupa-lo espacio deixado polos que parten, aínda
que aí pasen a vivi-lo clima social favorable á emigración que moitos deles
van despois experimentar, nun traxecto migratorio por etapas5. Estamos ante o coñecido fenómeno de contra-correntes migratorias, no que individuos
con menores posibilidades (económicas, culturais...) van ocupar temporalmente os segmentos de mercado de traballo deixados por outros interesados
en migracións máis rendibles. Nun inventario sobre o lugar de nacemento
dos criados na zona de Vila do Conde, en 1860, os galegos constituían o
8,5%, sendo a grande maioría dos restantes de zonas circundantes, en especial as situadas máis ó Norte6. Pero será a cidade portuense a que, polo seu
dinamismo económico e crecemento urbano, con picos de grande actividade
na construcción civil, máis vai atraer a esta poboación desenraízada: a finais
do século XIX só o 55% da poboación de Porto era de orixe urbana, sendo

5. A emigración por etapas chega a alcanzar niveis en torno ó 50% no fluxo de emigrantes do
distrito de Porto, a mediados do século pasado. Cf. Jorge Fernandes Alves: Os Brasileiros Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, Porto, Edición do autor, 1994, pp. 226-236.
6. Ídem, ibídem.
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a restante do exterior, incluíndo case o 5% de estranxeiros, estes na súa grande maioría galegos.
Podemos, entón, dicir que, no aspecto da mobilidade, a separación entre
galegos e miñotos era case só marcada pola liña da fronteira, elemento de separación para os políticos e para a administración, pero espacio de relación
para a poboación en xeral, cunha grande parte desta en “giro contínuo”, como recoñece algunha da lexislación que tenta colocar orde nestes movementos dun lado para o outro, ó tempo e en grande medida incontrolables. Sen
embargo, para parte do século XIX, esta lexislación da mobilidade interna e
externa acabou por producir rexistros de control que hoxe lanzan algunha luz
sobre o movemento: referímonos, no caso da entrada de estranxeiros, ós vistos en pasaportes e ós permisos de residencia, estes destinados ós que permanecían máis tempo en Portugal, pois non o precisaban os que “em contínuo giro entram n’este reino ou d’elle saem por causa do seu constante
commercio e relações en Portugal e Hespanha”, os cales soamente estaban
suxeitos a un simple salvoconducto7. Baseándonos nesta documentación8,
presentamos aquí algúns datos sobre a inmigración de galegos na cidade de
Porto, nun intento de conferir unha base cuantitativa ó fenómeno. É tamén
unha forma de tentar relativiza-las sobrevaloracións dos galegos en Portugal
baseándose en afirmacións impresionistas emitidas por autoridades ou viaxeiros estranxeiros que, na nosa opinión, utilizarían a designación de “galegos” con aquel alcance antes referido, incluíndo nel os individuos que presentasen un determinado perfil social, aínda que non fosen de Galicia. A
información cuantitativa, proveniente dos permisos de residencia, comeza a
ser máis fidedigna a partir de 1870, en cumprimento da convención consular
que establecía criterios de reciprocidade no acollemento dos nacionais dos
dous países e en que unha das preocupacións principais era combate-la fuga
ó recrutamento. Listas de prófugos e desertores circulaban entón entre as autoridades administrativas e, por indicación gobernamental, fixéronse, entón,
innumerables redadas policiais para dete-los indocumentados que, segundo o
caso, poderían ser entregados ás autoridades españolas ou seren unicamente
obrigados a inscribirse: no caso de Porto, as detencións chegaron a algunhas
centenas. Pola súa vez eran habituais os chamamentos do consulado de España na prensa para que os individuos que non estivesen en regra legalizasen
a súa situación, o cal recoñecía que eran moitos os indocumentados9.
7. En Regulamento do 7 de abril de 1863.
8. Utilizamos aquí fontes do Arquivo do Goberno Civil de Porto, principalmente os Livros de
registo de títulos de estrangeiros, n.os 3772-3806 e Registos de títulos de residência permanente, n.os 3843-3852.
9. Cf. Jorge Fernandes Alves, M. Fernanda Ferreira e M. do Rosário Monteiro: “Imigração
galega na cidade do Porto (2ª metade do século XIX)”, Revista da Faculdade de Letras- História, Porto, 1992, p. 222.
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Recoñecendo os números aquí presentados como aproximación verosímil á realidade, podemos adiantar que o volume da comunidade española
(pero practicamente toda galega, pois nos rexistros do lugar de nacemento a
penas aparece Galicia, ás veces con mención a Pontevedra e Ourense, sen
máis pormenores), atinxe, na época en que o cómputo será máis fidedigno,
preto de 3 millares de individuos, con cerca de 2000 a 2500 rexistros de tipo anual e algunhas centenas de residencia permanente (Gráfico I). Convén
subliñar que o permiso de residencia permanente era obtido despois de cinco anos de estadía con permiso anual, sendo este renovado ata alcanzar aquel
estatuto, polo que non podemos acumular linealmente os números amosados, xa que unha parte refírese a permisos anuais reformados. Na década dos
90 asístese a un refluxo importante nesta corrente inmigratoria que decae,
aínda que lentamente, por sobreposición doutras oportunidades de emigración máis vantaxosas e dirixidas para o continente americano, sobre todo
despois de que Vigo se converteu nun porto de escala importante nas carreiras de vapores transatlánticos, mesmo para os portugueses que se dirixían a
Brasil10. Feito que coincide coas afirmacións de diversos autores españois
que sitúan por esta altura unha caída moi acentuada nas migracións intrapeninsulares de tipo tradicional.
Este volume preto dos tres millares de galegos en Porto está próximo ó
presentado polo Censo de 1890 (3408 españois para a cidade, nun total de
27.138 para o País), menos de metade do que Meijide Pardo apuntaba para
a mesma época, que fai unha estimación de 60.000 para finais do século11.
Pero é un volume moi próximo ós cálculos efectuados polo cónsul de Porto
que, baseándose en múltiples informacións que non especifica, establece unha evolución de galegos en Portugal que oscila entre preto de 20.000, en
1861, e 24.000 en 1871, distribuíndoos en 19 clases ocupacionais12.
Polos datos presentados pódese afirmar que, a pesar da grande circulación dos galegos, hai unha parte substancial que realiza estadías duradeiras
ou mesmo definitivas en Portugal. Soamente unha pequena parte utiliza Porto como punto de partida para Brasil, un pouco máis elevada na fase de contratación de colonos por parte dos axentes brasileiros que operan en Portugal, diminuíndo logo coas maiores facilidades de embarque a partir de Vigo,
como xa referimos (Gráf. II).
10. Segundo os censos de poboación, a evolución dos españois residentes en Portugal, en números relativos (n.º/10000 habitantes), é a seguinte: 1890 - 53,9; 1900 - 49,8; 1911 - 34,4;
1920- 29,5; 1930 - 19,2; 1940 - 15,6. No caso concreto da cidade de Porto, a evolución de españois residentes é a seguinte (ano - n.º): 1890 - 3408; 1900 - 3108; 1911 - 2351; 1920 - 1707;
1930 - 956; 1940 - 856.
11. Op. cit., pp. 551-3.
12. En Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a Emigração Portuguesa pela Commissão da
Câmara dos Senhores Deputados, Lisboa, 1873, pp. 508-511.
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Hai, naturalmente, diferencias de perfil de idade entre os diversos tipos
de inmigrantes galegos: os de mobilidade máis acentuada presentan unha
grande xuventude, destacando os mozos en idade militar, pero pódese dicir
que a mobilidade é aínda moi acentuada ata os 50 anos, no que se refire ós
homes. É dicir, a condición de migrante para moitos ocorre durante a vida
enteira, non se limita á fase da xuventude, como cadro de socialización e de
aprendizaxe. Xa para o pequeno número de mulleres o intervalo dos 20-30
anos é decisivo. Para os que optan pola residencia permanente en Portugal
iso só acontece a partir dos 40 anos (Gráf. III).
Esta “peregrinación” case permanente é realizada por individuos na súa
maioría solteiros, como a forte xuventude antes referida deixa supor (Gráf.
IV). Efectivamente, só o 35% dos migrantes que solicitan permiso de residencia anual son casados e do sexo masculino. A muller casada galega
practicamente non emigra (en 1888 xorden só dúas [1,4%] nesa situación):
desprazarse está permitido soamente ás solteiras (92%) e viúvas, pero en
números absolutos que non permiten ningunha comparación co fluxo masculino13, é dicir, só emigran as mulleres ás que o desamparo obriga a procurar traballo na cidade afastada da terra natal. Xa no se que refire ó grupo
dos que solicitan permiso de residencia permanente, verifícase que a grande maioría está casado (67,5%). Finalmente, nesta situación todo indica
que o casamento pasou a ser, en moitos casos, un dos grandes motivos para a opción pola residencia definitiva: se recorremos ós rexistros de termos
de nacionalidade14, solicitados polos fillos no momento do servicio militar
para evitaren a incorporación no exército portugués, verificamos que preto
do 90% dos pais casaron aquí, con portuguesas, na súa maioría (60%) con
mulleres tamén forasteiras, isto é, que viñeron de fóra da cidade, igual ca
eles.
Noutros casos, unha lixeira ascensión social, polo establecemento comercial/oficinal ou pola entrada nun oficio máis rendible e/ou estable, pode
tamén axudar a comprende-la opción. Aínda que sexa difícil avalia-lo campo da mobilidade social neste contexto, vexámo-lo resultado dunha pequena
mostra, para o cal foi posible identifica-la profesión do individuo na concesión do primeiro permiso de residencia anual e confrontala coa exercida cinco anos máis tarde, por motivo da concesión do permiso permanente. Así, en
63 casos en que a declaración da profesión inicial era a de servente verifícase posteriormente a seguinte:

13. En 1888 os permisos de residencia anual atribuídos a mulleres son soamente 141 fronte a
2444 atribuídos a homes.
14. Arquivo Histórico Municipal de Porto, Livros de registro de termos de nacionalidade.
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servente - 17
traballador - 22
tendeiro - 5
panadeiro - 2
propietario - 4
pintor - 1
“establecido” - 2
carpinteiro - 1

cocheiro - 3
colchoeiro - 1
fabricante - 1
porteiro - 1
caseiro - 1
negociante - 1
taberneiro - 1

Quere dicir, se o 62% (39) dos galegos mantiñan o mesmo estatuto presentado á chegada (serventes e traballadores), xa preto do 38% presentaron
algunha evolución profesional, aínda que na súa maior parte para actividades tamén de baixo estatuto social, moi baseadas no traballo manual. Sen
embargo, o funil da mobilidade social era aquí moi apertado, case infranqueable, con algunhas raras excepcións que confirman a regra. Sábese, ademais, que a inserción en redes familiares ou de veciñanza era decisiva para
encontrar ocupación duradeira na cidade, non só para os galegos senón tamén para tódolos forasteiros. Por iso non sorprende que fosen predominantemente as profesións de baixo estatuto social as que esperaban pola maioría dos inmigrantes que do campo marchaban con rumbo á cidade.
Baseándonos na mostra dos rexistros de residencia do ano 1888 para a cidade de Porto, podemos concluír que o 75% dos galegos rexistrados con permiso anual (nun total de 2391 casos) desempeñaban servicios indiferenciados (serventes, traballadores, xornaleiros, criados), o 5% desenvolvían
actividades de transporte e carga (augadeiros, cocheiros), o 11% ocupábanse
en actividades ligadas ó comercio e alimentación (comerciantes, dependentes, taberneiros, tendeiros, confeiteiros, cociñeiros, panadeiros, refinadores
de azucre), cos restantes 9% dispersos en actividades artesanais ou fabrís e
un pequeno número de propietarios (7, é dicir, o 0,3%). A nivel dos rexistrados con permiso permanente, a situación era lixeiramente máis favorable, en
termos porcentuais, aínda que o número de casos fose moito menor (265 casos)15. Verificábase, ademais, unha certa “balcanización” do mercado de traballo, isto é, a auto-organización e o control de determinadas profesións ou
empregos do mercado, a súa permanencia no grupo era asegurada polos fluxos renovados a través das redes migratorias animadas polo espírito de veciñanza ou mesmo familiares, aspecto que o hábito das migracións en grupo
dos galegos propiciaba. Iso é visible, por exemplo, nas refinerías de azucre,
varias eran mesmo propiedade de galegos e noutras a súa man de obra era
maioritariamente desta orixe, para xa non falarmos dos augadeiros, dos afiadores ou dos cargadores de bordo, ou dos traballos estacionais en áreas agrícolas (viñas do Douro, segas) afastadas da cidade. En termos moi minorita15. Cf. o cadro de profesións para este ano en Jorge Fernandes Alves e outros, op. cit.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 75

Paxs. 69-82

1/6/04

08:46

Página 76

Peregrinos do traballo. Perspectivas sobre…

rios, xurdían sempre algúns propietarios, profesores, artistas, cambiadores,
donos ou socios de fábricas, donos de hoteis, hospederías e restaurantes, algúns dos cales desenvolveron un papel de certo relevo na vida da cidade, como calquera estudio de base biográfico poderá demostrar.
Por agora quedaremos con esta perspectiva serial, que nos informa dos
volumes e dalgunhas características socio-demográficas, particularmente
para a zona de Porto, aínda que o movemento dos galegos se insira nunha
cobertura nacional do País e non se limite a unha localización rexional. En
efecto, no ano 1890, a pesar de representar xa un momento de declive da inmigración galega, son censados 27.138 españois distribuídos por tódolos
distritos de Portugal Continental: unicamente non se rexistra a presencia de
ningún español en 24 dos 263 concellos continentais, aínda que os dous
grandes polos de concentración sexan Lisboa e Porto (Cadro I), isto para o
compoñente máis estable, que estaba presente en Portugal na fase do final de
ano correspondente á realización do censo. Agora ben, como nos di o Cónsul español de Porto, podemos considerar que o 97% dos residentes españois
son galegos16. Esta distribución implica, naturalmente, algunha selectividade social: se temos en conta un indicador como a proporción de alfabetizados, verificamos que, tal como nas migracións internas portuguesas, son as
cidades as que, proporcionalmente, atraen os máis instruídos, en tanto mercados de traballo que presentan maiores oportunidades para outros tipos de
traballo distinto do manual.
Resumindo: a inmigración galega en Portugal representa un movemento
de grande amplitude demográfica, que se integra no ámbito máis vasto das
migracións intrapeninsulares, de tendencia Norte-Sur, moi dinámicas entre os
séculos XVII e XIX. Neste aspecto, tal inmigración identifícase e dilúese nos
movementos de miñotos e transmontanos17, percorrendo traxectos e presentando comportamentos comúns. Axudando a resolver problemas puntuais da
economía familiar, constituíndo unha etapa previa á emigración para o continente americano ou afirmándose como alternativa definitiva para unha parte
importante dos fluxos, calquera que fose o resultado da inmigración galega
para Portugal, esta constituíu unha traxectoria persistente para moitos galegos, resistindo durante bastante tempo á alternativa transoceánica.

16. Cf. En Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a Emigração Portuguesa pela Commissão da
Câmara dos Senhores Deputados, Lisboa, 1873, pp. 508-511.
17. Véxase para a zona de Montalegre un testemuño de 1815, en Jorge Fernandes Alves (recollida e presentación): Memória que contém, huma breve descripção de Mont’Alegre... por
Manoel Antonio de Moraes Mendonça, Montalegre, Edición da Câmara Municipal, Cadernos
Culturais-5, 1985.
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GR. I - Movemento de permisos de residencia de españois
en Porto (1855-1912)
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Fonte: A.G.C.P. , Libros n.os 3772-3806 e 3843-3852.

Gr. II - Españois de Porto para Brasil
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Fonte: A.G.C.P., Libros n.os 3737-3745.
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Gr. III - Españois en Porto: idades no ano 1888
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Fonte: A.G.C.P. , Libros n.os 3772-3806 e 3843-3852.

Gr. IV - Españois en Porto: estado civil, 1888
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Fonte: A.G.C.P. , Libros n.os 3772-3806 e 3843-3852.
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Cadro I - Españois residentes en Portugal, 1890
Distrito
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
C. Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Viana do C.
Vila Real
Viseu
Total

Residentes
Alfabetizados
N.º
N.º
%
149
53
35,6
727
271
37,3
259
112
43,2
1336
261
19,5
519
191
36,8
321
166
51,7
737
245
33,2
634
280
44,2
269
93
34,6
84
63
75,0
13405
8702
64,9
784
253
32,3
4049
2192
54,1
286
145
50,7
1230
282
22,9
1738
390
22,4
611
171
28,0
27138 13870
51,1

Fonte: Censo de Poboación.
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Resumo
PEREGRINOS DO TRABALLO.
PERSPECTIVAS SOBRE A
INMIGRACIÓN GALEGA EN
PORTO
Jorge Fernandes Alves

Neste traballo abórdase o estudio da emigración galega cara a
Portugal, prestando especial atención ás características demográficas, económicas e sociais dos participantes nestes movementos. Neste sentido a participación na emigración verase como un intento de resolver problemas puntuais da economía
familiar, constituirá unha etapa previa á emigración para o continente americano ou afirmarase como alternativa definitiva para
unha parte importante dos fluxos.

Palabras clave: emigración galega, Porto, características dos emigrantes..

Resumen
PEREGRINOS DEL TRABAJO.
PERSPECTIVAS SOBRE LA
INMIGRACIÓN GALLEGA EN
OPORTO
Jorge Fernandes Alves

En este trabajo se aborda el estudio de la emigración gallega hacia Portugal, prestando especial atención a las características demográficas, económicas y sociales de los participantes en estos
movimientos. En este sentido la participación en la emigración
se verá como un intento de resolver problemas puntuales de la
economía familiar, constituirá una etapa previa a la emigración
para el continente americano o se afirmará como alternativa definitiva para unha parte importante de los flujos.

Palabras clave: emigración gallega, Porto, características de los emigrantes.

Resumé
PÈLERINS DU TRAVAIL.
PERSPECTIVES SUR
L’INMIGRATION GALICIENNE
À PORTO
Jorge Fernandes Alves

Au long de ce travail nous abordons l'étude de l'émigration galicienne vers le Portugal, en portant un intérêt particulier aux caractéristiques démographiques, économiques et sociales des participants à ces mouvements. Dans ce sens, la participation à
l'émigration va être vue comme une tentative de résoudre des
problèmes ponctuels de l'économie familiale; elle va constituer
une étape préalable au phénnomène l'émigration à destination du
continent américain ou elle va s'affirmer comme une alternative
définitive pour une partie importante des flux.

Mots clé: émigration galicienne, Porto, caractéristiques des émigrants.
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Abstract
THE WORK PILGRIMS:
PERSPECTIVES ON GALICIAN
EMIGRATION TO OPORTO
Jorge Fernandes Alves

This work deals with the study of Galician emigration towards
Portugal, paying special attention to the social, economic and
demographic characteristics of those who took part in these movements. In this sense, participation in emigration is seen as an
attempt to solve specific problems in the family economy, a stage prior to emigration to the American continent or establish itself as a definite alternative to an important part of the flows.

Key words: Galician emigration, Oporto, characteristics of emigrants.

Jorge Fernandes Alves. Profesor de Historia Contemporánea
na Facultade de Letras da Universidade de Porto. Licenciado en
Historia na área de Historia Económica e Social, Máster en Estructuras Económicas e Industrialización e as relacións Portugal-Brasil. Algunhas das súas obras máis
importantes son: A emigración galega na cidade do Porto, Lóxicas migratorias no Porto oitocentista.
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Entre os obstáculos para a comprensión do fenómeno migratorio
están a súa difícil concreción conceptual e a dificultade na súa medición. A teoría propón, a partir de
diversos criterios, unha variada serie de definicións para delimita-lo
concepto de migración dentro dunha categoría máis ampla como é a
mobilidade espacial. No presente
estudio centrarémonos na definiAbel Losada Álvarez
ción estatística de migrante e non
Pablo Viso Outeiriño
nas definicións propostas nas teorías das migracións. De tódolos xeitos, como mínima base teórica, entendemos que o termo movemento migratorio ou migración1 designa á vez o desprazamento dunha persoa producido
por un cambio, permanente ou non, do lugar de residencia habitual2, e o fenómeno demográfico caracterizado por este tipo de acontecemento3. Ó facer
referencia á residencia principal ou habitual estase restrinxindo o número de
desprazamentos susceptibles de ser considerados como migracións. Exclúense os movementos pendulares (desprazamentos dunha persoa entre o seu
lugar de residencia e o de traballo, o de ensino, o de asistencia, etc.) e tamén
os de tipo turístico, relixioso (peregrinacións), etc4.
A caracterización das migracións pola distancia percorrida e a duración
da ausencia do migrante permítennos distingui-la migación interna da exterior, e a temporal da definitiva5. Na práctica, a definición das migracións está sempre máis ligada a un modo de división do territorio obxecto de estudio que á distancia percorrida, e cualifícase como migración exterior ou
internacional a que traspasa a fronteira nacional, e interior a que se produce
dentro dos límites do territorio nacional6.

FONTES
ESTATÍSTICAS
OFICIAIS ESPAÑOLAS
DE MOVEMENTOS
MIGRATORIOS
EXTERIORES: UNHA
REVISIÓN CRÍTICA

1. Consideramos migración como sinónimo de movemento migratorio. Ver Pressat, R.: Diccionario de
demografía, Barcelona, Oikos-Tau, 1987, p. 116. Sen embargo, algunha da bibliografía básica na análise demográfica considera o movemento migratorio como o fenómemo demográfico que ten como suceso característico a migración. Ver Leguina, J.: Fundamentos de demografía, Madrid, Siglo XXI, 1992
(quinta edición), p. 241.
2. Livi-Bacci, M.: Introducción a la demografía, Barcelona, Ariel Historia, 1993, pp. 311-312.
Vinuesa, J. (ed.): Demografía. Análisis y proyecciones, Madrid, Síntesis, 1994, pp. 127-132.
3. Pressat, R.: op. cit., pp. 105-106.
4. Pressat, R.: op. cit., pp. 105-106 e 116-117.
Thumerelle, P.J.: Las poblaciones del mundo, Madrid, Cátedra, 1995, p. 426.
5. Tapinos, G.: Elementos de demografía, Madrid, Espasa-Universidad, 1988, pp. 185-187.
6. Pressat, R.: Demografía estadística, Barcelona, Ariel, 1981, pp. 158-159.
Pressat, R.: Los métodos en demografía, Barcelona, Oikos-Tau, 1983, p. 65.
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Entre tódolos fenómenos demográficos, o movemento migratorio é o de
máis difícil medición7. A súa valoración pode establecerse a partir de diversos tipos de estatísticas: censos, rexistros de poboación, ficheiros administrativos (permisos de traballo, de residencia e outros), enquisas, etc8.
Neste traballo centrámonos unicamente nas fontes estatísticas oficiais españolas creadas co obxecto de medi-los movementos migratorios co exterior. Por unha banda, consideramos que no panorama dos estudios migratorios en España bótase en falta, a pesar dos traballos existentes, un intento
sistemático de organización, análise e crítica das fontes oficiais españolas de
movementos migratorios exteriores, que abarque a emigración ultramarina e
a continental desde o inicio da estatística oficial ata a actualidade9. Por outra, pretendemos facer unha revisión selectiva e crítica dos estudios sobre
emigración que máis contribuíron ó coñecemento das fontes estatísticas10.
A orixe da estatística oficial de España remóntase a 1856. Neste ano publícase a primeira lei xeral de estatística e créase a primeira entidade española encargada de centralizar toda a información deste tipo: a Comisión de
Estadística General del Reino. En 1861 esta comisión pasa a chamarse Junta General de Estadística, organismo que desaparecerá en 1870 coa creación
da Dirección General de Estadística e o Instituto Geográfico. Tres anos despois estas dúas entidades refúndense nunha soa baixo a denominación de
Instituto Geográfico y Estadístico (IGE), constituíndose a nivel administrativo unha dirección xeral que leva o mesmo nome11.
Transcorridos case trinta anos desde o inicio da estatística oficial en España, o Consello de Ministros, no ano 188312, confíalle ó IGE a tarefa de formar unha estatística completa da emigración e inmigración que ten lugar po7. Neste aspecto coinciden tódolos demógrafos. Véxanse as obras citadas nas notas anteriores e tamén,
entre outras:
Hubert, G. e Guillaume, W.: Demografía, Madrid, Pirámide, 1973, p. 98.
Vallin, J.: La demografía, Madrid, Alianza Universidad, 1995, p. 53.
8. Tapinos, G.: op. cit., pp. 39-45.
9. Nos últimos anos publicáronse traballos que tratan rigorosamente as fontes estatísticas españolas para
o estudio dos movementos migratorios exteriores, entre eles destacan os dous seguintes:
Yánez Gallardo, C.: La emigración española a América (siglos XIX y XX), Xixón, Archivo de Indianos,
1994.
Sánchez Alonso, B.: Las causas de la emigración española 1880-1930, Madrid, Alianza Universidad,
1995, pp. 94-133.
Sen embargo, o primeiro deles refírese soamente á emigración española a América, e o segundo non vai
máis alá do ano 1930.
10. Os datos editoriais de cada un deles iranse introducindo mediante notas ó pé de páxina a medida que
vaian requirindo a nosa atención.
11. IGE: Anuario Estadístico de España. 1912, Madrid, 1913, pp. 5-7 e 23-25.
12. Real Orde do 13/08/1883. Un ano antes, a Real Orde do 26/08/1882 marcara as bases para a recollida de datos sobre os pasaxeiros por mar que saían e entraban polos portos españois.
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los portos españois. Atendendo a esta demanda, o IGE publicou no 189113 a
Estadística de la Emigración e Inmigración, achegando datos relativos ó período 1882-90. Deste xeito nace o que pode considerarse como a primeira
serie estatística oficial española para o estudio dos movementos migratorios
exteriores. Trátase dun reconto con continuidade ata a década dos sesenta do
presente século, baseado unicamente nas entradas e saídas de pasaxeiros por
mar inscritos nos portos españois con destino ou procedencia do exterior14.
O IGE era consciente das eivas dos seus datos, e, xa desde o ano 1891, amósase disconforme coa denominación de Estadísticas de la emigración e inmigración, e sinala que a única misión que cumpren estas é a de medi-los
pasaxeiros por mar co exterior15.
Poderían considerarse tamén unha serie de estatísticas oficiais que, aínda
que non tiñan a tarefa de valora-la corrente migratoria, permiten aproximarnos a esta en anos anteriores a 1882. Falamos dos cómputos de pasaportes
publicados en 1862 no Anuario Estadístico de España 1860-61, e dos rexistros da Dirección de Aduanas publicados na sección de navegación da Estatística de comercio exterior y navegación de España, que achegan datos de
chegadas de viaxeiros ós portos españois desde 1869 a 1921, e de saídas no
período 1886-192116.
As primeiras disposicións sobre emigración aparecen a mediados do século XIX17, sen embargo non será ata 1907, coa promulgación da primeira
Lei española de emigración, cando se defina por vez primeira un concepto
de emigrante ó que debe axustarse a estatística. Coa lei xorde ademais un organismo, o Consejo Superior de Emigración (CSE), que terá entre as súas
obrigas a elaboración da mesma. Identificaranse os emigrantes con “los españoles que se propongan abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido o de tercera clase, o de otra que el Consejo Superior de Emigración declare equivalente, y con destino a cualquier punto de América, Asia u
Oceanía”18.
Os primeiros datos desta serie de movementos migratorios baseada no
concepto legal de emigrante recollen saídas de 1908, e publicáronse en 1909
no boletín n.º 1 do CSE. Oito anos despois, en 1916, comezarán a recollerse tamén as entradas. Mentres que as series de saídas legais, aínda que con
13. No ano 1888 publicara as primeras cifras relativas ó período 1882-85 na Reseña geográfica y estadística de España
14. A partir de agora para referirnos a este reconto falaremos das estatísticas de pasaxeiros por mar, nome que adoptarán a partir de 1912 e polo que son normalmente coñecidas.
15. IGE: Estadística de la emigración e inmigración de España, 1882-1890, Madrid, 1891, p. 32.
16. Para amplia-la información sobre estas fontes véxase Yáñez Gallardo, C.: op. cit.
17. Bayón Mariné, F.: Legislación española de emigración, Madrid, Instituto Español de Emigración,
1975.
18. Lei de Emigración do 21 de decembro de 1907, capítulo 1º, art. 2º.
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moitos matices, teñen continuidade ata a actualidade, a contabilización de
entradas deste tipo rematará en 1971, coincidindo coa Lei de Emigración do
mesmo ano.
Polo exposto ata agora dedúcese que desde comezos do século XX ata
entrada a década dos sesenta, temos dúas series paralelas. Unha baseada en
pasaxeiros e elaborada polo organismo central de estatística, e a outra apoiada nun concepto de emigrante definido por lei, e confeccionada por un organismo oficial que ten as competencias en materia de emigración, incluíndo a de elabora-las estatísticas emigratorias.
O concepto legal de emigrante, a diferencia do de pasaxeiro, é dinámico.
Varía ó longo do tempo e dun espacio a outro, debido a que a lexislación de
calquera país sempre está influída por consideracións de política nacional.
No caso das estatísticas españolas, a evolución da definición de emigrante,
conforme o fai a lei, provoca que os datos dun determinado período non sexan comparables cos doutro, e que durante a década dos sesenta, ó coexistir
dúas definicións no texto lexislativo, convivan dúas series de datos baseadas
en emigrantes legais: a de pasaxeiros españois por mar que viaxan con pasaxe retribuído ou gratuíto, de terceira clase ou outro equivalente, e os recontos de emigración asistida polo Instituto Español de Emigración (IEE).
Está última será a única estatística oficial española desde 1971 ata hoxe.
Como se verá ó longo deste traballo, as estatísticas dependen, ademais da
calidade da definición de migrante internacional, do método de compilación
empregado. No que segue, trataremos en diferentes apartados as tres series
consideradas: a de pasaxeiros por mar, a de migracións legais-non asistidas
e a de emigración legal-asistida19, iniciadas polo IGE, o CSE e o IEE respectivamente. A serie de pasaxeiros por mar é a máis utilizada polos investigadores para estudia-lo fluxo migratorio con ultramar ata a Guerra Civil.
Posteriormente, e tamén con respecto a ultramar, empréganse maioritariamente as estatísticas de migración exterior-non asistida. A estatística do IEE
elabórase a partir de finais da década dos cincuenta do presente século co obxecto de contabilizar unha emigración controlada por el na súa saída, e que
predominantemente vai cara a Europa. Neste tipo de emigración, desenvolvida coa intervención estatal, normalmente media un contrato de traballo, e
é o resultado de convenios internacionais bilaterais.
ESTATÍSTICAS DE
PASAXEIROS POR
MAR

A elaboración das estatísticas de pasaxeiros por
mar estivo sempre a cargo do organismo central
de estatística, desde o IGE ata o Instituto Nacional de Estatística (INE), entidade que segue

19. Á serie que comezou a elabora-lo CSE chamámoslle legal-non asistida co obxecto de distinguila da
asistida do IEE. No caso desta última falamos de emigración e non de migración porque non recolle entradas.
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na actualidade. As series confeccionadas achegan datos desde 1882 ata
1956, de saídas e entradas baseadas nos pasaxeiros embarcados e desembarcados polos portos españois que teñen como destino ou procedencia o estranxeiro ou as colonias españolas, excluíndo, polo tanto, o movemento de
cabotaxe20. Permiten aproximarnos a unha valoración das correntes migratorias que teñen como orixe ou destino ultramar, emigración en certa medida definitiva, e das temporais a Alxeria. Sen embargo, non resultan de grande utilidade para aproximarnos ós fluxos continentais, que maioritariamente
empregaban a vía terrestre.
Aínda que o grao de pormenorización da estatística é variable e os seus
criterios de clasificación heteroxéneos, en xeral pódese dicir que os pasaxeiros, de entrada e saída, se clasifican segundo os seguintes apartados: provincias marítimas nas que foron inscritos, países de destino/procedencia, sexo,
idades, profesións e nacionalidade.
Indicabamos no comezo do estudio que no ano 1891 o IGE publica, baixo a denominación de: Estadística de la Emigración e Inmigración, os datos
de saídas e entradas baseados nos pasaxeiros embarcados e desembarcados
polos portos españois no período 1882-90, marcando, deste xeito, o inicio do
que pode considerarse como a primeira serie estatística oficial española para o estudio dos movementos migratorios exteriores. Neste primeiro volume
sinálase que os tres seguintes elementos: os sucesos de Saida (Alxeria) -onde moitos emigrantes españois foron asasinados no verán de 1881-, as denuncias de abusos e os cargos contra as Axencias de emigración, e o deficiente resultado dos traballos da Comisión Especial creada no Ministerio de
Fomento para estudia-lo problema social da emigración española21 (achegar
antecedentes, datos novos e propoñer solucións), fixeron que o goberno decidise encomenda-la formulación do problema da emigración ó IGE. O Real Decreto do 6 de maio de 1882 asigna definitivamente tal tarefa ó citado
organismo, e a Real Orde do 26 de agosto de 1882 marcará as bases para a
recollida dos datos.
Para a elaboración deste tomo inicial da Estadística de la Emigación e Inmigración, o IGE fixo un exame das actas dos congresos internacionais de
estatística, centrándose principalmente no primeiro congreso celebrado en
Bruxelas en 1853. Posteriormente procedeu á análise dos métodos e resultados obtidos nos rexistros de emigración e inmigración estranxeiros22, e dos
20- O INE insiste en que non debe perderse de vista que a estatística de pasaxeiros por mar non conta o
movemento de cabotaxe. INE: Estadística del movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior,
1935-1944, Madrid, 1949, p. XI.
21. IGE: op. cit., 1891, p. 9.
22. Unha breve descrición dos métodos seguidos en Alemaña, Arxentina, Austria, Baviera, Bélxica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Suecia, Suíza e Uruguai, aparecen exposta en IGE: op. cit., apéndice I, 1891, pp. 103-108.
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rexistros de movementos de poboación dos centros nacionais (concellos, gobernos civís, capitanías de porto, consulados de España no estranxeiro, direccións da sanidade marítima, aduanas e administracións económicas) e
consulados estranxeiros en España, chegando á conclusión de que a fiscalización exercida pola sanidade marítima era a máis eficaz, polo que soamente podían empregarse os datos subministrados por esta fonte23.
O IGE, con respecto ós datos dos centros nacionais, indica que os concellos non cumprían coas dúas disposicións da lei municipal que debían servir de base da estatística: facer un empadroamento cada cinco anos, rectificado tódolos anos intermedios, e remitir anualmente un resumo do número
de veciños domiciliados e transeuntes, clasificados na forma que para o censo de poboación determinara o goberno. Os gobernos civís tampouco cumprían na práctica coa súa función de tramitar, conceder ou nega-los pasaportes e as autorizacións necesarias para emigrar. Os datos procedentes das
capitanías dos portos eran moi deficientes a pesar de que os capitáns dos buques tiñan que entregar nestas oficinas, tanto na entrada como na saída, unhas listas similares ás prescritas para a Sanidade marítima. Os datos que poderían subministra-las aduanas a administracións económicas estaban
eivados de tal forma que non podían ser empregados con fins estatísticos. E,
por último, os rexistros dos cónsules españois no estranxeiro eran tan deficientes que non se aproximaban nin remotamente á cifra de españois residentes. O principal motivo era que os españois evitaban acudir ós consulados, debido a que a inscrición no rexistro levaba consigo o pagamento de
direitos e, ás veces, a responsabilidade do servicio militar e as sentencias dos
tribunais24.
E con respecto ós datos dos consulados estranxeiros en España, di que
poderían ser de moito interese para comproba-la saída polos nosos portos,
pero que dependen da boa vontade dos funcionarios destas oficinas e dos
seus gobernos, xa que non teñen a obriga de prestar tal servicio25.
Desde 1891 ata 1922 o IGE editará un total de 12 volumes, sendo o último o relativo ó bienio 1917-18. Desde o primeiro ata o de 1911 mantívose a
denominación de Estadística de la Emigración e Inmigración. Conscientes
do pouco axeitado desta denominación, o tomo de 1912-13 xa saíu co título
de Estadística de pasajeros por mar26, axustándose deste xeito ó contido.
Estadística de la Emigración e Inmigración. (Anos 1882-90, 1891-95, 1896-1900,
1901-02, 1903-06, 1907-08, 1909-11). Madrid, 1891-1912. 7 volumes.
Estadística de pasajeros por mar. (Anos 1912-13, 1914, 1915, 1916, 1917-18).
Madrid, 1914-22. 5 volumes.
23. IGE: op. cit., apéndice II, 1891, pp. 21-27 e 109-113.
24. IGE: op. cit., apéndice II, 1891, pp. 25-26 e 109-110.
25. IGE: op. cit., apéndice II, 1891, pp. 110-111.
26. IGE: Estadística de la emigración e inmigración de España, 1891-1895, Madrid, 1898, p. 46.
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En 1923 o organismo central de estatística pasará a chamarse Dirección
General de Estadística, denominación que xa tivera en 1867, e cos cambios
políticos de 1924 adopta o nome de Jefatura Superior de Estadística. Estas
dúas entidades publicarán a Estadística de pasajeros por mar de 1919 e de
1920-22 respectivamente, últimos tomos editados con este título.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Estadística de pasajeros por mar. (Ano
1919). Madrid, 1923. 1 volume.
JEFATURA SUPERIOR DE ESTADÍSTICA: Estadística de pasajeros por mar. (Anos
1920-22). Madrid, 1924. 1 volume.

A Jefatura Superior de Estadística tamén tivo unha curta vida. Un ano
despois da súa creación, en 1925, pasa a ser Servicio General de Estadística, e esta, pola súa vez, convértese en 1931 en Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. Nove anos despois, en 1940, reaparece a denominación
de Dirección General de Estadística, e xa, finalmente, en 1945 nace a entidade que segue na actualidade: o Instituto Nacional de Estadística27. Estes
últimos catro organismos editarán as Estadísticas del movimiento de buques
y pasajeros por mar con el exterior. A relación que completa a estatística iniciada polo IGE é a que segue:
SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA: Estadísticas del movimiento de buques y
pasajeros por mar con el exterior. (Anos 1923-24-25). Madrid, 1929. 1 volume.
INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA: Estadísticas del
movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior. (Anos 1926-29, 1930, 1931).
Madrid, 1931, 1932 e 1933. 3 volumes.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Estadísticas del movimiento de
buques y pasajeros por mar con el exterior. (Anos 1932, 1933, 1934). Madrid, 1936. 1
volume.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Estadísticas del movimiento de buques
y pasajeros por mar con el exterior. (Anos 1935-44, 1945-54, 1955-56). Madrid, 194957. 3 volumes.

En 195628 establécese a colaboración da Dirección General de Aduanas
co INE para forma-la Estadística del Tráfico Marítimo. O primeiro e único
volume, editado polo INE en 1963, fai referencia ó sexenio 1957-62. Non
se trata dunha nova estatística, senón dun esforzo de coordinación de infor27. Con respecto á cronoloxía do organismo central de estatística pódense consulta-las seguintes obras:
IGE: op. cit., 1913, pp. 5-7 e 23-25.
INE: Anuario Estadístico de España. 1958, Madrid, 1959, pp. X-XI.
Tamames, R.: Fundamentos de Estructura Económica, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 492-493, 10ª
edición (revisada e ampliada), 1ª ed. (1975).
Se se quere afondar na evolución do INE desde a súa fundación ata 1981 pódese acudir a: García Álvarez, M.: Historia del Instituto Nacional de Estadística (1945-1981), Madrid, INE, 1981.
28. Orde presidencial do 2 de agosto de 1956.
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macións parciais dispersas por diferentes organismos, absorbendo entre outras a Estadística del movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior29.
Entre as series estatísticas de migrantes legais
distinguiremos dous tipos: a de migración legalnon asistida e a de emigración legal-asistida,
iniciadas polo Consejo Superior de Emigración (CSE) e o Instituto Español
de Emigración (IEE) respectivamente. Como xa indicaramos na introducción, á serie que comezou a elabora-lo CSE chamámoslle legal-non asistida
co obxecto de distinguila da asistida do IEE, e no caso desta última falamos
de emigración e non de migración porque non recolle entradas. Primeiramente trataremos ámbalas dúas de forma conxunta e posteriormente cada
unha delas por separado.
En 1907, coa promulgación da primeira Lei española de emigración, defínese por vez primeira un concepto de emigrante ó que debe axustarse a estatística, e xorde un organismo, o CSE, que terá entre as súas tarefas a elaboración da mesma. Poderíase afirmar que desde 1907 ata a promulgación
da Lei de Emigración de 1971 considéranse emigrantes, para os efectos estatísticos, os pasaxeiros españois de terceira clase ou asimilada, que viaxen
a ultramar, embarcados ou desembarcados polos portos españois, sen ter en
conta se a súa residencia habitual está en España ou no estranxeiro.
A Lei de Emigración do 21 de decembro de 1907 indica no seu capítulo
1º, art. 2º, que serán considerados emigrantes: “los españoles que se propongan abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido o de tercera clase, o de otra que el Consejo Superior de Emigración declare equivalente, y
con destino a cualquier punto de América, Asia u Oceanía”. O texto refundido do 20 de decembro de 1924, no seu capítulo 1º, art. 2º, reitera que: “los
españoles o sus familias que se dirijan a ultramar se reputarán siempre emigrantes si viajan con pasaje de tercera u otra clase a esta equiparada”, e o
mesmo a Lei de Bases da Emigración do 22 de decembro de 1960 (capítulo
1, base 2ª), e a Lei de Ordenación de la Emigración, Decreto 1000/62 do 3
de maio de 1962 (capítulo único, art. 1º, punto 3). Soamente coa promulgación da Lei de Emigración do 21 de xullo de 1971 deixan de computarse este tipo de emigrantes legais30.
ESTATÍSTICAS DE
MIGRANTES LEGAIS

29. INE: Estadística del tráfico marítimo (buques y pasajeros), 1957-1962, Madrid, 1963, limiar.
30. Desde mediados do século XIX cóntanse por centenares os decretos, ordes, resolucións, etc., en materia de migración. Son de grande interese as recompilacións efectuadas nas seguintes obras: Inspección
General de Emigración: Compilación de las disposiciones dictadas sobre emigración, Madrid, Imprenta
Sáez Hermanos, 1933-1934, 2 tomos.
De Blas García, F. (recomp.): Legislación Española de la Emigración (1936-1964), Madrid, IEE, 1965.
Bayón Mariné, F.: Legislación española de emigración, Madrid, IEE, 1975.
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É necesario facer, cando menos, dúas matizacións. En primeiro lugar,
aínda que é certo que a lei non altera a definición inicial, tamén o é que o
Consejo Superior de Emigración modificou o que entendía por clase equivalente31, aínda que isto non alterou significativamente a estatística. E, en segundo lugar, é preciso indicar que a lei de bases da emigración de 1960 (capítulo 1, base 2ª) recolle ademais un novo tipo de emigrantes: “los españoles
que se desplazan al extranjero, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad expresa o
tácita de hallar ocupación de cualquier clase en otro país, o con motivo de
llamada o de reagruapción familiar”. Para os efectos estatísticos, isto significa un novo reconto de emigración legal, a de emigrantes, que teñen residencia habitual en España, asistidos na súa saída polo IEE, o que orixina que
no período 1960-71 convivan dous conceptos legais de emigrantes e paralelamente dous recontos estatísticos de características moi diferentes. A partir
de 1972, como consecuencia da Lei de Emigración de 1971, contabilizaranse como emigrantes soamente ós españois que reciben asistencia do IEE na
súa saída, o que provoca a interrupción da serie de retornos ó desaparece-lo
primeiro tipo de reconto: o de pasaxeiros por mar de 3ª clase ou asimilada.
De tódolos xeitos, a partir de 1981 pódense estima-los retornos de españois
a partir dos datos de baixas consulares, e desde 1985 tamén se poden valora-los inmigrantes tanto españois como estranxeiros a partir dos datos proporcionados pola Estatística de Variacións Residenciais.
Todos estes cambios non son alleos ó contexto histórico; o mesmo que a
lexislación de calquera país, as leis españolas están influídas por consideracións de política nacional. En materia de emigración, o réxime franquista caracterízase, ata 1956, por unha política restrictiva para as saídas e favorecedora da repatriación de emigrantes españois; neste sentido, o Decreto do 1
de agosto de 1941 indica que o Estado debe preocuparse máis de establecer
fórmulas para a reintegración á Patria que de regula-las correntes de emigración. Pérez Prendes sinala que, en síntese, o mecanismo establecido centrábase en dous pivotes de acción: acentua-la tutela no exterior e ofrecer condicións económicas moi aceptables para os economicamente débiles32.
Segundo este mesmo autor, a creación do IEE (Lei do 26 de xullo de 1956)
foi o primeiro paso dado polo Estado de cara a retomar medidas propias do
goberno republicano, comezando o inicio dunha política de apertura á emigración exterior, como consecuencia dunha situación interior negativa e unha Europa na que volve a demanda de traballo. O proceso emigratorio cara

31. No 1914 o CSE decide considerar tamén como emigrantes a aqueles que levaran un billete de importe
non superior nun 50% ó prezo da pasaxe máis barata de cada barco.
32. Pérez-Prendes y Muñoz-Arraco, J. M.: El marco legal de la emigración española en el constitucionalismo, 1993.
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a Europa canalizarase por medio de acordos e convenios de emigración bilaterais, subscritos entre o Estado español e os países de destino33.
A partir do 1957, e de forma máis clara desde 1959, prodúcese un aumento das cifras e unha variación do destino da emigración exterior española: a tradicional emigración a América substitúese polos movementos cara a
Europa occidental. Os datos amosan que a partir de 1964, con respecto a ultramar, a emigración neta será negativa: os retornos superarán as saídas.
As estatísticas do IEE, á parte da emigración asistida continental, publicarán, tamén os datos sobre a asistida a ultramar por vía aérea e marítima.
As cifras de emigración asistida a ultramar por vía marítima deixarán de
ofrecerse a partir de 1979 debido a que os emigrantes utilizan a vía aérea.
Tras algúns anos de números insignificantes, en 1979 xa non houbo ningún
emigrante por vía marítima en todo o territorio español.
Trátase dun tipo concreto de reconto de pasaxeiros por mar. Estas cifras refírense ós españois
que viaxan a ultramar con pasaxe de terceira clase ou asimilada, embarcados ou desembarcados
polos portos españois, sen ter en conta se a súa residencia habitual está en España ou no estranxeiro. Por unha banda, permiten reconstruír series provinciais de saídas desde 190934 ata 1971, pero clasificadas por sexos e idades soamente existen desde 1916. Por outra, a serie provincial de entradas comeza
en 1916 e prolóngase ata 1971. A partir de 1946 esta serie clasificarase tamén por sexos e idades. Esta estatística, segundo reflectía a lei, é exclusivamente transoceánica, exclúe do seu cómputo África e Europa. Os datos de
entradas e saídas interrómpense soamente no período da Guerra Civil.
A primeira entidade encargada de elaboralas foi o Consejo Superior de
Emigración, creado en 1907. Cos cambios políticos, en 1924 adopta a denominación de Dirección General de Emigración. Entre 1927 e 1929 a estatística será confeccionada pola Subdirección General de Emigración, e
posteriormente, ata o inicio da Guerra Civil, pola Inspección General de
Emigración. Os datos publicábanse nos boletíns de emigración editados por
estes organismos. A relación de estatísticas de migrantes legais-non asistidos, no primeiro tercio do século XX, é a que segue.
ESTATÍSTICAS DE
MIGRANTES LEGAIS
NON ASISTIDOS

CONSEJO SUPERIOR DE EMIGRACIÓN: Boletín de Emigración. 1ª época. Anos:
1909-23 (n.os 1-129). 15 volumes (un por ano).

33. Para maior información con respecto ós acordos, subscritos entre España e os gobernos europeos, a
finais da década dos cincuenta e principios dos sesenta, remitímonos á publicación do IEE: IV Congreso
de la emigración española, Oviedo, Xixón e Santiago de Compostela, outubro de 1971.
34. Os primeiros datos desta serie de movementos migratorios baseada no concepto legal de emigrante,
publicados no boletín n.º 1 do CSE, recollen parte das saídas de 1908.
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN: Boletín de Emigración. 2ª época. Anos:
1925-1926 (n.os 1-9). 2 volumes (un por ano).
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN: Boletín de Emigración. 3ª época.
Anos: 1927-1929 (n.os 1-6). 2 volumes (1927, 1928-29).
INSPECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN: Boletín de Emigración. 4ª época. Anos:
1929 -1934 (8 números, numeración independente cada ano). 5 volumes (1929-30,
1930-31, 1932, 1933, 1934).

Con posterioridade á Guerra Civil, e especialmente entre 1939 e 1945,
hai unha confusión xeneralizada en canto ó organismo que tiña a competencia de elaborar estas estatísticas, con respecto ós datos dispoñibles (se existen ou non, que datos hai, etc.), e, en ocasións, con respecto a ámbalas dúas
cousas. Aínda que non é propósito deste traballo dar unha relación exhaustiva de erros, imprecisións ou ambigüidades que poidan aparecer nos diferentes traballos históricos, demográficos, etc., cremos conveniente realizar
un breve percorrido por algunhas das obras máis representativas co obxecto
de ilustra-lo grao de confusión do que falamos. Posteriormente, precisarémo-lo que acontece coas estatísticas de migracións legais-non asistidas desde que remata a Guerra Civil ata que desaparecen.
En relación con estas estatísticas, o profesor X. M. Beiras afirma que se
interrompen coa Guerra Civil e que soamente se continúan en 1946 coas publicacións da Dirección General de Empleo (DGE) do Ministerio de Trabajo,
existindo polo tanto un período baleiro en canto a información estatística35.
Esta afirmación, como veremos máis adiante, non é moi acertada, os datos de
migracións legais-non asistidas seguiron recolléndose é publicándose.
Salvador Palazón, en relación coas fontes estatísticas para o estudio do
movemento migratorio español a Latinoamérica durante o período 1931-45,
indica que na primeira metade da década dos trinta empregará no seu estudio
a estatística de pasaxeiros por mar do organismo central de estatística, e que
entre 1936 e 1945 usará, entre outros, os datos ofrecidos polas fontes oficiais,
identificando estes cos que aparecen recollidos na Memoria36 anual do IEE do
ano 198737. Resulta sorprendente o feito de que este autor fale, neste período,
destas dúas fontes como se trataramos de cousas diferentes, cando en realidade é a mesma. A serie histórica reconstruída polo IEE na súa memoria o único que achega, para o período 1936-45, é unha reproducción dos datos contidos na estatística de pasaxeiros por mar do organismo central de estatística38.
35. Beiras Torrado, J. M.: Estructura y problemas de la población gallega, A Coruña, Gráficas del Noroeste, 1970, pp. 127 e 131.
36. Os datos ós que fai referencia aparecen en: Dirección General del Instituto Español de Emigración:
Memoria anual, vol. I, Madrid, 1987, pp. 130-131.
37. Palazón Ferrando, S.: Capital humano español y desarrollo latinoamericano, Institut de Cultura Juan
Gil-Albert, Generalitat Valenciana, 1995, p. 25.
38. Pódese comprobar cotexando a citada serie que aparece na memoria do IEE cos datos da Estadística
del movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior. Decenio 1935-44, publicada polo INE,
nun único volume, en 1949.
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César Yáñez, en relación cos organismos que confeccionaban a estatística, sinala que desde 1939 a 1980 o Ministerio de Trabajo (MT) foi o responsable da emigración española a través da DGE (1939-1957) e do Instituto Español de Emigración (IEE), de nova creación (1958-1980)39, e indica
como fonte de datos entre 1939 e 1957 o Informe sobre emigración elaborado pola DGE40. O IEE41, mesturando indiscriminadamente as entidades que
elaboraban as estatísticas de pasaxeiros e as de migracións legais asistidas e
non asistidas, di que os organismos que tiñan competencia en materia estatística, segundo as épocas son os que seguen: de 1882 a 1941, o Instituto Geográfico y Estadístico; de 1942 a 1959, o INE (competencia en estatísticas)
e o MT (migracións laborais); e de 1960 a 1987, o MT e o propio IEE. Tras
este pequeno exercicio ilustrativo do grao de confusión e contradicción entre as diferentes obras, consideramos que a mellor forma de matizar e contrastar toda esta serie de afirmacións é proseguindo co estudio que estamos
a realizar.
A Lei do 8 de agosto de 1939 sinala que as cuestións de emigración correspóndenlle á Dirección General de Trabajo (DGT). A Orde do 29 de marzo de 1946 reitera que compete en exclusiva ó Ministerio de Trabajo (MT),
e dentro deste á DGT, a través da sección de Emigración, velar pola aplicación da Lei de Emigración (do 20 de decembro de 1924), regulamento e demais disposicións relativas á emigración. Esta Orde sinala que para os efectos estatísticos empregarase unha lista adaptada ó modelo usado pola antiga
Inspección General de Emigración, e que estará composta polos pasaxeiros
españois que por viaxar na clase terceira ou asimilada deben considerarse
emigrantes, e outra lista en que figuren os estranxeiros que viaxen nas mesmas clases.
Exercendo as súas competencias, os datos comprendidos entre 1939 e
1945 foron recollidos pola sección de Emigración da DGT, posteriormente
remitidos ó organismo central de estatística, e publicados por este nos seus
Anuarios. As cifras relativas ós anos 1939 e 1940 publicáronse por vez primeira no Anuario Estadístico de España. 1943, da Dirección General de Estadística. Posteriormente o INE, nos seus Anuarios de 1944-45 e 1946-47,
publica os datos relativos a 1941-44 e 1945 respectivamente.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario Estadístico de España. (Ano
1943). 1 volume. (Datos relativos a 1939 e 1940).
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Anuario Estadístico de España. (Anos
1944-45, 1946-47). 2 volumes. (Datos relativos a 1941-44 e 1945 respectivamente).

39. Yánez Gallardo, C.: op. cit., 1994, p. 32.
40. Yánez Gallardo, C.: op. cit., 1994, p. 39.
41. Dirección General del Instituto Español de Emigración: op. cit., 1987, p. 126.
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Non será ata o ano 1949 cando a DGT edite por vez primeira estas estatísticas como publicación propia. Neste ano sairá o primeiro volume sobre
movementos migratorios exteriores transoceánicos co título de Estadísticas
de Emigración (años 1946-48). Un ano despois, en 1950, a DGT comezará
a publicar tamén a Estadística de la Repatriación Bonificada. Emigrantes
españoles repatriados gratuitamente por el Estado español. Esta estatística
de repatriación comeza con datos relativos a 1941, e xurdiu como consecuencia da promulgación do Decreto do 1 de agosto deste ano, no que se
manifesta a preocupación do Estado máis por establecer fórmulas para a
reintegración ó país que por regula-las correntes de emigración.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO (Ministerio de Trabajo): Estadísticas de Emigración. (Anos 1946-1948, 1949, 1950, 1951). Madrid, 1949-52. 4 volumes.
- Estadística del movimiento migratorio transoceánico. (Anos 1952, 1953, 1954, 1955,
1956). Madrid, 1953-57. 5 volumes.
- Estadística de la Repatriación Bonificada. Emigrantes españoles repatriados gratuitamente por el Estado Español. (Anos 1941-48, 1949-50, 1951, 1952, 1953, 1954,
1955, 1956). Madrid, 1950-57. 8 volumes.

A partir do tomo correspondente ó ano 1957, último publicado baixo a
responsabilidade da DGT, os movementos migratorios transoceánicos e as
repatriacións ultramarinas aparecerán baixo un único volume. No ano 1958
a Dirección General de Empleo (DGE), creada por Decreto do 9 de maio,
substituirá á DGT. A Orde do 1 de outubro dese mesmo ano establece como
función específica da DGE a confección e conservación de censos de traballadores emigrados e a formulación das estatísticas de migración e repatriación. Establécense tamén unha serie de campos de colaboración co IEE, e,
dous anos despois, o Decreto do 23 de xullo de 1959 determina a cooperación entre o IEE e a DGE en materia estatística. Desde o volume relativo ó
ano 1959 da Estatística de migración, retorno y repatriación bonificada da
DGE, incorpóranse datos sobre a emigración continental. Sen embargo, a diferencia das cifras transoceánicas, os datos continentais non son propios,
proceden do IEE e do Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación
(SNEC), e soamente recollen os asistidos. A partir do volume relativo a
1960, os cadros estatísticos compleméntanse cun estudio analÌtico dos mesmos. Anteriormente a publicación nutríase única e exclusivamente de datos
estatísticos tabulados en función das características e modalidades dos movementos migratorios.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO (Ministerio de Trabajo): Estadísticas de migración y repatriación bonificada (movimiento transoceánico). (Ano 1957). Madrid,
1958. 1 volume
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (Ministerio de Trabajo): Estadísticas de migración, retorno y repatriación bonificada (movimiento transoceánico). (Anos 1958,
1959). Madrid, 1959-60. 2 volumes.
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- Estadísticas de Migración exterior. (Anos 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,
1967). Madrid, 1961-68. 8 volumes.

Coas cifras de 1967 estas estatísticas deixan de publicarse. A partir de
1968 e ata 1971 os datos de migracións legais transoceánicas non asistidas
incorpóranse no Anuario Estadístico de España (INE).
A emigración asistida é a que ten lugar axustándose ós plans, operacións ou programas aprobados e desenvolvidos polo Goberno ou coa súa
intervención, e conta coa súa axuda técnica ou
42
económica . O IEE, creado por lei o 17 de xullo de 1956, será a entidade
oficial encargada da asistencia ó emigrante, na fase preparatoria da súa viaxe, durante esta, e na súa chegada e asentamento no país de recepción43.
Segundo o profesor Rafael Puyol44, o proceso de recollida e elaboración
dos datos é como segue: cando un traballador desexaba emigrar ó estranxeiro a través do IEE, cubría unha solicitude nas Delegacións Provinciais deste
organismo ou nas Oficinas do SNEC (había dous modelos distintos: un para os que ían a Europa e outro para os que ían a Ultramar), e coas solicitudes constitúese un rexistro de emigrantes. Ós traballadores seleccionados estendíaselles un contrato de traballo, a documentación precisa e eran
trasladados ó país de destino. As relacións destes traballadores, tras unha primeira depuración, enviábanse mensualmente ó IEE, e nelas constaban os nomes e apelidos do emigrante, idade, estado civil, ocupación, empresa, cidade, se a contratación era nominativa ou innominada, o número de veces que
emigrou anteriormente e o número de tarifa da Seguridade Social. Os datos
recibidos sometíanse a unha segunda depuración, aquí o erro máis frecuente era mestura-los emigrantes permanentes cos de temporada, e posteriormente confeccionábanse os cadros publicados.
Na emigración asistida a ultramar distínguense dous tipos de emigración.
Unha integrada polos emigrantes espontáneos ou persoas que emigran pola
chamada familiar ou contrato de traballo, que non reciben axudas económicas directas, aínda que si unha asistencia xenérica en materia de tramitación
de documentos, reservas, etc. E outra acollida ós programas de asistencia:
reagrupamento familiar, préstamos de viaxe e man de obra precolocada45,
ESTATÍSTICAS DE
EMIGRACIÓN LEGAL ASISTIDA

42. Lei de Ordenación da Emigración, Decreto do 3 de maio de 1962, título I, capítulo único, art. 2º.
43. Lei do 22 de decembro de 1960. Bases de ordenación da emigración. Base 4ª.
44. Puyol, R.: “Las fuentes españolas para el estudio de los movimientos migratorios recientes”, Boletín
de la Real Sociedad Geográfica, t. CXII, Madrid, 1976, pp. 477-487.
45. Segundo o Informe sobre emigración, editado en Madrid en 1964 pola DGE, o programa de reagrupación familiar desenvolvíase en función das cartas de chamada producidas no país de inmigración polos familiares reclamantes e, unha vez obtido polo CIME o permiso de entrada, a CCE encárgabase de
localiza-las persoas reclamadas. No programa de man de obra precolocada para axudar ó desenvolve-

96 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Paxs. 83-108

1/6/04

08:47

Página 97

Abel Losada Álvarez e Pablo Viso Outeiriño

desenvolvidos polo IEE conxuntamente co Comité Intergobernamental de
Migracións Europeas (CIME) e a Comisión Católica de Emigración (CCE).
Co título de Estudios Migratorios. Estadísticas del año 1962, a oficina de
estatística do IEE edita por vez primeira, como publicación propia, as estatísticas sobre os movementos migratorios exteriores asistidos. Estas estatísticas, de periodicidade anual, continúan publicándose na actualidade. Sen
embargo, no transcurso dos anos a publicación orixinal tivo distintas denominacións como consecuencia das melloras na presentación dos datos, a ampliación dos mesmos, e / ou do cambio no organismo editor. A seguinte relación precisa os cambios de denominación e / ou de organismo editor desde
1962 ata hoxe:
INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN: Estudios Migratorios. (Anos 1962 ,...,
1967). Madrid, 1963-70. 6 volumes (un por ano).
- Emigración española asistida. (Anos 1968 ,..., 1980). Madrid, 1969-81. 13 volumes
(un por ano).
- Datos estadísticos de la emigración española. Año... (Anos 1981,..., 1984). Madrid,
1982-85. 4 volumes (un por ano).
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA: Datos estadísticos de la emigración española.
Año... (Anos 1985 ,..., 1989). Madrid, 1991-94. Madrid, 1986-90. 5 volumes (un por
ano).
- Estadística de emigración asistida. Año... (Anos 1990,...,1993). Madrid, 1991-94. 4
volumes (un por ano).
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA: Estadística de emigración asistida. (Anos 1994, 1995). Madrid, 1995-96. 2
volumes (serie aberta).

Os datos contidos nestas publicacións permiten a reconstrucción de series de saídas continentais e transoceánicas asistidas desde 1962 e 1965 respectivamente. A estatística de emigración asistida continental distinguirá ata
1983 soamente entre emigración temporal e permanente. A primeira identificarase coa emigración inferior a seis meses que vai a Francia, principalmente ás campañas agrícolas, e a segunda co resto. Desde 1983 clasificarase segundo a duración do contrato de traballo en: permanente, igual ou
superior a un ano; temporal, superior a tres meses e inferior a un ano; e de
temporada, igual ou inferior a tres meses.
Hai unha serie de publicacións que complementan as relacionadas, de
feito as primeiras estatísticas de emigración asistida comezan no ano 1958,
mento dos países Iberoamericanos, o CIME realizaba a selección dos traballadores inscritos nestes programas nas provincias autorizadas. E o terceiro programa de emigración asistida, o de préstamos de viaxe, consistía na concesión de préstamos, con fondos do CIME, ós emigrantes que non tiñan cabida en
ningún dos dous anteriores.
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e refírense ós emigrantes a ultramar acollidos ó plan de “Reagrupación Familiar”; un ano despois achéganse os primeiros datos da emigración a Europa, en concreto os da emigración a Francia e Alemaña. As cifras de emigración asistida a Europa e ultramar, anteriores a 1962 e 1965 respectivamente,
apareceron recollidas xunto ós datos de migracións legais-non asistidas nas
publicacións da DGE, e na serie de informes46 sobre emigración elaborados
pola DGE e o IEE:
DGE: Estadísticas de migración, retorno y repatriación bonificada (movimiento transoceánico). (Anos 1958, 1959). Madrid, 1959-60. 2 volumes.
- Estadísticas de Migración exterior. (Anos 1960, 1961, 1962,…, 1967). Madrid, 196168. 8 volumes.
- Informe sobre emigración. Madrid, 1964. 1 volume.
DGE / IEE: Informe sobre emigración en 1964. Madrid, 1965. 1 volume.
- Informe sobre emigración en 1965. Madrid, 1966. 1 volume.

Ademais dos datos das persoas acollidas ó plan de “Reagrupación Familiar”, as publicacións da DGE achegan datos do plan de “Préstamos de Viaje” desde 1964. Baixo este último programa son asistidos os emigrantes que
precisan axuda económica para poder trasladarse a ultramar, amparando principalmente ós que non puideron acollerse ó plan de reagrupación familiar,
principalmente sacerdotes e relixiosos, e ós espontáneos que solicitan axuda.
Son poucos os artigos, ensaios e estudios históricos sobre a emigración española que non aluden directa ou indirectamente á deficiente calidade das estatísticas españolas e ó seu grao de comparación coas
estranxeiras. A grande maioría destes traballos caracterízanse por ignorar
ou por reproducir, en maior ou menor medida, o que xa dixeran os propios
organismos encargados de elabora-la estatística oficial, ou ben nas introduccións e notas metodolóxicas das súas publicacións ou ben nalgúns traballos adicionais que viñan incorporados nestas, principalmente os integrados nos Boletíns de Emigración, publicados durante o primeiro tercio do
presente século.
É coñecido que as estatísticas de emigración en xeral son moi heteroxéneas, que as diferentes series non son internacionalmente comparables, que norO VALOR DOS DATOS

46. Os informes que indicamos na relación son os que consideramos máis relevantes desde o punto de
vista dos datos achegados. Os que complementan a estes, tamén de grande interese, son os que seguen:
IEE: Informe sobre emigración en 1967-68. Madrid, 1969.
- Informe sobre la situación y problemas de la emigración española. Madrid, 1976.
- Informe sobre la emigración española. Madrid, 1979 e 1980.
- Informe sobre la situación y problemas de la emigración española. Madrid, 1980.
A serie de informes sobre emigración achegan, ademais dos datos da emigración rexistrada, as cifras
aproximadas da emigración non asistida.
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malmente tampouco o son as realizadas por diferentes administracións dun
mesmo país, e que incluso no caso de tratarse dun mesmo reconto en ocasións
non é posible a comparación se esta se efectúa en distintos períodos, etc. Sinálase tamén que a orixe fundamental destas eivas vén da definición de migrante e dos métodos empregados na elaboración da estatística, e que este problema non é exclusivo das estatísticas españolas senón das de tódolos países47.
É posible facer un primeiro achegamento ó valor dos datos da estatística
de pasaxeiros por mar, soamente tendo en conta o sinalado en repetidas ocasións: que estas publicacións achegan series de saídas e entradas baseadas
nos pasaxeiros por mar embarcados e desembarcados polos portos españois.
Desta definición dedúcense inmediatamente tres erros de cobertura que actúan, en certa medida, de forma compensatoria. Así, temos que, en primeiro
lugar, é un rexistro de entradas e saídas, o cal quere dicir que se están recollendo movementos migratorios e non o número de migrantes, é dicir, recóllense desprazamentos e non persoas. É evidente que unha persoa pode saír
ou entrar en máis dunha ocasión, polo que o número de desprazamentos
sempre será maior ou cando menos igual ó de persoas. En segundo lugar, estanse considerando pasaxeiros, e é tamén razoable pensar que só unha parte
destes eran emigrantes. E, por último, pódese deducir que se soamente cuantifican os movementos polos portos españois, descoñecémo-las saídas e entradas de españois polos portos estranxeiros e os movementos migratorios
por outros medios diferentes ó transporte marítimo48. En función desta primeira aproximación, poderíase afirmar que a magnitude do subrexistro ou
sobrerrexistro destas estatísticas, debida ós erros de cobertura, depende da
medida en que os elementos que tenden a infravalora-los resultados, é dicir,
as migracións polas fronteiras terrestres, as entradas e saídas de españois polos portos estranxeiros e, por suposto, as migracións clandestinas, compensan ós que tenden a sobrevaloralos, ou sexa, o feito de que computen movementos migratorios e de que se baseen no concepto de pasaxeiro.
En termos similares pódese facer unha valoración inicial das estatísticas
de migrantes legais. A principal diferencia con respecto á serie de pasaxeiros por mar está en que neste caso identifícase o emigrante cun tipo de pasaxeiro, o que viaxa en terceira clase ou asimilada. As obxeccións serían
practicamente as mesmas con dúas matizacións. En primeiro lugar, non tó47. Inspección General de Emigración: Boletín de Emigración n.º 1 de 1934, 4ª época, Año 4º, Madrid,
1934, pp. 60-100.
48. Este primeiro achegamento ten como único obxecto poñer de relevancia algúns dos elementos fundamentais na valoración das estatísticas. Desde logo, o número de obxeccións que se poden facer a este
tipo de aproximación son innumerables, por exemplo, un podería matizar que á parte das eivas do emprego dun reconto de pasaxeiros por mar para reflectir todo o movemento migratorio exterior, as cifras
relativas ós tres primeiros anos teñen unha serie de eivas particulares derivadas da Lei de Sanidade (IGE:
op. cit., 1891, pp. 26-30), etc.
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dolos emigrantes viaxaban en terceira clase ou asimilada nin tódolos que
viaxaban nestas clases eran emigrantes. Tamén parece lóxico pensar que esta serie de emigrantes legais ó empregar un subconxunto do total de pasaxeiros está infravalorada con respecto á elaborada polo organismo central de
estatística, é dicir, a de pasaxeiros por mar.
Parece ser que as estatísticas españolas están infravaloradas nuns períodos concretos. Así, temos que, con respecto a América, segundo Yáñez Gallardo49, o problema do subrexistro foi unha constante ata 1935, posteriormente tendeu a desaparecer cando se reduciu a emigración clandestina, e as
saídas polos países veciños deixaron de producirse. Blanca Sánchez Alonso50 realiza algunhas matizacións nun exercicio de cuantificación da subestimación das estatísticas españolas no período 1880-1930, e indica que con
respecto a América as estatísticas españolas presentan unha clara infravaloración nos anos 1895-1913, mentres que para o resto do período son expresión adecuada da corrente migratoria. No caso de Alxeria a infravaloración é
maior e sistemática, mentres que para Europa as discrepancias son acusadas
a partir da primeira Guerra Mundial debido á emigración por terra a Francia.
No caso das migracións internacionais os datos dispoñibles non se aplican exactamente ó fenómeno en si mesmo senón a certos actos que o acompañan ordinariamente e dos que é posible levar contas administrativas. As
migracións internacionais son obxecto de medidas de control máis ou menos
estrictas, e estas son as que serven de base á estatística, é dicir, que a estatística non comprende a tódolos migrantes senón a aqueles que se someten
ás medidas de control. Dous son os elementos claves que determinan a calidade dos datos das estatísticas de migración exterior: a definición de migrante e o método de compilación empregados51. E nestes dous elementos
afondouse desde os organismos españois encargados da súa elaboración.
O IGE fixo continuas alusións ó valor dos datos obtidos da sanidade marítima. A súa Memoria de 1891 fai constar que: “los datos relativos a la emigración e inmigración, no son ni pueden ser exactos, pues una vez más debe
repetirse y así lo hace constar el Negociado, que la estadística que tiene a su
cargo no debiera llamarse ni se llama estadística de la Emigración e Inmigración, sino más propiamente estadística del Movimiento de pasajeros por
mar, única misión que cumple y puede cumplir, por mandato ley, de acuerdo
con lo convenido en el Congreso Internacional de Estadística, celebrado en
49. Yánez Gallardo, C.: op. cit.
50. Sánchez Alonso, B.: op. cit., p. 96.
51. Fálase de métodos simples se soamente fan referencia a un momento determinado do percorrido do
migrante (datos tomados no lugar de última residencia, na saída do país de última residencia ou na entrada do país da futura residencia ou combinados, ou control de estranxeiros no país de futura residencia), e combinados se se refiren a máis dunha fase do desprazamento do migrante, é dicir, a unha combinación de diferentes métodos simples (Inspección General de Emigración: op. cit., 1934, pp. 60-100)..
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Bruselas en el año 1853, y por imposibilidad material de obtener los datos relativos a los emigrantes por tierra por haber sido suprimidos los pasaportes,
así como también por la deficiencia de los Registros encomendados a nuestros Cónsules en el extranjero, deficiencia debida a que no es obligatoria la
presentación a dichos funcionarios de los emigrantes e inmigrantes, y que se
elude para evitar el pago de ciertos derechos”52, e insiste nesta memoria en
que o rexistro migratorio ó estar limitado á vía marítima impide o cómputo
do movemento, non escaso, polas fronteiras de Portugal e Francia53.
Na introducción da Estadística de emigración e inmigración de España.
1896-1900, o IGE, co fin de estima-la magnitude das omisións da emigración clandestina (uns por librarse do servicio das armas e outros fuxindo da
xustiza)54 e da que se verifica por Francia, Portugal e Xibraltar, fai un pequeno exercicio de comparación entre a estatística española e a americana, e
di con respecto a estas omisións que: “si bien no carecen de relativa importancia, distan mucho de alcanzar las proporciones que denuncia el siguiente
cuadro” (comparativo da estatística española coa de Arxentina, Urguai, Brasil e Estados Unidos), a continuación sinala que: “No son comparables, ni en
rigor homogéneos, estos números, puesto que los de nuestra estadística representan pasajeros salidos de España durante un año concreto, y los tomados de estadísticas extranjeras son totales de pasajeros de nacionalidad española sin distinción de procedencia ni del año en que salieron de nuestro
país. Estos totales pueden ser y son probablemente mayores que los resultados de nuestra verdadera emigración a los países indicados en el cuadro”.
Entre os diversos escritos que viñan incorporados nas publicacións dos
organismos españois de estatística, paga a pena destacar un informe dedicado ás cuestións relativas á definición estatística do migrante, ás tentativas internacionais de unificar este concepto, ós diferentes métodos de elaboración
e de clasificación desta estatística, etc., publicado no boletín da Inspección
General de Emigración, no ano 193455. Este traballo amosa as irregularidades do concepto estatístico de migrante, tanto no espacio: varía dun país a
outro e dentro dun mesmo país dunha administración a outra; coma no tempo: depende das condicións administrativas e lexislativas de cada momento.
E sinala no seu apartado dedicado ós métodos de compilación, e posteriormente demostra, que: “Los métodos nacionales no han sido introducidos en
los diferentes países por consideraciones estadísticas, sino que son una resultante del control de las migraciones, que, a su vez, está determinado por
la situación geográfica, el sistema político y administrativo y la situación
económica de los diferentes países. De ello resulta que los mismos métodos,
52. IGE: op. cit., 1898, p.12.
53. IGE: op. cit., 1898, p.17.
54. IGE: op. cit., 1898, p. 49.
55. Inspección General de Emigración: op. cit., 1934, pp. 60-100.
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aplicados en diferentes Estados, conducen a grados variables de perfección
estadística. Los métodos de confección estadística, aplicados a la misma categoría de migrantes en el mismo país, dan a menudo resultados completamente divergentes; con más razón lo son cuando se comparan los resultados
obtenidos por métodos de confección idénticos en países diferentes”56.
Os estudios recentes a través das súas críticas confirman que a grande
maioría dos traballos históricos sobre a emigración española caracterízanse
por ignorar, en maior ou menor medida, o que xa dixeran os propios organismos encargados de elabora-la estatística oficial, sen embargo non anotan
grande cousa con respecto ó que se coñecía a principios de século. Blanca
Sánchez Alonso indica que dous son os motivos principais que levaron ós
historiadores e demógrafos a expresa-las súas dúbidas sobre a fiabilidade
das estatísticas de emigración españolas. Primeiro, que se trata de estatísticas de pasaxeiros por mar e non de emigración, e segundo, que o feito de que
as estatísticas españolas de saída non coincidan coas estatísticas americanas
de chegada de españois (as segundas son maiores que as primeiras) é debido principalmente á emigración clandestina e ás saídas polos portos estranxeiros57. Esta mesma autora chega á conclusión de que as estatísticas españolas non son comparables coas de inmigración latinoamericanas, e que non
se pode atribuí-la diferencia única e exclusivamente á emigración clandestina e á saída polos portos estranxeiros, indicando que grande parte das diferencias débense a que estamos tratando cousas distintas, que existe un problema de diferencias de criterios de compilación das estatísticas españolas
con respecto ás dos países americanos, que rexistran ós chegados segundo a
nacionalidade e non segundo o país de orixe58. Chama a atención, en primeiro lugar, que durante case un século os diversos estudios sobre a emigración española, en vez de incorporar algunha novidade ás primeiras críticas realizadas polo IGE ós seus propios datos, o que fixeron foi empeoralas.
E, e en segundo lugar, que ninguén reparara en que grande parte das diferencias entre as estatísticas veñan explicadas porque non son comparables,
algo que xa se viña tratando con certo rigor, polo menos desde principios
deste século, no ámbito dos organismos oficiais de estatística. Por exemplo,
e reiterando o exposto neste apartado, no informe anteriormente mencionado, publicado no boletín da Inspección General de Emigración no ano 1934,
xa se comeza dicindo que se se comparan as diferentes estatísticas nacionais
observaranse resultados moi diferentes debido a que se apoian en definicións, clasificacións e métodos máis ou menos incompletos ou defectuosos,
e que difiren uns dos outros.
Con respecto á emigración española asistida, o IEE reitera nas súas pu56. Inspección General de Emigración: op. cit., 1934, p. 81.
57. Sánchez Alonso, B.: op. cit., p. 95.
58. Sánchez Alonso, B.: op. cit., p. 113.
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blicacións que as cifras se corresponden coas saídas de persoas efectuadas a
través das canles oficiais segundo os acordos sobre emigración subscritos
polo Estado español. A pesar de que non son rexistrados os españois que se
desprazan con pasaportes expedidos sen a intervención dos organismos emigratorios españois59, que encobren o seu obxectivo de atopar un traballo no
estranxeiro saíndo co carácter aparente de turistas ou alegando outros motivos diferentes ó traballo (por exemplo: visitas a familiares), algunhas das publicacións relacionadas no epígrafe de emigración española asistida, e en
concreto a serie de informes sobre emigración, achegan tamén datos da emigración non asistida (en ocasións chamada tamén emigración libre, turística
ou clandestina).
Durante case toda a década dos sesenta o IEE estima que a emigración
non asistida é igual ou superior á asistida60. Sen embargo, a finais dos anos
sesenta os países de destino establecen maiores dificultades na regularización
dos traballadores estranxeiros que chegaron aparentemente con motivos diferentes ó traballo, provocando unha reducción dos niveis de emigración
clandestina. O fluxo diminúe de tal xeito que o IEE a comenzos da década
dos setenta avalía a emigración non asistida tan só como o 10% do total.
Ademais de sinalar algo que suxire a intuición, como é que as saídas reais son maiores cás asistidas, cómpre resaltar, unha vez máis, que se trata
dun rexistro de saídas e non de persoas, é dicir, de movementos migratorios.
Polo tanto, o número de emigrantes é necesariamente menor có número de
desprazamentos. Soamente nun caso teórico, en ausencia de reemigración, o
número de desprazamentos sería igual ó de emigrantes.

59. A obtención dun pasaporte ordinario estaba a disposición de calquera cidadán español e, ademais,
desde setembro de 1963 non existía tampouco a necesidade de proverse de visado español de saída nin
de visado estranxeiro de entrada cos países cos que existía convenio ou acordo de emigración (DGE/IEE:
Informe sobre emigración en 1964, Madrid, 1965, p. 18).
60. Estas estimacións realízanse a partir dos datos procedentes dos organismos dos países de chegada relativos a regularizacións, contratos de traballo concedidos, permisos de residencia, censos de estranxeiros da policía, etc. (DGE/IEE: Informe sobre emigración en 1965, Madrid, 1966, p. 29).

ESTUDIOS MIGRATORIOS 103

Paxs. 83-108

1/6/04

08:47

Página 104

Fontes estatísticas oficiais…

FONTES ESTATÍSTICAS
OFICIAIS ESPAÑOLAS DE
MOVEMENTOS MIGRATORIOS
EXTERIORES: UNHA
REVISIÓN CRÍTICA

Este traballo céntrase nas fontes estatísticas oficiais españolas
creadas co obxecto de medi-los movementos migratorios co exterior, abarcando as migracións ultramarina e continental desde
o inicio da estatística oficial ata a actualidade. Nel faise unha
aproximación sistemática de organización, análise e revisión
destas fontes e do tratamento que se lle deu nos estudios históricos sobre emigración española.

Abel Losada Álvarez
Pablo Viso Outeiriño

Palabras clave: estatísticas, século XX, España, migracións internacionais, organismos públicos.

Resumen
FUENTES ESTADÍSTICAS
OFICIALES ESPAÑOLAS DE
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
EXTERIORES: UNA REVISIÓN
CRÍTICA

Este trabajo se centra en las fuentes estadísticas oficiais españolas creadas con el objeto de medir los movimientos migratorios
con el exterior, abarcando las migraciones ultramarina y continental desde el inicio de la estadística oficial hasta la actualidad.
En él se hace una aproximación sistemática de organización,
análisis y revisión de estas fuentes y del tratamiento que se le dio
en los estudios históricos sobre emigración española.

Abel Losada Álvarez
Pablo Viso Outeiriño

Palabras clave: estadísticas, siglo XX, España, migraciones internacionales, organismos públicos.

Resumé

Ce travail est axé sur les sources statistiques officielles espagnoles crées dans le but de mesurer les mouvements migratoires visà-vis de l'extérieur, en comprenant les migrations d'outre-mer et
continentale depuis le début de la statistique officielle jusqu'au
moment actuel. Cette contribution présente une approximation
systématique d'organisation, d'analyse et de révision de ces sources et du traitement dont elles ont été objet dans les études historiques sur l'émigration espagnole.

Resumo

SOURCES STATISQUES
OFFICIELLES ESPAGNOLES
DE MOUVEMENTS
MIGRATOIRES EXTÉRIEURS:
UNE RÉVISION CRITIQUE
Abel Losada Álvarez
Pablo Viso Outeiriño

Mots clé: statistiques, XXè siècle, Espagne, migrations internationales, institutions publiques.
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Abstract
OFFICIAL SPANISH
STATISTICAL SOURCES ON
MIGRATORY MOVEMENTS
ABROAD: A CRITICAL
REVIEW
Abel Losada Álvarez
Pablo Viso Outeiriño

This work centres on the official Spanish statistical sources created with the aim of measuring migratory movements to foreign
countries, dealing with overseas and continental migrations
from the start of the official statistics to the present. A systematic approximation is done to organise, analyze and review these
sources, and towards the treatment they received in historical investigations on Spanish emigration.
Key words: statistics, 20th Century, Spain, international migrations, public bodies.
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O obxectivo deste artigo é presentar brevemente as características
das migracións laborais observadas na década dos noventa en Polonia e tratar de defini-lo papel
destes movementos no funcionamento de sociedades locais.
Na década dos noventa, como
consecuencia de cambios políticos
e económicos, estanse transformando os comportamentos da poJerzy Makowski
boación economicamente activa, e
María Skoczek
entre eles os relacionados coas saídas ó exterior en busca de traballo.
O outro cambio consiste na aparición de estranxeiros no mercado laboral polaco. Estes novos fenómenos migratorios só ultimamente constitúen o obxecto de estudio dos representantes das ciencias sociais en Polonia. Polo tanto, o noso coñecemento deles é moito menor en comparación co que posúen
os investigadores doutros países afectados por migracións internacionais de
man de obra. Sen embargo, parece importante sinalar algunhas das características dos novos padróns de mobilidade espacial dos polacos, que, segundo a nosa opinión, se están parecendo cada vez máis ós típicos para os cidadáns dos países en desenvolvemento.

AS MIGRACIÓNS
LABORAIS
INTERNACIONAIS E O
SEU PAPEL NO
DESENVOLVEMENTO
LOCAL. O CASO DE
POLONIA.

Segundo os datos proporcionados pola Oficina
Central de Estatística (G~lówny Urzαd
Statystyczny), o número de emigrantes permanentes foi de 267.000 entre 1981 e 1990 e de
112.900 entre 1994 e 19951. O número de emigrantes temporais é moito maior; mentres que cada ano de media emigran
definitivamente entre 20 e 25.000 persoas, estímase que nas saídas temporais para traballar participan polo menos entre 300 e 350.000 polacos.
A partir da década dos noventa medrou o fenómeno das migracións temporais tanto legais, realizadas na súa maioría a través de convenios intergobernamentais, como ilegais. Entre os principais factores do aumento do número de saídas hai que enumera-los seguintes:
1. o desemprego, que afecta sobre todo ós mozos de áreas rurais e cidades pequenas;
2. a apertura das fronteiras, que permite realiza-las saídas múltiples sen
obstáculos de carácter burocrático;
A EMIGRACIÓN LABORAL DOS POLACOS NA DÉCADA
DOS NOVENTA

1. Ma~ly Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa, 1996, cadro 16 (37).
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3. a expansión de empresas de transporte que realizan as viaxes regulares
entre varias cidades polacas e os países de Europa Occidental;
4. a formación de novas redes de relacións entre os principais centros de
traballo, tanto en Europa coma en Estados Unidos e Canadá, e áreas emisoras de man de obra en Polonia como resultado de emigración político-económica da década dos oitenta.
Unha das condicións que facilita toma-la decisión de saír do país e busca-lo traballo no estranxeiro segue sendo a diferencia notoria dos salarios entre Polonia e os países occidentais. Esa diferencia, aínda que menos significativa que hai dez ou quince anos, actúa como un factor de expulsión e
atracción.
Unha parte dos traballadores polacos nos países europeos son empregados como resultado dos convenios intergobernamentais, sobre todo na República Federal de Alemaña. O maior número destes desempeñan diferentes
labores agrícolas (recoleccción de froitas e verduras) así como encontran
empregos en servicios turísticos e na construcción durante uns cantos meses
ó ano2. Outro grupo constitúeno as persoas contratadas por un período de 12
a 24 meses por empresas polacas que realizan as súas actividades noutros países (nos últimos anos sobre todo na RFA). Unha parte das saídas legais realízanse a través dos convenios interempresariais. Os representantes do persoal técnico e/ou administrativo das empresas polacas privatizadas coa
participación de capital estranxeiro trasládanse durante varios meses co fin
de adestramento nas empresas-nais, en xeral nos países europeos.
É moi difícil determina-lo número dos polacos que traballan ilegalmente
no exterior. Podémolos encontrar en moitos países, sobre todo europeos desde Grecia ata Noruega e desde Alemaña ata a Península Ibérica e Gran
Bretaña-. En 1996 estimábase que fóra do país, no chamado mercado negro
laboral, traballaron arredor de 500.000 polacos3.
É tamén sumamente difícil delimita-las rexións de Polonia afectadas polos fenómenos de emigración laboral. Parece que este fenómeno está presente en case todo o territorio do país e que, ó lado das tradicionais áreas
emisoras, tales como as rexións meridionais e orientais de Polonia, se suman
as situadas ó longo da fronteira coa República Federal de Alemaña e a Alta
Silesia (os focos principais da emigración permanente dos anos setenta e oitenta). O outro trazo característico das áreas emisoras é o predominio entre
elas das cidades pequenas, máis afectadas pola crise económica e o desemprego en comparación con outros centros de asentamento.

2. Por exemplo, en 1992 dos 205.000 traballadores temporais empregados como resultado dos
convenios intergobernamentais na República Federal de Alemaña traballaron 197.000, e en
1996 dos 220.000 de tales traballadores 212.000 encontraron traballo na RFA.
3. Información proporcionada en maio de 1997 pola prensa polaca.
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Conforme a opinión dalgúns investigadores polacos, na década dos noventa cambiou a composición social dos emigrantes temporais. Mentres que
nos anos anteriores adoitaban saír ó estranxeiro as persoas con ingresos altos ou medios que tiñan un emprego no país, os emigrantes recentes son máis
frecuentemente as persoas desempregadas e pobres4. Este cambio relaciónase en parte coa desaparición do mercado negro de dólares e co aumento dos
custos de vida en Polonia. Os emigrantes temporais recentes aproveitan o diñeiro traído do exterior sobre todo para cubri-los gastos cotiáns, mentres que
aqueles que saían antes gañaban as cotas suficientes para comprar vivenda,
coche, construí-la súa casa propia ou realizar algún investimento.
Ata o momento os efectos máis notorios das remesas e do diñeiro traído
polos emigrantes foron o desenvolvemento do comercio e dos servicios, entre eles tamén dos servicios turísticos, así como a construcción de novas casas e nalgunhas cidades ata novos barrios residenciais. Nos últimos anos predomina a expansión de diferentes formas do comercio, a venda de artigos
industriais traídos do “oeste”, tanto ós polacos coma ós comerciantes procedentes dos países da ex-URSS, constitúe unha fonte de ingresos comparable
ou inclusive maior cós soldos pagados por empregadores estranxeiros.
A inmigración laboral é un fenómeno recente en
Polonia. Só a partir de 1990 se institucionalizou
a internacionalización do noso mercado de traballo. De acordo co regulamento vixente, os estranxeiros poden ser empregados polos empresarios, os cales reciben permisos emitidos por Oficinas Provinciais de
Traballo. En 1991 gracias a estes permisos traballaron 4.271 estranxeiros; en
1992, 11.995; en 1993, 9.643; en 1996, 13.668. Arredor da metade dos traballadores estranxeiros legais conseguen empregos en Varsovia e os seus
arredores. A maioría ocupan postos de expertos, especialistas, conselleiros,
propietarios ou copropietarios de empresas con capital estranxeiro. Os traballadores legais proceden sobre todo dos países europeos (Ucraína, Gran
Bretaña, RFA, Rusia), asiáticos (Vietnam e China) e de Estados Unidos5.
A INMIGRACIÓN LABORAL EN POLONIA
NA DÉCADA DOS
NOVENTA

4. Por exemplo, Barbara Cieślińska: “Migracje zarobkowe a struktura spo~leczna ma~lych
miast” (“As migracións laborais e a estructura social das cidades pequenas”), en: Miasta na
uboczu. Przyczynek do socjologii peryferii (Cidades periféricas. Contribución á socioloxía de
periferia), pod redakcjα Tadeusza Pop~lawskiego, Bia~lystok, 1994, pp. 75-84.
5. En 1996 dos 11.915 traballadores estranxeiros que recibiron os permisos individuais para
traballar en Polonia, o maior grupo constituíano os ucraínos, 2234; seguidos por vietnamitas,
1221; ingleses, 951; alemáns, 803; rusos, 738, estadounidenses, 680; chineses, 630; bielorrusos, 516; datos proporcionados pola Oficina Nacional do Traballo (Krajowy Urzαd Pracy) en
Varsovia.
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O número de traballadores estranxeiros con permiso de traballo segue aumentando durante a década dos noventa. Sen embargo, estas persoas constitúen só unha minoría dos estranxeiros presentes no mercado laboral en Polonia. As autoridades polacas estiman o número de inmigrantes ilegais en
case 500.000 persoas (a principios de 1997), das cales un 50 por cento constitúeno os cidadáns de Ucraína, Rusia e Bielorrusia. A maioría deles traballan no comercio e nos servicios, sobre todo no leste de Polonia e en Varsovia e os seus arredores. Está medrando moi rápido o número de inmigrantes
procedentes de Vietnam e de China, os cales se dedican ó comercio e ós servicios gastronómicos. Os vietnamitas, nun número que se estima de 40 a
50.000, tratan de establecerse definitivamente en Polonia, solicitando en numerosos casos a cidadanía polaca. En cambio, os inmigrantes de Ucraína,
Rusia e Bielorrusia participan sobre todo en migracións temporais de carácter pendular, gozando de diferencia de salarios entre Polonia e os seus países de orixe. O outro grupo de estranxeiros que tratan de encontra-la residencia permanente en Polonia son cidadáns de Armenia. Nalgunhas cidades
de Polonia e nalgúns barrios de Varsovia os inmigrantes forman xa minorías étnicas6.
Entre os inmigrantes ilegais encóntranse tamén os chamados migrantes
“de tránsito”, os cales tratan a súa estadía en Polonia soamente como unha
“parada” na súa viaxe cara ó “oeste europeo”. Son persoas solteiras ou familias enteiras, procedentes de países asiáticos (Paquistán, Afganistán, Sri
Lanka, etc.), que cruzan a fronteira polaca ilegalmente e tratan de introducirse na Unión Europea de igual maneira. Algúns, sen embargo, quedan durante máis tempo en Polonia, buscan traballo, mesmo solicitan asilo político, esperando que Polonia sexa axiña membro da Unión Europea.
Os inmigrantes constitúen aínda menos do 5 por cento da PEA en Polonia,
pero a súa concentración nalgunhas actividades (comercio ambulante, servicios gastronómicos, construcción) empeza a ser notoria, dando a impresión
dunha “invasión silenciosa” dos estranxeiros na economía informal polaca.
O fenómeno da inmigración laboral repercute de maneira diferente no
funcionamento das sociedades receptoras. Nas cidades do leste de Polonia
están xurdindo as pequenas empresas privadas especializadas en servicios
para inmigrantes (transporte, aloxamento, intermediarios de traballo, etc.).
Estas empresas, frecuentemente con nomes e anuncios bilingües, constitúen
un novo elemento da fisionomía desas cidades. Os habitantes de varias rexións de Polonia fan a maioría das súas compras nos chamados mercados
“rusos”, onde os prezos son máis baixos ca nos establecementos comerciais
pertencentes ós polacos. Moitas persoas que constrúen as súas novas casas
(por exemplo na zona suburbana de Varsovia) así como diferentes talleres e
6. Informacións publicadas na prensa polaca: Wprost, 16-03-1997.
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empresas privadas empregan ós traballadores estranxeiros, pagándolles menos do que piden os obreiros polacos. Podemos observar tamén a paulatina
inserción de inmigrantes laborais altamente cualificados nalgúns sectores de
servicios especializados, sobre todo nas cidades medianas. Por exemplo está aumentando o número de profesores procedentes de Ucraína e Rusia nalgunhas universidades da provincia polaca, o número de médicos e outros
empregados en servicios de saúde, o de adestradores, etc.
Os comportamentos migratorios tanto dos polacos coma dos estranxeiros que buscan emprego
en Polonia estanse transformando de acordo cos cambios nas políticas migratorias dos países da Unión Europea e as transformacións da situación da
economía en diferentes rexións do noso país. Sen embargo, parece que ámbolos fenómenos migratorios inflúen cada vez máis no funcionamento de varias sociedades locais en Polonia. O mellor coñecemento de diferentes aspectos das migracións laborais posúe unha grande importancia para defini-la
política migratoria, aínda inexistente en Polonia.
REFLEXIÓNS FINAIS
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AS MIGRACIÓNS LABORAIS
INTERNACIONAIS E O SEU
PAPEL NO
DESENVOLVEMENTO LOCAL.
O CASO DE POLONIA

Neste traballo abórdase a caracterización das migracións laborais observadas na década dos noventa en Polonia, migracións
que se producen ante a mellora das expectativas económicas no
país. Trátase, tamén, de defini-lo papel que estes movementos
migratorios xogan no funcionamento e articulación do desenvolvemento económico de carácter local ou rexional, así como o
impacto das políticas migratorias nestes movementos.

Jerzy Makowski
María Skoczek

Palabras clave: migracións laborais, Polonia, políticas migratorias.

Resumen
LAS MIGRACIONES
LABORALES
INTERNACIONALES Y SU
PAPEL EN EL DESARROLLO
LOCAL. EL CASO DE
POLONIA

En este trabajo se aborda la caracterización de las migraciones
laborales observadas en la década de los noventa en Polonia, migraciones que se producen ante la mejora de las expectativas
económicas en el país. Se trata, también, de definir el papel que
estes movimientos migratorios juegan en el funcionamiento y articulación del desarrollo económico de carácter local o regional,
así como el impacto de las políticas migratorias en estos movimientos.

Jerzy Makowski
María Skoczek

Palabras clave: migraciones laborales, Polonia, políticas migratorias.

Resumé

Dans ce travail nous abordons la caractérisation des migrations
laborales observées pendant la décade des années quatre-vingdix en Pologne, migrations qui se produisent étant donné l'amélioration des perspectives économiques au sein du pays. Il s'agit,
également, de définir le rôle que ces mouvements migratoires
jouent dans le fonctionnement et l'articulation du développement
économique de caractère local ou régional, ainsi que de voir la
répercussion des politiques migratoires quant à ces mouvements.

Resumo

LAS MIGRACIONES
LABORALES
INTERNACIONALES Y SU
PAPEL EN EL DESARROLLO
LOCAL. EL CASO DE
POLONIA
Jerzy Makowski
María Skoczek
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Abstract
INTERNATIONAL LABOUR
MIGRATIONS AND THEIR
ROLE IN LOCAL
DEVELOPMENT. THE CASE OF
POLAND
Jerzy Makowski
María Skoczek

This study tackles the characterization of labour migrations observed in Poland in the nineties, migrations which came about in
view of the improvement in the country's economic prospects. It
also tries to define the role that these migratory movements played in the functioning and articulation of economic development on a regional or local level, as well as discuss the impact
of migratory policies on these movements.
Key words: labour migrations, Poland, migratory policies.
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O proceso de articulación comunitaria que os emigrantes dezaos realizaron en América reportou un xeneroso resultado, que en termos
cuantitativos representa un total de
16 Sociedades entre mutualistas,
recreativas e de instrucción. Facemos esta distinción porque non tódalas agrupacións dezás que se
crean en Arxentina ou en Cuba teñen como proxecto a fundación de
centros educativos nos seus resXosé Manuel Malheiro Gutiérrez
pectivos concellos1 de referencia.
Algunhas, incluso, incorporan a
instrucción como obxectivo das súas actividades varios anos despois de seren fundadas. Tal é o caso de Hijos del Partido de Lalín e Hijos de Silleda,
ambas de filiación riopratense.
De calquera xeito, a realidade fala dunha prolífica actividade, promovida
polos residentes dezaos en América, na que a promoción educativa constituirá outra das súas motivacións. Construír escolas nos lugares de orixe configurará durante dúas décadas a maior preocupación de moitas Sociedades
fundadas por dezaos emigrados a Cuba e Arxentina.

“ESCUELA DE
INSTRUCCIÓN
PRIMARIA Y DE
COMERCIO”. UN
PROXECTO INNOVADOR
DA SOCIEDADE PRO
ESCUELAS EN
BANDEIRA*

Cadro I
Intervención societaria na comarca do Deza:
sociedades de instrucción e número de escolas
Concello
Agolada

Sociedade
Hijos de Ventosa y su Término
Hijos del Ayuntamiento de Golada
Hijos del Partido de Lalín
Lalín
Hijos del Partido de Lalín
Club Lalín
Unión del Partido de Lalín
Hijos del Ayuntamiento de Rodeiro
Rodeiro
Hijos de Silleda
Silleda
Pro Escuelas de Bandeira
Vila de Cruces Pro Escuela Hijos de Loño

País
Cuba
Cuba
Arxentina
Cuba
Cuba
Arxentina
Cuba
Arxentina
Arxentina
Arxentina

N.º de escolas
1*
0*
1*
1*
0*
2*
3*
3*
1*
1*

Fonte: elaboración propia
Notas: -* Ámbalas Sociedades lalinenses traballan en conxunto desde Arxentina e Cuba para funda-lo seu centro escolar en Lalín.
- Dozón non figura por carecer de iniciativas societarias.
* Este artigo forma parte de Memoria de licenciatura “Proxectos educativos e realizacións escolares dos emigrantes das Terras do Deza”, dirixida polo profesor Dr. D. Vicente Peña Saavedra.
1. É frecuente constatar, sen embargo, repasando as notas de prensa das publicacións galaico-americanas da época, que a denominación xenérica sexa, precisamente, a de “Sociedad de
Instrucción”, malia que, mesmo nos seus Estatutos, calquera das entidades denominadas dese xeito non inclúa tal obxectivo.
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O afán dos emigrados por mellora-la dotación escolar das súas comarcas
e parroquias de procedencia propicia que a rede educativa experimente unha notable transformación durante as dúas décadas que transcorren entre os
anos 1915-1935. A dita transformación vaise obxectivar na apertura de 12
establecementos formativos de iniciativa societaria, como queda reflectido
no Cadro I, e mais outros tres que se erixiron gracias á acción individual.
A anterior relación, que acompañamos do Gráfico 1, ofrece o testemuño
deste movemento societario. Fecundo en relación á súa intervención, tanto
sociocultural como instructiva, impulsada desde as repúblicas de Cuba e
Arxentina.
Gráfico I
Número de Sociedades e concellos de adscrición
Lalín, 4

Agolada, 3

Silleda, 4
Cruces, 3
Rodeiro, 2

Fonte: elaboración propia.

No panorama ó que nos acabamos de referir, a Sociedade Pro Escuelas en
Bandeira ocupa un lugar destacado en canto á súa acción na área instructiva
dentro do concello de Silleda, como trataremos de amosar de seguido.
Esta institución créase o 20 de marzo de 19092, ó abeiro da iniciativa xurdida no seo dun grupo de veciños naturais das parroquias de Moalde, Chapa, Santirso, Lamela e Cervaña3, que revelan unha explícita inquietude no terreo educativo. Malia que a súa denominación parece reducir
xeograficamente a Pro Escuelas en Bandeira á área territorial da parroquia
de Santirso de Manduas4, esta agrupación pretende, polo menos en princi2. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Acta de fundación. Bos Aires, 20 de marzo de 1909.
3. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Acta de Iniciación. Bos Aires, 11 de marzo de 1909.
4. A localidade de Bandeira pertence á parroquia de Santirso de Manduas, e pola súa privilexiada situación á beira da estrada nacional Santiago-Ourense, axiña adquire preponderancia
sobre o núcleo parroquial, concentrándose alí a poboación ata formar un asentamento urbano
de similar importancia ó da capital do concello, Silleda.
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pio, extende-lo seu espacio de
influencia a todo o municipio.
O seu obxectivo de partida consiste en “fundar una Escuela
Laica en Bandeira (Pontevedra
España)”5, e ademais “fomentar el espíritu de asociación entre los residentes de las parroquias
que
forman
el
Ayuntamiento de Silleda”6.
O seguinte parágrafo, extraído dunha carta enviada por José M. López, secretario da entidade, á Sociedade irmá Hijos
de Silleda, no ano 1910, indica
a dirección do camiño que pretenden seguir: “Esta Sociedad pro Bandeira- persigue como
principal objetivo elevar la mayor cultura de nuestro pueblo
por medio de la instrucción racional, apartándose por completo
de todo sectarismo”7. Sen
Acta de Iniciación da Sociedade, asinada en Bos
embargo, os integrantes da asoAires o 11 de marzo de 1909.
ciación temen, xa desde o principio, que “la falta de elementos liberales en nuestra tierra”8 e os enfrontamentos co cura párroco, puidesen
sabota-lo proxecto de escola laica, polo que, xa na primeira reunión, se aproba unha moción de Manuel Carnota para que, tentando evitar suspicacias, o
Centro que finalmente se constrúa se denomine Escuela de Instrucción Primaria y de Comercio, sen que por iso perda o seu carácter aconfesional9.
Desde que se funda a Sociedade, en 1909, ata a inauguración do centro
escolar na Bandeira, pasan dúas longas décadas. Durante ese tempo, os socios bandeirenses non escatiman medios nin ilusión para transformar en realidade o seu proxecto escolar. Para iso recorren a varias fontes de financiamento. Por un lado, as achegas persoais dos membros da entidade mediante
5. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Acta de Fundación. Documento solto sen paxinar.
6. Ibídem.
7. López, J.: Fomento de la Instrucción Gallega. (En diante, F.I.G.). N.º 14, 30 setembro
1910, p. 2.
8. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Acta 1ª, p. 4.
9. Ibídem.
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cotas mensuais. Por outro lado, a organización de eventos recreativos que,
ademais do obxectivo festivo e de convivencia entre conterráneos, tiña como
fin principal a recadación de fondos para engrosa-las arcas da Sociedade,
como así o fan constar os seus integrantes a través do voceiro propio Fomento de la Instrucción Gallega:
Tenemos el agrado de comunicar a nuestros consocios que la Comisión Directiva acordó celebrar una fiesta social en el “Salón Olimpia”, el próximo día 6 de Noviembre. [...]
El recuerdo que ha dejado la otra fiesta, en donde hemos encontrado un ambiente de fraternidad superior al que esperábamos, nos hace presumir que todos han de ayudar a la
Comisión Directiva y que no ha de haber un socio que no preste su valioso concurso.
No hay que olvidar que el fin de nuestras fiestas no es sólo pasar una noche disfrutando de alegría, sino que el principal de todos es aunar nuestras voluntades, a fin de llegar
lo más pronto posible a la realización de establecer en Bandeira el Centro Educativo que
todos ansiamos10.

Ademais do proxecto educativo xa mencionado, a Sociedade Pro Escuelas en Bandeira asume como outra das súas tarefas a loita contra os poderes
conservadores de tipo caciquil. No boletín Fomento de la Instrucción Gallega, alúdese en numerosos artigos ó “caciquismo político o religioso, causa
primera del malestar que sufre nuestro país”11. Incita ó rexeitamento do sistema de foros, que considera “inicuos y anacrónicos tributos que no tienen
justificación alguna y que sólo se sostienen por la influencia del caciquismo
político que domina en Galicia”12 e tenta xerar estados de opinión acerca da
situación política que se vive en España:
cada uno [partido político] de por sí se cree el non-plus-ultra de la verdad, pero si tiramos algo de la manta, se descubre la desnudez completa de criterios que respondan en
algo a lo que todos doctrinean de integridad. [...] Tenemos seis partidos principales, y
son: conservador, liberal achatado, demócrata dinástico, republicano plácido, socialista
pacífico y radical bullanguero [...] la influencia que pretenden ejercer por separado, no
hacen mover un músculo del conservador13.

Na súa organización interna, a Sociedade Pro Escuelas en Bandeira presenta unha estructura que, en liñas xerais, non ofrece demasiadas variacións
con respecto ó modelo orgánico das Sociedades de emigrantes da época: a
Asemblea de socios delegaba as súas atribucións nunha Xunta Directiva, en-

10. “Nuestra próxima fiesta”. F.I.G. N.º 3, 15 de outubro de 1909, p. 1.
11. Pérez, S.: “Lo que hace falta en Galicia”. F.I.G. N.º 3, 15 de outubro de 1909, p. 3.
12. “Los foros”. F.I.G. N.º 15, 30 de outubro de 1910, p. 1.
13. Piedrabuena J.: “Los políticos de mi tierra”. F.I.G. N.º 20, 31 de marzo de 1911, p. 3.
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cabezada polo “Secretario General”, ó que acompañaban “un Secretario de
Actas, Un Pro-Secretario, Un Tesorero, Un Pro-Tesorero, seis vocales, cuatro vocales suplentes, que ocuparán por de [sic] elección las vacantes que lleguen a producirse”14. No transcurso do tempo, como tamén sucede noutros
casos, variará o seu organigrama ó desaparece-la figura de Secretario Xeral,
que será substituída pola de Presidente; incorpóranse, así mesmo, as de Vicepresidente e Secretario, e redúcese o número de Vocais, pasando de seis a
tres. Establece o cargo de bibliotecario, que non figura no resto de Sociedades dezás, ademais de cinco revisadores de contas15. En relación ós seus intereses na Bandeira, concentra a responsabilidade da xestión representativa
nun só Delegado, quen mediante o outorgamento dun Poder notarial16 ten tódalas atribucións necesarias para levar a cabo as diferentes tarefas relativas
á construcción do seu centro escolar.
Atendendo a dúas fontes documentais de incuestionable valor -o Regulamento escolar da
Sociedade e os voceiros Fomento de la Instrucción Gallega e Lux17-, imos tentar debulla-lo proxecto educativo de Pro Escuelas en Bandeira, profundamente vinculado ó ideal do movemento rexeneracionista, e, dentro del, ás ideas progresistas da Nova Pedagoxía.
Seguirémo-lo esquema que propón PEÑA SAAVEDRA18, baseado nos
apartados que se enuncian de seguido.
Conscientes da precariedade escolar do contorno que a maior parte dos
emigrados sufriu directamente e coñecedores, por medio da relación epistolar mantida coa familia ou a través de elementos que se incorporan á emigración19, das cativas variacións que o panorama educativo experimenta na
zona, os integrantes da Sociedade Pro Escuelas en Bandeira proclaman o
dereito de toda a veciñanza á educación como unha prioridade. Había que
incrementa-lo número de escolas para que nelas puidesen formarse o maior
número de nenos, e erradicar deste xeito o analfabetismo. A xeneralización
da escolaridade infantil é, entón, un dos seus obxectivos fundamentais. Así
o proclama Nicasio PAJARES, habitual colaborador do voceiro bandeirenPROXECTO EDUCATIVO

14. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Primer Testimonio, p. 1.
15. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Comisión Directiva. Documento solto sen paxinar.
16. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Primer testimonio, p. 3.
17. Co nome de Fomento de la Instrucción Gallega. Órgano de la Sociedad Pro Escuela en
Bandeira sae á luz o primeiro voceiro da Sociedade no mes de setembro de 1909. Ten unha
periodicidade quincenal e mantense ó longo de dous anos. Reaparece de novo en febreiro de
1913, agora denominado Lux. Órgano de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira. Continuación de Fomento de la Instrucción Gallega.
18. Peña Saavedra, V.: “As sociedades galegas de instrucción: Proxecto Educativo e realizacións escolares. Estudios Migratorios. N.º 1, decembro de 1995, pp. 17-38.
19. Ibíd., p. 20.
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se, no seguinte parágrafo:
Hay que fundar muchas, muchísimas escuelas -buenas ó regulares,- llevar la enseñanza á las aldehuelas ubicadas entre los altos riscos y en los valles circundados por esos
formidables cordones de montes. [...] Guerra al analfabetismo, de ahí lo que debe hacerse de inmediato; que no haya en Galicia un solo analfabeto, ese ha de ser el norte común de todas las aspiraciones20.

Na mesma liña argumental se inscriben as seguintes liñas extraídas da
mencionada publicación, onde JOSEFO insiste na necesidade de fundar
centros de ensino independentes da administración municipal, dignifica-lo
labor docente e evita-lo control caciquil, como medidas correctoras do atraso escolar:
Para que Galicia prospere necesítase, en primer lugar, independizar la enseñanza de los
municipios, y como eso es una obra de reforma social que tardará en realizarse, puede
independizarse esa enseñanza por medio de escuelas particulares organizadas dentro del
sistema moderno, pero dando al maestro medios que lo libren de la usura y de depender
de los caciques. Sólo así, creo yo, que se llegará á libertar á Galicia del analfabetismo
que la domina21.

Pero non se trataba só de incrementa-lo número de centros, senón que
cumpría mellorar tamén a súa calidade. Era preciso rachar cos vellos esquemas introducindo consignas progresistas inspiradas na Moderna Pedagoxía22. Preconízase, ademais, unha escola realista, utilitaria, pragmática e
funcional, pois a experiencia delata a inutilidade dos contidos aprendidos
nos centros onde se dispensa o ensino tradicional, afastado das necesidades
sentidas pola cidadanía. Trátase, polo tanto, de educar para a vida, para a resolución dos problemas inmediatos, de integrar ó alumno no seu medio, formando cidadáns útiles para unha sociedade complexa na que terán que vivir
e desenvolverse. José LÓPEZ transmítenos esa idea a través dun artigo publicado nesas mesmas páxinas, do que escollémo-las seguintes liñas:
Hoy la escuela, para ser tal, debe salirse de los viejos moldes y entrar de lleno en el método que reclama el presente momento histórico, es decir, emancipar al niño en el orden
intelectual por medio de la enseñanza racional y científica y por medio del ejercicio tender á la regeneración física de la raza.
Mientras esta labor no se realice -fuerza es confesarlo- vanos serán todos los esfuerzos
que se hagan para reintegrar al ser humano al medio natural que le corresponde23.

20. Nicasio Pajares, A.: “El magno problema”. F.I.G. N.º 4, 15 de novembro de 1909, p. 2.
21. Josefo: “Antaño y Ogaño”. F.I.G. N.º 6, 15 de xaneiro de 1910, p. 3.
22. Ver: “Francisco Ferrer”. F.I.G. N.º 3, p. 2; “Altamira”. F.I.G. N.º 3, p. 5; “Recuerdos”.
F.I.G. N.º 4, p. 3; “La escuela confesional”. F.I.G. N.º 13, p. 3.
23. López, J.: “Doble misión”. F.I.G. N.º 5, 15 de decembro de 1909, pp. 2-3.
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En sintonía coas anteriores reflexións, para rematar engadímo-lo seguinte texto, correspondente ó Artigo 6º, Apartado “c” do Regulamento escolar
do Centro da Bandeira: “La enseñanza tendrá un carácter práctico y de aplicación inmediata; y se procurará que exija constantemente el ejercicio de la
actividad muscular de parte de los alumnos”24.
Atendendo, por outra banda, ó contexto rural no que se ía desenvolve-lo
proceso educativo que estamos a tratar, o lóxico era inspirarse nunha formación utilitaria, pensando na futura inserción laboral dos alumnos dentro
do marco do mundo agrario. A formación agropecuaria na propia terra establecíase como o antídoto emancipador e corrector do padecido recurso
migratorio. De aí que a formación agropecuaria fose un obxectivo de singular importancia, como o reflicte o seguinte parágrafo de Fomento de la
Instrucción Gallega:
El labrador gallego ha visto secarse sus montes de castaños, sus viñas, etc. y no ha podido evitarlo por no poseer los conocimientos que hoy son comunes al labriego francés
ó suizo ó belga. [...] Y por esto nunca serán lo bastante aplaudidas las agrupaciones que
traten de fundar escuelas en Galicia, y fundarlas sobre bases industriales, agrícolas y de
cultura general25.

E para tratar de poñer en práctica as propostas anteriores, formúlase o Artigo 6, apartado “i” do Regulamento escolar elaborado pola Sociedade bandeirense, onde se proxecta a implantación dunha horta escolar como espacio
indispensable para realiza-las experiencias formativas de cultivo: “La Agricultura debe enseñarse prácticamente en la quinta escolar, utilizando como
guía las llamadas ‘cartillas regionales agrícolas’ y las revistas”26.
Nesta mesma liña de quebra coa educación tradicional, e en consonancia
cos postulados das modernas correntes pedagóxicas, a actividade educativa
deberá xirar arredor do alumno e atender ás necesidades da súa natureza infantil. Ha de responder, en consecuencia, a unha concepción paidocentrista
da educación, rachando os moldes cuñados polo ensino tradicional. Polo
tanto, a escola non debe ser un espacio onde se someta ó alumnado ás esixencias dun sistema máis identificado coa disciplina castrense que coa espontaneidade e flexibilidade que debe presidi-la acción escolar. Desa idea
participa o autor do seguinte texto:

24. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Reglamento escolar. Bos Aires, Imprenta Rudesindo
López e Hijo, [1929], p. 5, art. 6º-b.
25. “Un parecer”. F.I.G. N.º 10, 15 de maio de 1910, p. 2.
26. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Reglamento escolar. Bos Aires, Imprenta Rudesindo
López e Hijo, [1929], p. 7, art. 6º-i.
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Es penoso ver en hermosas escuelas, comparadas con los antiguos cuarteles de ayer, que
todo está militarmente acompasado, que la actividad física del niño se vé reducida á lo
estrictamente necesario, que la actividad intelectual se topa por todos los lados con la
imposición del horario y del programa y en que la espontaneidad moral abolida y todavía en las que se escuchan lecciones fastidiosas, trabajos desagradables, mandatos y
hasta castigos.
No se tiene en cuenta que el sistema de educación de la escuela, de esta escuela necesaria debe ser sólo un guía para secundar los esfuerzos espontáneos del niño, esos esfuerzos espontáneos á que les incita el desarrollo normal de esas facultades, de las mismas necesidades de la vida y que no hay influencia artificial que pueda reemplazar el
libre juego de las actividades fisiológicas y físicas27.

Seguindo coa idea da actividade escolar en función das necesidades do
alumno, reproducímo-lo apartado “h” pertencente ó Artigo 5º do Regulamento escolar da entidade que nos ocupa, onde se recomenda o método empírico aplicado ó ensino como un instrumento eficaz de motivación. Mediante o coñecemento intuitivo e o desenvolvemento dunha aprendizaxe
activa, o alumno pode satisface-la súa innata curiosidade:
En las Ciencias Físico-Naturales la enseñanza tendrá carácter intuitivo: no se hablará al
niño de partes de una planta o de un animal sin tener la una o el otro a la vista para que
puedan ser notadas dichas partes; no se hablará de reacciones, de la necesidad de un medio transmisor para que el sonido se propague, de la dilatación de los cuerpos, etcétera,
sin que el niño haya observado primero esos fenómenos y se haya preguntado el por qué
de los mismos28.

Engadímo-los apartados “a” e “b” do Artigo 10º, rotulado De la disciplina, extraído da mesma fonte, onde se insiste na esixencia de que a motivación debe ser espertada a través da actividade e do interese:
El orden necesario para que la enseñanza sea eficaz, ha de obtenerse despertando interés en los niños por los estudios. Para conseguirlo se hará que la enseñanza se dirija más
al entendimiento que a la memoria, y que sea activa29.
La idea de premios y castigos debe quedar eliminada en absoluto de la educación30.

Para responder ós criterios anteriores, e seguindo co mencionado Regulamento escolar, a actividade debe presidi-la práctica docente do conxunto
de materias. Deste xeito “la Aritmética y la geometría se enseñarán de viva
27. “Consideraciones”. F.I.G. N.º 2, 15 de setembro de 1909, p. 5.
28. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Reglamento escolar. Bos Aires, Imprenta Rudesindo
López e Hijo, [1929], pp. 6-7, art. 5º-h.
29. Ibíd., p. 8, art. 10º-a.
30. Ibíd., p. 9, art. 10º-b.
31. Ibíd., p. 5, art. 6º-c.
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voz y por medio de ejercicios múltiples, de problemas variados de cálculo
mental”31. A Lectura e a Escritura “se enseñarán simultaneamente. [...] no se
abusará de los ejercicios caligráficos propiamente dichos”32. Para o ensino
da Xeografía e da Historia “se hará constantemente uso de los mapas, globos geográficos y del dibujo”33. Con respecto á materia de Lingua, “el niño
se perfeccionará [...] por medio de ejercicios múltiples de composición, dictado y copia; [así como] ejercicios de vocabulario que exijan el empleo frecuente del diccionario”34.
A escola debe servir, ademais, como instrumento emancipador das potencialidades latentes do alumno, evitando converterse nun instrumento de
represión. Preténdese unha educación na liberdade e no respecto, non no temor cuartelario, provocado por unha concepción errónea da autoridade. Unha profesora, Margarita Amavet, habitual colaboradora do órgano de prensa
da Sociedade, expono nos seguintes termos:
En lo físico, desarrollar al niño en fuerza, armonía y belleza, agilidad, resistencia, flexibilidad, gracia; en lo intelectual, cultivar en él cualidades de iniciativa, de perseverancia, decisión, aptitudes de comprensión, de juicio, reforzar y ejercitar las facultades; en
lo moral secundar el desarrollo de todas las fuerzas de la voluntad y de la energía psíquicas. [...]
Esta es escuela -en ella todo es orden, armonía, naturalidad-, el niño es hombre, se gobierna solo, con la guía sabia y dulce de un maestro que le da libertad en todos los momentos, en esa escuela modelo se vive la vida, no se va en contra de las leyes naturales,
aquí se forman futuros hombres que no temerán encontrarse en ningún peligro porque
tienen carácter y sabrán ingeniarse para salir de él, tal vez con el más pequeño de los esfuerzos35.

Engadimos, en harmonía co anterior, a recomendación reflectida no Regulamento escolar acerca do ensino da Moral. Polo carácter de orixinalidade que demostra a súa concepción -non debemos esquecer que responde a un
texto elaborado sobre o ano 1929-, atópase curiosamente identificado co
concepto de transversalidade que incorpora a recente Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), referida en concreto á educación dos valores:
La enseñanza de la Moral no debe figurar en el horario como materia independiente, sino que las ideas y sentimientos morales se irán formando y despertando en los niños
ocasionalmente y como resultado del carácter que se dé a la enseñanza de otras mate32. Ibíd., pp. 5-6, art. 6º-d.
33. Ibíd., p. 6, art. 6º-e.
34. Ibíd., p. 7, art. 6º-k.
35. Tegama, S.: “Formación del carácter del niño”. F.I.G. N.º 3, 15 de outubro de 1909, p. 6.
36. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Reglamento escolar. Bos Aires, Imprenta Rudesindo
López e Hijo, [1929], p. 6, art. 6º-g.
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rias, particularmente la Historia y la Instrucción Cívica36.

Dentro do concepto de motivación, enfocado agora cara ó castigo corporal, inserímo-la colaboración de L. SÁNCHEZ. Este condena a práctica
punitiva, utilizada habitualmente no contexto do modelo educativo tradicional, onde a palmatoria cumpría a súa función como un instrumento exemplar
e exemplarizante:
Cada golpe que se aplica a un niño es un germen de maldad que se arroja en su corazón, una semilla de veneno que se siembra en su alma irresponsable é inocente, una piedra con que se turba un corazón puro y sereno37.

Menos doses de palmatoria e máis confianza entre mestre e alumnos; menos leccións de catecismo e máis de ensino práctico, parece reflecti-lo seguinte texto, que toma ademais, como referente, o modelo froebeliano:
Cuan grande es la diferencia entre el sistema Fröebel y la escuela pública del gobierno
español; en una la educación práctica, basada en el cariño fraternal, en la otra mucha
historia sagrada, demasiado catecismo del padre Astete y como severo regulador la conocida palmeta ó la vara de avellano38.

Neste mesmo sentido, a figura do mestre debe identificarse co compañeiro que axuda e non coa autoridade que reprime e castiga. Para iso é necesaria unha verdadeira vocación docente, debendo ser exercida, apostilamos, no marco profesional adecuado:
El maestro debe considerarse como un compañero y como un amigo, pero no como un
superior con respecto a sus alumnos. Para conservar el ascendiente moral que necesita
para dirigir con acierto y provecho a sus pequeños compañeros, debe observar una conducta intachable y consagrarse con el mayor cariño a su profesión39.

Claro que conseguir un marco profesional adecuado significa coloca-la
educación nun lugar prioritario dentro dos dereitos do home e eleva-la función docente á consideración que merece. Para isto é preciso derruba-las vellas estructuras en que se asenta a educación tradicional, substituíndoas pola base dunha moderna educación racional e científica:
No perseguimos más que un solo fin, la educación de los nuestros; y que si en ese propósito llevamos el objetivo de una educación racional y científica de acuerdo con el pro-

37. Sánchez, L.: “Por los niños”. F.I.G. N.º 19, 28 de febreiro de 1911, p. 6.
38. Huergo, V.: “Recuerdos”. F.I.G. N.º 4, 15 de novembro de 1909, p. 3.
39. Ibíd., p. 9, art. 10º-c.
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greso de la época en que vivimos, es porque en la lucha por la vida que hemos sostenido y sostenemos aún, encontramos prácticamente las deficiencias de la educación arcaica y vetusta que hemos recibido en nuestra juventud. [...] No perseguimos propagar
ningún ideal político, ni sociológico, á pesar [sic] que ninguno de los más avanzados nos
asusta, sino realizar una obra educativa, que es la base fundamental del bienestar que
anhelamos para todos40.

Facendo un paralelismo entre os conceptos de liberdade e democracia,
preténdese que a escola se rixa mediante pautas que desenvolvan hábitos democráticos. As seguintes liñas expresan a idea de que a organización escolar
debe gardar paralelismos coa organización social:
La educación obedece á los mismos principios del gobierno libre de los pueblos, y, con
el gobierno propio de los niños, mostraremos en la escuela lo que debe ser la sociedad
republicana41.

A estructura do ensino debe responder a deseños modernos, incorporados
a través da experiencia americana ademais da inspiración xa sinalada nas novas correntes pedagóxicas. O ensino debe articularse en graos polos que se
avance de forma progresiva e cíclica, e así o prescribe o mencionado Regulamento escolar no Artigo 1º titulado De los grados:
a) En cada escuela la enseñanza estará dividida en tres o cuatro grados, de acuerdo con
los recursos que puedan arbitarse.
b) Los grados adelantados funcionarán por la mañana y los atrasados por la tarde, en la
forma siguiente: 4º, a cargo del director, y 2º, a cargo del auxiliar, por la mañana; 3º, a
cargo del director, y 1º a cargo del auxiliar, por la tarde42.

Ademais da adopción dun novo modelo de ensino, era necesario enmarca-la actividade académica en establecementos escolares acordes coas modernas esixencias, para o que resulta fundamental unha nova concepción arquitectónica en sintonía coas funcións a executar dentro do espacio escolar,
cuestión na que inciden de xeito especial tódalas entidades americanas e, como é lóxico tamén, os asociados bandeirenses. Cómpre, pois, recuperar este
aspecto a través dos seguintes testemuños. Trátase, en efecto, como expresa
PEÑA SAAVEDRA, de “dotar dunha nova infraestructura o espacio físico
onde tiña lugar o acto educativo, levantando edificios ‘ex profeso’ que se
acomodasen ás normas arquitectónicas, hixiénicas, sanitarias e pedagóxicas
máis idóneas”43. Fiel reflexo desta preocupación é o edificio construído po40. “Adelante siempre”. F.I.G. N.º 6, 15 de xaneiro de 1910, p. 4.
41. “Gobierno propio escolar”. F.I.G. N.º 4, 15 de novembro de 1909, p. 6.
42. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Reglamento escolar. Bos Aires, Imprenta Rudesindo
López e Hijo, [1929], p. 2, art. 1º.
43. Peña Saavedra, V.: art. cit., 1995, p. 34.
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la entidade da Bandeira para alberga-la escola laica que promoveu e que, como veremos, responde a tódalas esixencias prescritas:
Las escuelas que se proponen crear los individuos del “Fomento de la Instrucción Gallega” deben acercarse cuanto sea posible á ese ideal, aunque los sacrificios tengan que
ser mayores. En locales donde estas escuelas se instalen debe meterse la mayor porción
de naturaleza en sus dos más vitales componentes: aire y luz, y como las casas ya construidas que pudieran aprovecharse son insuficientes todas o inservibles las más, es menester construir locales á propósito44.

En consonancia con esta intención, engadímo-la recomendación formulada por ELAM RAVEL no mencionado voceiro Fomento de la Instrucción
Gallega. Para este colaborador, o lugar destinado ás tarefas escolares deberá ser “un local cómodo, donde haya espacio, donde penetre mucha luz, mucho sol y aire; aire, luz y sol! Dadme allí el niño libre, yo le haré alegre, generoso y bueno”45.
Pouco sentido terían os preceptos modernizadores e as máximas rexeneracionistas se non se puidese contar con mestres capacitados para levalos á
práctica. De aí que tamén para os promotores da Escola laica da Bandeira, a
cualificación dos docentes encargados de facer operativo o seu proxecto societario representase un capítulo de singular preocupación. O educador “debe favorecer, desarrollar, dejar campo libre a la tendencia individual del niño y no debe restringirla jamás”46. Abandonando a rixidez tradicional das
aulas, este “debe ser el amigo de los niños, debe quererlos como si fueran
sus hijos, tomar sus niñerías y travesuras como actos naturales de la infancia, y no debe reprimir ese movimiento contínuo que es el resultado de su
vida misma”47. Para consegui-lo éxito no seu labor, o profesional docente
“necesita libertad, ambiente favorable, unión de parte de sus colegas, y consideración y estima de los que se denominan sus superiores”48. Para os promotores da Escola da Bandeira os verdadeiros mestres son “los que se dan
cuenta del papel que tienen que desempeñar ante sus educandos, son aquellos que se convierten en verdaderas ‘guías’ haciendo que el niño marche por
sí solo, siendo actor consciente de todos sus actos y obras”49.
Por último, os integrantes da Sociedade Pro Escuelas en Bandeira apostan por unha educación tolerante, adogmática e laica. Ó proceder deste xei-

44. Nicasio Pajares, A.: “Locales escolares”. F.I.G. N.º 5, p. 5.
45. Elam Ravel: “La educación”. F.I.G. N.º 17, 31 de decembro de 1910, p. 6.
46. Tevama, Y.: “El niño. Su educación individual”. F.I.G. N.º 4, 15 de novembro de 1909, p.
5.
47. Tevama, Y.: “El maestro”. F.I.G. N.º 9, 30 de abril de 1910, p. 4.
48. Ibíd., p. 5.
49. Tevama, Y.: “La Educación por el propio esfuerzo”. F.I.G. N.º 13, 15 de agosto de 1910,
p. 2.
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to, sinálanos PEÑA SAAVEDRA desde unha óptica máis globalizadora, as
Sociedades de Instrucción “non fan máis que transvasar ós colexios o pluralismo que lles é consubstancial a elas mesmas, optando de ordinario -que
non sempre, en contra do que se pensa- polo que se coñece como neutralidade escolar -que non tampouco laicismo pleno-”50.
A seguinte colaboración, extraída de Fomento de la Instrucción Gallega,
vén a confirma-la anterior aseveración de PEÑA SAAVEDRA. Nela J.
LÓPEZ tenta defini-lo laicismo como o contrapeso necesario fronte ós efectos perniciosos que leva consigo o fanatismo relixioso, vinculado habitualmente ó mundo da educación. Segundo o articulista, debe favorecerse a posibilidade de educar na liberdade de pensamento, fronte á alternativa que
ofrece o esquema relixioso do temor, impregnado de dogmatismos que resultan incomprensibles para as mentes infantís aínda sen formar:
La escuela laica, en su más alta y noble significación no es lo que creen los retrógrados
de mala fé, anular una sotana ó descolgar un crucifijo, puesto que esto nada significa,
sinó, por el contrario, lo que hace es borrar de los espíritus y de los corazones infantiles -y en esto consiste la más grande significación ética del sistema pedagógico moderno-, todos los prejuicios atávicos que esa sotana y ese crucifijo significan. [...] La escuela, para cumplir la misión histórica que le está encomendada, debe dejar al niño la
libertad de conducirse según su mente y su corazón, y no según reglas y convencionalismos que no puede comprender, para que de ese modo se cree una voluntad y una conciencia personales en armonía con las condiciones de la vida51.

Deixan claro, daquela, que non existe hostilidade contra as sotanas e os
crucifixos, senón contra as connotacións negativas que ámbolos dous referentes simbólicos representan. No ámbito infantil, especialmente vulnerable,
non se deben utilizar principios dogmáticos que poñan en perigo o natural
desenvolvemento da persoa. Algo máis alá pretende chega-lo autor das liñas
que veñen a continuación. Reivindica a obriga do Estado de garanti-la educación aconfesional como un dereito universal:
No sólo debemos pedir respeto para la escuela laica, debemos ir más allá; debemos pedir
que la del Estado sea ésta y no la confesional. Lo más florido, lo más inteligente del magisterio público opina de este modo. ¿Razones? El Estado debe aspirar á formar ciudadanos, seres conscientes, fuertes que regulen sus actos por la razón, la justicia y la lógica. [...]
El ideal de la escuela laica no es un sueño de cuatro ilusos, es una aspiración de la democracia universal que no tiene que ver nada con anarquistas ni terroristas, digan lo que quieran las insidiosas campañas de la prensa clerical52.

No mesmo fío argumental transcorre, achegando un testemuño máis, o
50. Peña Saavedra, V.: art. cit., 1995, p. 36.
51. López, J.: “El laicismo”. F.I.G. N.º 7, 15 de febreiro de 1910, p. 5.
52. Abate Ferri: “La escuela confesional”. F.I.G. N.º 13, 15 de agosto de 1910, p. 4.
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discurso de ELAM RAVEL nas páxinas de Fomento..., onde o colaborador
insiste na necesidade dunha educación en liberdade, indispensable para a
creación dunha sociedade de homes libres:
Ah! la escuela libre, con el niño libre! ¡Cuando veremos esto! muchos entienden por escuela libre la enseñanza libre de... frailes. Eso es algo, pero muy poco, no basta. Hay
que hacer escuelas libres, donde el niño sea libre y libre sea la enseñanza y sea libre el
maestro.
Educad hombres libres si quereis que la sociedad lo sea. Y para esto es preciso ante todo, no confundir enseñanza con educación, saber con valer.
No pretendemos hacer sabios, sino hombres de mente sana y de corazón bueno, capaces de discernir, capaces de querer y hacer53.

Como síntese de todo o expresado nos parágrafos anteriores, engadímolo texto recollido no apartado “f” do Artigo 5º do xa mencionado Regulamento escolar:
La Instrucción Cívica es una de las asignaturas que han de merecer mayor atención de
parte del maestro y autoridades escolares, pues ella debe, conjuntamente con la Moral,
constituir el eje de la educación social que ha de capacitar a los nuevos ciudadanos para el desempeño de sus funciones de tales, dentro de un régimen democrático, dándoles
la conciencia y el sentimiento de su dignidad de hombres, derechos como ciudadanos, y
de la responsabilidad y trascendencia de sus acciones; y llevándolos al convencimiento
de que el bienestar individual y el progreso, no pueden alcanzarse cumplidamente sin el
bienestar colectivo que resulta de la armonía y cooperación de todos los individuos, que
unidos en estrecha fraternidad, anteponen el interés común al interés personal54.

Como remate do presente apartado, recollemos das páxinas de Fomento...
dúas pasaxes dedicadas a dúas figuras da renovación pedagóxica. Dous últimos testemuños que demostran o grao de afinidade que os integrantes da Sociedade da Bandeira sentían polas correntes modernizadoras da educación
española, e que adoptaron tratando de facer realidade en Galicia. Francisco
Ferrer Guardia e o movemento coñecido como Escuela Moderna servirán de
inspiración e guía ós postulados educativos da entidade bandeirense. As seguintes liñas recollen un emocionado recordo tralo seu fusilamento durante
a Semana Tráxica, e son o testemuño da admiración que os da Bandeira en
Bos Aires lle profesaban:
El hombre íntegro por excelencia, el que dedicó su fortuna, su tranquilidad y toda su vida á la educación racional del pueblo, acaba de ser sacrificado.
Los amigos del oscurantismo, aquellos que viven enseñoreados con la ignorancia han

53. Elam Ravel: “La educación”. F.I.G. N.º 17, 31 de decembro de 1910, p. 6.
54. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira: Reglamento escolar. Bos Aires, Imprenta Rudesindo
López e Hijo, [1929], p. 6, art. 5º-f.
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concluido con una vida útil y benefactora. [...]
La educación racionalista, base de la Escuela Moderna organizada por Ferrer, no ha recibido su golpe de muerte. Ella es poderosa y es una necesidad sentida en todos los pueblos que marchan de acuerdo con el progreso.
La conmoción que ha producido el sacrificio de ese hombre -cuyo delito único era levantar la conciencia del pueblo y dignificarla- se ha intensificado en una protesta que
repercute en todas las naciones.
Y esa protesta ha de ser más fuerte aún en los corazones españoles que amaban la obra
regeneradora de Ferrer; protesta que en España se acallará por el poderío de la fuerza
bruta, pero que aquí puede hacerse pública para indicar que aún existen hijos de España dignos, que maldicen á los verdugos de la libertad del pueblo55.

Sobre o catedrático ovetense Rafael Altamira xira este segundo recordatorio, onde Víctor HUERGO exalta as calidades humanistas e a súa entrega
no campo da educación:
Fuera de todo apasionamiento y alabanza, se puede afirmar que el catedrático ovetense,
es de los que trabajan con fé y entusiasmo por la difusión de la cultura en España.
La verdadera labor educativa, cual es la de formar hombres aptos y preparados para los
embates de la vida, tiene un abnegado propagandista en este ilustre pedagogo56.

A Escuela de Instrucción Primaria y de Comercio da Bandeira será o obxectivo que dea sentido á agrupación Pro Escuelas en Bandeira,
constituíndo un verdadeiro exemplo de idealismo, de tenacidade e de organización.
Desde que se funda a entidade, o 20 de marzo de 1909, ata a compra do
terreo onde se edificará a escola pasan máis de tres anos. O día 11 de agosto de 1912 realízase a adquisición do primeiro soar, situado na estrada de
Cervaña. A Sociedade celébrao cunha romaría na que non faltan autoridades, discursos e a música da famosa Banda de Merza57. Tempo despois esta
propiedade terá que ser permutada por outra máis céntrica, na estrada nacional Santiago-Ourense. Alí é onde se levanta definitivamente o edificio.
Desde ese momento ata o inicio da súa construcción pasan case 16 anos.
O día 23 de marzo de 1928 comezan as obras, xusto 19 anos despois da
fundación da Sociedade. Da xornada festiva e dos actos celebrados durante
o día queda o testemuño reflectido na seguinte crónica:
ESCUELA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA Y DE COMERCIO

55. “Francisco Ferrer”. F.I.G. N.º 3, 15 de outubro de 1909, p. 2.
56. Huergo, V.: “Altamira”. F.I.G. N.º 3, 15 de outubro de 1909, p. 5.
57. “En Bandeira. Compra del terreno para la Escuela”. Lux. Órgano de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira. Bos Aires, n.º 1, 5 de febreiro de 1913, pp. 1-2.
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Se colocó hoy solemnemente en Silleda la primera piedra del edificio que costea la sociedad Pro Escuelas de Bandeira, constituída en Buenos Aires el año 1909.
El edificio estará dotado de cuantas condiciones aconsejan la higiene y la pedagogía
moderna.
Al acto asistió una enorme concurrencia y fue amenizado por una banda de música. En
los discursos que se pronunciaron, se dedicaron cálidos elogios a los hijos de Bandeira
en Buenos Aires, vitoreándolos el público con entusiasmo58.

A Sociedade aproveita o acto para homenaxear ós directivos Andrés Ouzande e José Giadás, por encabeza-la subscrición popular que permitiu reuni-los cartos para adquiri-lo terreo59.
Numerosas son as referencias relacionadas coa boa marcha da Sociedade
e a súa solidez, demostrada pola cantidade e variedade de actos que organiza, que constitúen o medio ideado para obter fondos e así poder construí-lo
centro escolar. Os integrantes da entidade da Bandeira son conscientes, ademais, de que se o aspecto funcional do edificio é importante, non o é menos
o seu equipamento e dotación de material. A seguinte misiva, convidando a
que os socios participen na creación da Biblioteca Escolar para A Bandeira
mediante doazóns particulares é un bo exemplo:
La Sociedad “Pro-Escuelas en Bandeira” ha logrado poner término a la construcción de
su edificio escolar en Bandeira (España), y teniendo el propósito de que en dicho edificio se instale una Biblioteca -a fin de que los hombres se vayan desviando de las tabernas, modo edificante de cuidar su salud, sus pobres economías y la moral de sus hijos,
amén de la ilustración e instrucción que grandes y pequeños puedan adquirir para ser
más útiles a si mismos en la lucha por la vida y a la colectividad en general-, solicitamos de usted su cooperación, donando algunos libros o contribuyendo con cualquier
otro óbolo que a su alcance esté.
Con ese propósito, una comisión de esta sociedad irá a molestarle en su domicilio para
enterarse de su determinación al respecto.
En la seguridad de que usted ha de responder a esta solicitud nuestra, nos es muy grato
saludarle atentamente.

Constante sería tamén, como afirma PEÑA SAAVEDRA, o alto grao de
hostilidade con que acolleron este tipo de proxectos todos aqueles que vían
nas escolas fundadas por emigrantes o fantasma do ateísmo e a aniquilación
dos valores tradicionais. No fondo non era máis que o temor a perde-la hexemonía ideolóxica sobre unha poboación que permanecía subxugada ós poderes fácticos. Os curas e os caciques trataban de combater ese fantasma esgrimindo argumentos como o de que os establecementos financiados polos

58. “Edificio para Escuela en Silleda”. La Prensa. Bos Aires, 24 de marzo de 1928.
59. “Sociedad Pro - Escuelas en Bandeira”. Céltiga. N.º 79, 10 de abril de 1928, s. p.
60. Peña Saavedra, V.: art. cit., 1995, p. 37.
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americanos non facían senón “atentar contra a relixión ou contra Deus”60,
aparecendo como víctimas da hostilidade laicista. No caso concreto da Bandeira, que responde a esta típica conducta, a documentación manexada parece demostrar que os promotores da escola laica non só non sostiveron unha posición combativa, senón que, polo contrario, mantiveron posturas
defensivas, en moitos casos non exentas dun humor resignado.
Neste sentido, a agrupación bandeirense encontraríase coa oposición
frontal dos poderes caciquís e eclesiásticos da vila, moito antes de que a escola comezase a funcionar. A sospeita da ofensiva xa estaba latente na primeira reunión, previa á constitución da Sociedade, e foi unha constante ó
longo de todo o proceso. Sobre os conflictos xurdidos existen numerosas
anécdotas; en moitas delas esaxérase, quizais de maneira excesiva. Seguramente máis como froito da deformación da memoria e da magnificación dos
episodios conflictivos que provoca o paso do tempo. A continuación ilústrase o sucedido con algunhas notas que puidemos obter. Unha pertence á Acta Primera, onde o vocal Andrés Gamallo mostra o seu escepticismo ó desconfiar de que a escola chegue incluso a inicia-la súa actividade, debido ó
enfrontamento que puidese xurdir entre as partes implicadas. Prevendo as
dificultades futuras, advirte: “la Escuela no bá [sic] poder abrirse por falta
de Elementos liberales [sic] en nuestra tierra: el curá [sic], dice: el enemigo
mas acerremo [sic]”61. En efecto, Gamallo desconfía do carácter tolerante do
crego da Bandeira, e lamenta a ausencia de elementos liberais na localidade
que apoien e secunden esta iniciativa escolar.
A outra pertence a unha referencia de prensa relativamente recente de La
Voz de Galicia e refírese ás rifas que manteñen representantes da Sociedade
bandeirense con sectores afíns ás ideas conservadoras, inimigos de escolas
aconfesionais, onde chegan a situacións verdadeiramente insólitas:
Hace dos años, uno de los miembros fundadores de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira, Rogelio Abades Otero, de noventa y un años de edad, regresó a Silleda después
de haber estado más de setenta años en Buenos Aires. [...] Rogelio Abades era el único superviviente de aquellos hombres y mujeres que donaron a Bandeira los locales para construir la primera escuela laica del municipio. Las dificultades con las que se encontró la Asociación Pro Escuela en Bandeira a la hora de realizar la donación no sólo
fueron económicas, tal y como manifestaba Rogelio Abades, cuando realizó su visita a
Silleda. El cura de la parroquia, según señala, arremetía continuamente en público contra el proyecto y en sus sermones dominicales aseguraba que la intención de la Asociación era cosa del diablo.
La actitud del señor cura trajo como consecuencia coplas populares, en las que se recordaba el suceso que acabó en tiros cuando el cura la emprendió a perdigonadas con el
61. Sociedad Pro-Escuelas en Bandeira. Acta 1ª. 20 de marzo de 1909.
62. “Pro escuela en Bandeira tuvo que luchar contra el cura y contra la miseria”. La Voz de
Galicia, 11 de agosto de 1991.
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letrero de la escuela62.

O enfrontamento chegou a ser de tal magnitude que a sona do mencionado cura párroco traspasou as fronteiras. En América foi motivo de inspiración duns versos que alegraron ó público residente en Arxentina durante un
festival celebrado pola Sociedade no salón da Casa Suíza de Bos Aires. Dentro do seu programa, varias asociadas cantaban os seguintes versos de Ramón Parada, adaptados á partitura musical dunha muiñeira63:
Unha escola n-a Bandeira ban a brir
Pra que todos os rapaces poidan ir.
Unha escola n-a Bandeira
Moito ben a de facer
Pra que todos os rapaces
Sepan escribir e ler.
O abade no n-a quer
A mais tena que roer
Te molo pobo con nos
E a escola baise facer.

Xa nos dixeron a que les veciños
Qui ban mandar os seos rapaciños
Bai ser o maestro; coma unha ardilla
A den señar todo menos cartilla.
Baile en señar hasta que brados
Pra ir polo mundo ben preparados.
Por que o director non lle bai deixar
Poñerse a rezar si señor...

O que non sabian onte
Oxe quereno prender
A que les tempos pasaron
Xa non teñen que volber.

Pero os mutuos receos non impiden que as actividades da Sociedade en
Arxentina continúen a prol da construcción do edificio na Bandeira. Tamén
aquí seguen as xestións para consegui-lo obxectivo marcado, malia a simultánea teima dos seus detractores. Inaugúrase como Escola o ano 1930, despois de máis de dúas décadas de actividade societaria en Bos Aires e de traballo tenaz, dunha e doutra banda do mar.
O inmoble proxéctase coas características dun edificio de construcción
nobre, comparativamente coas posibilidades dos locais dos centros públicos
do lugar, naquela época. Os muros serán de pedra de cantería, dúas plantas,
grandes ventás, aulas separadas para nenos e nenas e vivenda para o mestre.
Na súa fachada aparece o espacio onde situar un reloxo que nunca se chegou
a colocar64.
Contou cunha interesante dotación de medios didácticos e tivo actividade ata o inicio da Guerra Civil, momento en que foi clausurada. Tralo peche

63. Transcribimos literalmente.
64. “Sociedad Pro Escuela en Bandeira”. Céltiga. N.º 108, 25 de xuño de 1929, s. p.
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incautáronse dos seus bens e do propio inmoble, dando lugar a un dos vergoñentos actos de vinganza dos que foron obxecto ó longo das terras do Deza as Sociedades americanas e as súas obras. Na actualidade, tras unha rehabilitación executada a finais dos anos oitenta, a antiga Escuela de
Instrucción Primaria y de Comercio, para a que durante dúas décadas traballaron arreo os emigrantes silledenses da Bandeira, acolle a Casa de Cultura
da localidade e, en ocasións esporádicas, unha aula de Preescolar.
Correspondía a un edificio de dous pisos, con muros exteriores de cantería, constituíndo en total unha superficie edificada de 232 m2 en planta. Ten entrada pola fachada principal, flanqueada por grandes ventás en ámbolos
andares. Patio de entrada pechado por un enreixado de pedra combinado cun
cerrado metálico e patio posterior de recreo. A altura do edificio é de 6,30
metros65.
Instalacións
escolares

Dependencias

Entre elas figuran:

-Unha aula con vestíbulo.
-Un recinto de recreo descuberto.

Edificio que a Sociedade Pro Escuelas en Bandeira construíu na vila silledense.

65. Concello de Silleda: Memoria Descriptiva que acompaña ó Proxecto de rehabilitación do
edificio. Xullo de 1978.
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-Servicios hixiénicos.
-Biblioteca.
-Vivenda para o mestre.
-Pozo de auga.
A información relacionada co persoal docente e coa
Persoal docente
actividade escolar foi facilitada por María Ares Pedrera66, quen nos manifestou que Ramón Recamón Porta foi o mestre que
atendeu, de forma permanente, a Escola da Bandeira desde a súa inauguración ata a súa clausura. Era natural de Pontevedra, con titulación oficial,
“moi educado, e con moita paciencia para atende-las trastadas dos rapaces”,
asegura María Ares. No momento da insurrección armada tivo que refuxiarse na casa de Casimiro Fernández Otero, quen máis tarde sería alcalde de Silleda nos derradeiros anos do franquismo. Casimiro dálle abeiro e axúdao
nos momentos iniciais de desconcerto cando teñen lugar os primeiros incidentes, ata que a normalidade se restablece. Pero Ramón Recamón xa non
volvería nunca máis dar clase na Escola laica da Bandeira.
A inauguración da Escuela de Instrucción Primaria
y de Comercio celebrouse nos primeiros anos da década dos 30, pero non se pode precisa-la data concreta. A súa andaina transcorre ininterrompidamente ata o estalido da Guerra Civil, e nela formáronse un total de 150 alumnos67.
As clases dábanse nunha aula mixta, onde os escolares estaban divididos
por graos, segundo idade e coñecementos. A actividade comezaba a primeiros do mes de setembro con calendario ininterrompido ata o mes de xuño,
agás as preceptivas vacacións de Nadal, Entroido e Semana Santa. O seu horario abranguía de 9 da mañá ata as 12 horas; pola tarde, de 14 a 17 horas.
O material era distribuído gratuítamente polo mestre, que o subministraba a
medida que os alumnos o ían precisando.
Con respecto ás materias ensinadas, dábanse clases de Cálculo con resolución de problemas, Exercicios de Gramática, de Xeografía, Historia, e Moral e Boa Conducta. Non se daba clase de Relixión, nin se estudiaba o Catecismo. O material do que dispuñan os alumnos era utilizado por estes en
función das ensinanzas impartidas. Manexábanse os mapas e as coleccións
de obxectos. Entre os recordos máis vivos que ten María Ares está a imaxe
da colección de aves disecadas.
De vez en cando realizaban algunha saída fóra da aula, aínda que non poActividade escolar

66. Datos obtidos nunha entrevista realizada en novembro de 1991. María Ares Pedrera, nacida en 1923, natural de Medelo, lugar da parroquia de Manduas, asiste á escola de Bandeira con 10 anos, entre 1933 e 1935.
67. Concello de Silleda: Informe sobre a Sociedade Pro Escuelas en Bandeira. Sen paxinar.
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de precisa-lo obxectivo da mesma. A climatoloxía non facilitaba estas actividades na maior parte do ano. Lembra, ademais, a visita dalgunha personalidade, pero non asegura que fose para realizar tarefas de inspección escolar.
Ademais, o día Primeiro de Maio celebrábase unha festa á que asistían os
pais dos alumnos. Recorda os xogos e as piñatas, tamén os gaiteiros.
Inmediatamente despois de declararse a Guerra, a escola sofre o asalto
dos veciños contrarios á actividade escolar aconfesional da institución. Todo o seu material destrúese nunha queima purificadora. Logran salvarse algúns libros que hoxe se atopan na biblioteca escolar do Colexio Público da
Bandeira; outros, aínda non recollidos nun inventario, permanecen en varias
casas particulares da localidade. Sería o final dun proceso cargado de mutuas desconfianzas entre os poderes fácticos locais e os representantes da Sociedade. Queda comprobado, deste xeito, que aquilo que tardou en construíla razón de xentes xenerosas, movidas por sentimentos altruístas durante

Placa conmemorativa dunha homenaxe con
que o Concello de Silleda agasallou á Sociedade no ano 1991.
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máis de dúas décadas de ilusión, tenacidade e optimismo, foi destruído nun
instante pola sen-razón dos intransixentes, no lume do resentimento e as ansias de vinganza.

Mobiliario
-Mesa de escritorio.
-1 butaca para o mestre.
-18 cadeiras.
-27 pupitres bipersoais para os alumnos, de
madeira de faia, 3 tamaños.
-Un armario grande para os libros da Biblioteca.
-Encerado con xices e borrador.
-Colgadoiro.
-Timbre de metal.
-Botica de primeiros auxilios escolar.
-Bandeira española.
-2 hastas de 3 metros para a bandeira.
-6 punteiros.
-6 cuspideiras.
Utensilios de limpeza
-12 esponxas.
-1 plumeiro.
Material de laboratorio
Gabinete de Física, dividido en varios apartados:
-Libro de prácticas.
-Mecánica.
-Chumbada.
-Regra de 60 cm con buratos para panca e
balanza.
-Soporte para a regra.
-2 pratos (da balanza).
-Pesos para a panca.
-Polea fixa.
-Polea móbil.
-2 poleas múltiples.
-Torno.
-Cono dobre.
-Cono.

138 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Hidrostática:
-Tubos capilares.
-Pipeta.
-Sifón.
-Vasos comunicantes.
-Útiles para demostra-lo principio de Arquímedes.
-Decímetros para medir líquidos máis densos cá auga.
-Alcoholímetro.
-Tubo en forma de S, para utilizalo como
manómetro.
Pneumática:
-Tubo de 80 cm para armar un barómetro.
-Bomba aspirante impelente.
-Frasco de cloruro de cobalto.
Calor:
-Termómetro de mercurio.
-Matraz e tubo de ensaio.
-Tea metálica.
-Máquina de vapor.
Meteoroloxía:
-Higrómetro.
Son:
-Diapasón.
-Corda de violín.
Óptica:
-Disco de Newton.
-Espello.
-Lente biconvexa.
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-Lente bicóncava.
-Prisma de vidro.
-Cristal de espato de Islandia.
-Taumátropos.
-Demostración do punto cego.
Electricidade:
-Bóla de medula de sabugueiro.
-Péndulo eléctrico.
-Barra de ebonita.
-Barra de vidro.
-Trapo de la.
-Electroscopio de pans de ouro.
-Descargador.
-Garrafa de Leyden.
-Imán.
-Electroimán.
-Frasco con limaduras de ferro.
-Compás galvanómetro.
-Pila de Leclanche.
-Frasco con cloruro amoníaco.
-Voltímetro.
-Carrete de Ruhmcorff.
-Tubo de Geisler.
-Vareta de vidro.
-Tubos de ensaio.
-6 tapóns.
-Papel de estaño.
-Frasco con sulfato de cobre.
-Frasco de xofre.
Gabinete de Química:
-Libro con follas de papel-filtro.
-Frasco de Woulf de tres bocas.
-Frasco Erlenmeyer con tubuladura retorta
tubulada de 250 gr.
-Lámpada de Bunsen.
-Tea metálica.
-Bocal alemán de 50 gr.
-Frasco lavador.
-Lámpada de alcohol.
-2 tubos de ensaio de 15 cm.
-Pousatubos.
-Cristalizador.
-Cubeta.
-Cápsula de 55 cm.
-Cápsula de 7 cm.
-Cápsula de 4 cm.
-Morteiro de 715 mm de diámetro.
-Probeta de 60 gr.

-Probeta graduada para recoller gases.
-Matraz de 250 gr.
-Matraz de 500 gr.
-2 m de tubo de vidro.
-2 axitadores.
-1 m de tubo de goma.
-Crisol de terra refractaria de 6,7 cm de altura.
-Libriño de papel tornasol vermello.
-Libriño de papel tornasol azul.
-Vaso para precipitados.
-Vaso de 4 cm de diámetro.
-Tubo de chave.
-Tubo de seguridade.
-Soprete de latón con boquilla.
-2 matraces Elenmayer de 150 gr.
-Lima.
-6 tapóns.
-Pinzas de madeira para tubos e matraces.
-Frasco con tapón esmerilado para ácido
clorhídrico.
-Id. para ácido sulfúrico.
-Id. para ácido nítrico.
-Id. para amoníaco.
-Id. para sosa.
-Id. para cloruro bárico.
-Id. amarelo para nitrato de prata.
-Id. para sulfuro amoníaco.
-Id. para cloruro amónico.
-Id. para solución ioduro-potásica.
-Id. Alcohol.
-Id. con tapón de coritza para clorato potásico.
-Id. para bórax.
-Id. para sulfato ferroso.
-Id. para bióxido de manganeso.
-Id. para sulfato de cobre.
-Id. para ferrocianuro potásico.
-Id. para acetato de chumbo.
-Pesa de viños.
-Arcámetro Beaumé.
-Pesa de leites.
-Pesa de ácidos.
-Colección de 100 minerais.
-Id. de 50 rocas.
-Id. de fósiles, 100 especies.
-Id. de cristalografía.
-Id. de botánica, 100 especies.
-Id. de aves, 25 especies.
-Id. de réptiles.
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-Id. de batracios.
-Id. de peixes, 10 especies.
-Id. de moluscos, 75 especies.
-Id. de insectos, 100 especies.
-Id. de miriápodos e arácnidos, 20 especies.
-Id. de 28 sólidos e 20 figuras planas.
-Id. de corpos xeométricos.
-1 dinamómetro.
-1 nivel de ar.
-Prensa hidráulica.
-Barómetro aneroide.
-Bomba aspirante.
-Bomba expelente.
-Bomba de incendios.
-Microscopio.
-Compás.
-1 caixa para a educación da vista.
-Id. para o mestre.
-Id. para a educación do oído.
-Id. para a educación do tacto.
-Id. para o ensino dos quebrados.
-1 Metro cúbico descompoñible.
-2 compases de madeira.
-2 regras.
-2 cartabóns.
-2 semicírculos.
-1 curvímetro.
-1 telurio.
-1 Esfera terrestre.
Obxectos de parede
- Reloxo.
-1 Cadro do paludismo.
-1 Cadro do Himno á bandeira.
-Cadro do alcoholismo e os seus efectos desastrosos.
-1 Cadro da tuberculose.
-1 Cadro contra da varíola.
-1 Taboleiro contador.
-Lámina de anatomía El Hombre.
-Id. de animais útiles á agricultura.
-Id. de protección das árbores.
-Id. de insectos útiles para a agricultura.
-Id. de insectos prexudiciais para a agricultura.
-Colección de láminas de agricultura.
-1 Mapa planisferio, seis follas, por Palurie.
-1 Mapa de xeografía física.
-1 Mapa de Europa.
-1 Mapa de España.
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-1 Mapa de Asia.
-1 Mapa de África.
-1 Mapa de América.
-1 Mapa de Oceanía.
-1 Mapa celeste.
-1 Mapa armilar.
-1 Mapa Copérnico.
-Calendario.
Utensilios para o traballo escolar
-54 tinteiros de porcelana.
-1 frasco de tinta.
-10 paquetes de tinta en po.
-12 pregos de papel secante.
-100 pizarras con marco de madeira.
-1 caixa de pizarríns.
-4 caixas de plumas.
-2 tinteiros escritorio.
-1 escadiña de vidro.
-1 grosa de portaplumas.
-4 ducias de cartabóns de 40 cm.
-4 ducias de escuadras de 30 cm.
-4 ducias de regras de debuxo de 40 cm.
-Lápices de debuxo.
-Caixa de gomas escolares.
-1 dobre decámetro.
-1 frasco de goma [de pegar].
-100 cadernos de debuxo Ferrer Miró.
-400 cadernos escritura Hernández.
-24 El camarada, de Dalmau.
-18 Infancia, de Dalmau.
-18 Lecciones de cosas, de Dalmau.
-18 Deberes, de Dalmau.
-18 Las civilizaciones, de Plá Gargol.
-24 El primer manuscrito, de Dalmau.
-18 El segundo manuscrito, de Dalmau.
-12 Otras lecciones de cosas, de Pla Gargol.
-12 Nuestro cuerpo, de Pla Gargol.
-12 La Tierra y el hombre, de Plá Gargol.
-12 Lecturas zoológicas, de Gerardo Rodríguez.
-12 Lecturas agrícolas, de Esteban Forcadell.
-12 A través de España, de Juan Llach.
-12 Lecturas cívicas comentadas, de Franganillo.
-12 D. Quijote de la Mancha, de Cervantes.
-18 La Tierra y su Historia, de Plá Gargol.
-12 Países y mares, tercer manuscrito, de
Plá Gargol.
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-12 Enciclopedias, grao preparatorio, de
Dalmau.
-12 Id., grao elemental, de Dalmau.
-12 Id., grao medio, de Dalmau.
-1 Diccionario da Lingua Española, edición
Sopena.
-1 Álbum de anatomía El hombre.
-2 resmas papel de barba.

Ademais, inclúese:
-Libro de Matrícula de clasificación e asistencia.
-Libro de rexistro de visitas de inspección.
-Libro de excursións e paseos escolares, libro do mestre.
-100 libros de excursións e paseos escolares
para os alumnos.

APÉNDICE
I
RELACIÓN DE MOBILIARIO, UTENSILIOS E MATERIAL ESCOLAR
DE USO COLECTIVO E INDIVIDUAL DA ESCOLA DE BANDEIRA
Forman parte dunha lista extraída dunha nota de prensa que encabeza:
“S. Pro Escuelas en Bandeira. Relación del material escolar de nuestra Casa
Escuela”, datada na Bandeira, o 1º de setembro de 1930.
Existe constancia, tamén, dunha serie de volumes que se conservan no
actual Colexio Público de Bandeira. Foron salvados da queima que se levou
a cabo tralo inicio da Guerra Civil, onde se destruíu a maior parte do material que acabamos de enumerar. Os seguintes títulos68, moitos deles tomos
soltos que formaban parte de coleccións, corresponden ó material bibliográfico que se conseguiu salvar:
-Historia del Mundo en la Edad Moderna. Obra doada polo asociado Antonio Requeijo, da que se conservan 19 dos 25 volumes.
-Crónica General de España. Esta obra data de 1865. Consérvanse os

68. Malheiro Gutiérrez, X. M.: “O Colexio Público de Bandeira conserva 49 volumes pertencentes á Escola Laica”. La Voz de Galicia. 16 de febreiro de 1992, p. 80.
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seus 12 volumes.
-Historia de España en el siglo XIX. Edición de 1902. Doada en 1935 por
Rogelio Abades, membro fundacional da Sociedade, na que se pode le-la seguinte dedicatoria: “Con entusiamo y cariño dono esta obra a nuestra Biblioteca de Bandeira. Rogelio Abades. 1935”. Está formada por 13 tomos.
-Patología especial de los animales domésticos. Data de 1910, e foi doada en xaneiro de 1931 pola Comisión Directiva da Sociedade. Consta de 5
volumes.
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Resumo
“ESCUELA DE INSTRUCCIÓN
PRIMARIA Y DE COMERCIO”.
UN PROXECTO INNOVADOR
DA SOCIEDADE PRO
ESCOLAS EN BANDEIRA
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez

Resumen
“ESCUELA DE INSTRUCCIÓN
PRIMARIA Y DE COMERCIO”.
UN PROYECTO INNOVADOR
DE LA SOCIEDAD PRO
ESCUELAS EN BANDEIRA

Neste artigo preséntase o estudio do ideario educativo que inspirou ós integrantes da Sociedade Pro Escuelas en Bandeira a
realización práctica do seu proxecto escolar, consistente na fundación dun centro de ensino aconfesional, a Escuela de Instrucción Primaria y de Comercio, baseado na filosofía das modernas correntes pedagóxicas emerxentes nos comezos do século.
Palabras clave: sociedades de Instrucción, Escolas de Americanos, emigración e educación, Galicia século XX.

En este artículo se presenta el estudio del ideario educativo en el
que se inspiraron los integrantes de la Sociedad Pro Escuelas en
Bandeira para la realización práctica de su proyecto escolar,
consistente en la fundación de un centro de enseñanza aconfesional, la Escuela de Instrucción Primaria y de Comercio, basado en la filosofía de las modernas corrientes pedagógicas de
principios de siglo.

Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez

Palabras clave: sociedades de Instrucción, Escuelas de Americanos, emigración y educación, Galicia siglo XX.

Resumé

Dans cet article nous présentons l'étude de l'idéologie d'enseignement qui a inspiré les membres intégrants de la Société "Pro
Escuelas en Bandeira(**)" pour la réalisation pratique de leur
projet scolaire, qui consistait en la fondation dun centre d'enseignement non confessionnel, l' Escuela de Instrucción Primaria y de Comercio(*), qui est basée sur la philosophie des courrants pédagogiques modernes émergeants au début du siècle.

“ESCUELA DE INSTRUCCIÓN
PRIMARIA Y DE COMERCIO”.
UN PROJET INNOVATEUR DE
LA SOCIÉTÉ EN FAVEUR DES
ÉCOLES À BANDEIRA.
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez

Mots clé: sociétés d'instruction, Écoles d'Américains, émigration et enseignement, la Galice XXè siècle.
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Existe unha certa tendencia a xeneralizar, en Brasil, nos estudios sobre a vida no campo. A partir deles
créase unha imaxe do home rural
relacionada coa súa falta de habilidade para loitar co “moderno” que,
por extensión, xustificaría a súa
inadecuación á sociedade urbana.
Charles d’Almeida Santana
Calquera argumento amósase mediatizado pola elocuencia da equivocada comprensión dunha “inferioridade intelectual” do agricultor brasileiro, nun sentido xeral que o animaliza. Nesas investigacións, a expresividade das relacións coa natureza
adquire un estatuto de simplicidade e dá lugar a interpretacións que conxelan a dinámica de costumes, hábitos e valores rurais. Así, reducen os diferentes significados da vida nas roças á comprensión nostálxica dunha realidade extinta, ou predestinada á desaparición, cunha demanda central que se
radicaliza na necesaria conservación, moitas veces teatralizada, dalgunhas
das súas dimensións máis expresivas.
A abordaxe referida identifica a cultura campesiña como folclórica, exótica, e, a través da supresión da complexidade histórica, abstrae o proceso en
reflexións que homoxeneizan complicadas estructuras de sentimento e prácticas inventadas/reinventadas a cotío. Ocorre, ademais, por diferentes camiños, a construcción do mito do campesiño abstrato, apolítico, apático, submiso e incapaz de constituírse como suxeito activo da súa propia condición
social. O traballador rural é transformado en obxecto de carencias que hai
que suprimir por medio de accións institucionais ou persoais, como tentar
“salvá-lo” do embrutecemento absoluto.
Noutro sentido, escritos acerca da realidade rural brasileira remiten a
análises de espacios e tempos históricos pechados en si mesmos. Quedan excluídos, pois, os encontros e desencontros entre variados lugares, aldeas, vilas, campos-cidades e pasados, presentes e futuros onde e cando a vida cotiá transcorre. Ben en canto a espacios e tempos, ben en canto a recortes temáticos, a morte por exemplo, eses estudios separan o vivir do loitar, o
feminino do masculino, a festa do traballo, a relixiosidade da política, a linguaxe das experiencias, en compartimentos estancos e alleos ós procesos
históricos vividos. Priorizan modelos interpretativos consolidados mentres
se perde a diversidade social.

MIGRACIÓNS,
MEMORIAS E
LINGUAXES DOS
TRABALLADORES
DE BAÍA*

* Neste texto busco outras perspectivas de reflexións e temas abordados na miña dissertação
de mestrado, defendida o 14 de marzo de 1997. Santana, Charles d’Almeida: Fartura e Ventura Camponesas: trabalho, cotidiano e migrações - Bahia (1950 -1980), São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP, 1997.
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Para reflexións que intentan coñece-la múltiplicidade na historia, as declaracións orais de traballadores de roças de Conceição do Almeida e Santo
Antônio de Jesus, a uns 150 km da capital de Baía (ver mapa), no Recôncavo Baiano, indican importantes alternativas. Trátase de testemuños gravados
co fin de interpretar significados históricos, ofrecendo o punto de vista dos
traballadores rurais, do movemento migratorio entre os anos 1950 e 19801.
Durante ese período produciuse unha mudanza nas expectativas dos agricultores, percibida nas variacións do significado da palabra “futuro”, entre outras. Nas falas, a fin dos quintais de café, a decadencia das roças de tabaco
e a destrucción dos bosques únense á diminución das posibilidades de conquistaren a súa supervivencia e construíren un novo cotián.

1. Entre as obras que tratan desa migración en Baía destaca Souza, Guaraci Adeodato Alves
de: Migração e Subemprego em Salvador, Salvador, UFBA, Dissertação de Mestrado, mimeografada, 1978.
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A ampliación simultánea da gandería bovina extensiva, coa plantación da
gramínea brachiaria, reduciu a necesidade de man de obra para a producción. No centro de todo proceso, as condicións de vida da maior parte da poboación rural aceleraron a súa deterioración. En tales circunstancias, a migración configurouse como alternativa para unha significativa parte da colectividade, especialmente para as novas xeracións, que se viron sen
perspectiva de encontrar terra para traballar.
Ben entendido, toda a migración rexistrada na memoria aquí estudiada
forma parte dun momento histórico en que o éxodo do campo para a cidade,
en Brasil, se deu dunha maneira bastante xeneralizada. Xeralmente, o binomio urbanización-industrialización a penas é utilizado para explicar ese tipo
de éxodo que, en liña directa, segundo calquera modelo explicativo, provocaría “nódulos urbanos”. De aí os exemplos clásicos da articulación do urbano co rural: o despoboamento das roças, as favelas, o desemprego e a criminalidade nas cidades, por exemplo.
Con esta perspectiva, os estudios existentes acerca do proceso de industrialización ocorrido entre os anos de 1950 e 1980 conciben a participación
no interior de Baía dunha forma específica: non como mercado básico, moito menos como algo positivo en canto ó espacio, senón como manancial de
persoas para a execución de tarefas pouco esixentes a nivel técnico (dependentes, axudante de canteiro, limpadora, empregada doméstica, etc.)2.
Aínda a expresividade estatística da expulsión de traballadores rurais das
súas rexións e a supervalorización de dimensións estructurais esconden modificacións importantes nos valores e prácticas inventadas e reinventadas polo home activo do campo. Sepáranse as condicións de vida do vivir. Na mellor das expectativas, permítese unha “descrição deses elementos como ‘seqüenciais’, quando na prática são indisolúveis, no sentido decisivo de que
não constituem áreas ou elementos separados, mas o todo, as atividades e
produtos específicos de homens reais”3. Abstráese o suxeito dun proceso encadeado por tensións humanas e esquécese que “o campo e a cidade são realidades históricas em transformação tanto em si próprias quanto em suas inter-relações”4.
As lembranzas rastrexadas expresan experiencias da migración en dirección á cidade como unha fuga á condición de “mendigos”. Nas memorias, ó
mesmo tempo en que aparece información acerca da expansión da cría de
2. Ver Oliveira, Francisco de: O Elo Perdido: classe e identidade de classe, São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, pp. 52-55 e 85-95. Guaracy de Souza rexistra que a migración do
Recôncavo foi do 31,10%, op. cit., p. 30. En canto ás áreas rurais da micro rexión de Santo
Antônio de Jesus, non nos foi posible encontrar fontes estatísticas.
3. Williams, Raymond: Marxismo e Literatura, Río de Xaneiro, Zahar Editora, 1979, p. 84.
4. Williams, Raymond: O Campo e a Cidade: na história e na literatura, São Paulo, Cia. de
Letras, 1989, p. 387.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 147

Paxs. 145-166

1/6/04

08:54

Página 148

Migracións, memorias e linguaxes…

gando bovino, na rexión, recollen referencias á migración de traballadores
“transportando” tradicións que, selectivamente5, poderán ser rescatadas na
dinámica urbana. Aqueles que permanecen no campo viven procesos culturais nos cales algunhas tradicións pasan ó desuso e outras son inventadas
baixo diversas presións inscritas no centro do movemento histórico rexional.
O testemuño oral de dona Lourdes, entre tantos
outros, suxire variacións na confrontación-encontro de formas da tradición oral, da escrita, do
traballo, da relixiosidade, etc. A pesar de que residise na roça ata cerca dun
ano antes de grava-las lembranzas, unha das súas fillas rematou o maxisterio de segundo grao, e, debido a problemas de saúde doutra filla, estivo varias veces en Salvador dunha maneira máis activa que en eventuais visitas
feitas a parentes, na capital de Baía. As súas exposicións sinalan diferencias
no mundo do traballo:
TRABALLO E COTIÁN NAS ROÇAS

Trabalhava muntio na terra dos outros, Dr. Humberto. Vivia assim, pode dizê, de ventura. Porque trabalhava! Meu marido trabalhava de ganho, pra alimentá família e
quando plantava uma roça, era partida à meia, à terça. Era assim. Aqui não tinha nada não. Trabalhava, vivia de ventura porque não tinha, como é, não tinha nada. Só vivia trabalhano. E, tinha outro, do meio pro fim peguei a fazer doce pra vendê. Fazer doce. Saí quando tinha uma missa nos lugá. Ia praqueles lugar vendê doce. Vivia disso.
Longe, muito longe.

Nesta pasaxe da declaración, dona Lourdes, con 66 anos de idade e propietaria dun pequeno sítio no Senhearém, nos límites do municipio de Santo Antônio de Jesus, fai alusión ó tempo en que era rendeira. A súa percepción acerca da vida dos labregos maniféstase como algo distante do seu interese ou do que puidesen escoller: “era uma ventura”. O cotián era o
traballo duro e intenso nas roças: “O dia? Vivia andando. Ia pra roça. Ia pra
lenha. Ia pra jaqueira. Ia praqueles lugá assim. E quando não tava trabalhano, panhando café pras pessoa, tava fazeno isso”. “Só vivia trabalhano”, andando por camiños de máis de seis quilómetros cunha bandexa de doces na
cabeza, coas mans esmorecidas baixo a chuvia.
Noutros momentos, os agricultores estaban a fabrica-los seus propios
pratos, cazolas e variados obxectos de barro. Algunhas poucas “paneleiras”
profesionais producían co obxectivo de vendelos nas feiras da rexión. Do
mesmo modo que a artesanía de cerámica podía ser vendida, tamén eran co5. Verbo disto, Raymond Williams lembra que “O que temos de ver não é apenas ‘uma tradição’, mas uma tradição seletiva: uma versão intencionalmente seletiva de um passado modelador e de um presente pré-modelado, que se torna poderosamente operativa no processo de definição e identificação social e cultural”, Williams, Raymond: Marxismo e Literatura, p. 118.
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mercializados eventualmente outros traballos femininos, profesionalizándoos. Ó carácter complementario, ás veces principal, da confección de roupas
en bugariana (un tipo de tecido), sumábase a fabricación manual de puros,
doces, biscoitos e bolos, a súa aceptación nas feiras, misas e festas redundaba na posibilidade dunha contribución significativa ós gastos familiares.
Son significativos, desde este punto de vista, os recordos de dona Maria
Silva Santos. Aínda de pouca idade, ela chegou ó Tabuleiro de Menezes como acompañante da profesora da vila rural, distrito de Conceição do Almeida. Presionada polas esixencias da “patroa” e por crecer lonxe da familia, a
fraca dona Maria aprendeu a tomar iniciativas máis autónomas. Máis tarde, xa
casada co Sr. Mario, acumulou funcións de esposa do delegado e profesor da
roça, de cabo eleitoral, de rezadeira, de parteira e, xunto co esposo, a de “administradora” de facenda. E, aínda máis, segundo as súas propias palabras:
Eu matava boi, ôchem! Eu ia com dois home: um magarefe mais outo. Metia a faca e
destrinchava o boi. Levava daqui, ia pro rio, lavava todo. Chegava em casa cortava todo. Metia no sal e dia de sexta feira ia pra rua. Eu tive venda aqui a vida toda. Mario
nunca soube o que era ir na rua fazê uma compra pra venda não. Quem ia era eu. Dias
que ia com três, quatro animá. Lata de gás, saco de açúcar, saco de farelo, tudo. A minha vida foi um fracasso! Trazia tudo no panacum. Mario tomava conta pra vendê, agora pra vendê, mas pra comprá não ia não.

As dificultades para sobrevivir ós malos tratos, á vida dura e ó abuso ensinárona a ir máis alá das presións determinantes no mundo rural. Expresándose nunha linguaxe cargada de emoción, sentimento dalgún modo improbable na escrita6, amosouse orgullosa de realizar traballos pesados, aqueles máis apropiados á suposta “natureza” masculina, como buscar modelos
para construír, coa mediación da lingua, a súa condición de muller.
Finalmente, a procura dun “futuro” empurraba os traballadores rurais cara a actividades entendidas como secundarias, se comparamos con aqueloutras nos roçados. Pero, dependendo dunhas determinadas circunstancias, o
traballo fóra das roças podía asumir unha posición principal entre as ocupacións dos agricultores. Con carácter temporal ou permanente, eses “empregos” representaban saídas estratéxicas ós labregos. Probablemente, o comercio de carnes salgadas, flores, fariña de mandioca, tanto en feiras de cidades
próximas como en Salvador, adquirise importancia antes mesmo da desaparición dos troperos e vendedores ambulantes de peixe de espeto e rapadura.
E, a pesar de non posuíren nada, porcentaxes das roças plantadas por eles
escapábanlles das mans debido “à meia, à terça”. Son afirmacións que de6. Nunha conversa con Platão, Jeanne Marie Gagnebin considera que: “É a exterioridade da
escrita, oposta à visão anterior da alma, que faz dela um pharmakon artificial, tanto mais perigoso quanto ele é ainda mais sedutor.” Ver da autora: Sete Aulas sobre Linguagem, Memória e História, Río de Xaneiro, Imago Ed., 1997, p. 55.
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notan preocupacións máis alá da conquista do sustento inmediato, de a penas “concordar” en ter morada xunto ás roças, plantar roças permitidas polos donos das facendas, cazar nos bosques da rexión ou sustentar supervivencias do arcaico coronelismo no medio rural brasileiro7.
Obviamente, moitos donos de facendas poñían impedimentos ás expectativas de melloras dos rendeiros e meeiros8. Mentres que aqueles que non
producían satisfactoriamente, para os patróns, podían ser directamente expulsados; os traballadores rurais que estivesen dispostos a conquistar mellores condicións de vida podían sufrir presións contrarias, no sentido de continuaren dependentes do propietario.
A familia de Dona Lourdes era de rendeiros. Pero o seu marido, Edgar
Cerqueira, tamén “trabalhava de ganho” coa “venda do dia”, buscando unha
tarefa, con pagamento en diñeiro ou en mercadorías. Outros informantes lembran a posibilidade de asociar actividades nas súas roças con traballos axustados nun enxeño de azucre próximo ó seu terreo. Ás veces, pequenos propietarios arrendaban terras ós donos de facendas; outras veces, despois de “pagar a renda” da terra durante un ou dous días na semana, un rendeiro podía
traballar nalgunha meação, ou en roças de diferentes donos de terras9 O testemuño de Ramos Celestino da Silva sinala que había a posibilidade de que
un meeiro fose contratado como matachín, ou como tropero, ou nun pequeno
comercio; ou, nos períodos de zafra, en secadoiros de café e de tabaco10.
Finalmente, o pequeno propietario, o rendeiro, o meeiro, o comerciante,
o traballador a xornal e o asalariado poderíanse manifestar na historia de vida dun único individuo. Unha multiplicidade de relacións de traballo, polo
tanto, suxiren a velocidade con que elas eran a cotío pensadas e obxectivadas como práctica social, no contexto de todo un modo de vida e de loita, e
non como un dato simple e susceptible de ser capturado polo investigador.
De aí o risco en conceptua-lo traballador rural da rexión segundo relacións

7. Noutro traballo Pierre Bourdieu analiza unha cuestión semellante. Ver deste autor Algérie
60: structures économiques et structures temporales, Paris, Minuit, 1977. Especialmente o
primeiro capítulo titulado: “Espérances subjectives et chances objectives”, pp. 67-81.
8. Un interesante estudio das estratexias de dominación no mundo rural foi realizado por Garcia Júnior, Afrânio Raul: O Sul: Caminho do Roçado: estratégias de reprodução camponesa
e transformação social, São Paulo, Marco Zero; Brasília, Editora Universidade de Brasília;
MCT-CNPQ, 1989.
9. Para maiores detalles con respecto ó comercio de café e tabaco na rexión ver Estudos Básicos para o Projeto Agropecuário do Recôncavo, Tomo III, p. 53; e Análise Global da Economia Baiana, vol. I, p. 153.
10. Verbo disto, Luciano P. Coni observa que, en Conceição do Almeida, o procesamento do
café “seria, até 1970, o grande suporte da mão de obra operária nesta Cidade.” Citado por Caldas, Geraldo Coni: Conceição do Almeida: minha terra minha gente. Memórias, 2ª ed., Salvador, Editora Mensageiro da Fé, 1974, p. 404.
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asalariadas, de meação ou calquera outra; ou segundo unha única actividade
“profissional”, dunha maneira que fai improbable a percepción do labrador
como suxeito activo na dinámica cultural do campo baiano.
En efecto, os propios traballadores teñen dificultades en distinguir, para
os estraños ó seu mundo da linguaxe11, o rendeiro do meeiro e este do pequeno propietario. Mentres esas dificultades limitan os nosos campos, e proporcionan unha determinada tensión no decorrer das entrevistas, afloran indicando a sensación de identidade entre os traballadores da rexión, durante
o período estudiado.
Davi Rocha, fillo dun “posseiro” en terras da facenda do propio avó, ó facer un esforzo para diferencia-lo rendeiro do meeiro, declara acerca das semellanzas de destinos entre eles:
Porque o arrendeiro, digamos, ele naquele tempo, ele dava um dia de renda na semana
e o resto da semana trabalhava ao ganho, né? Outros era assim: um dia de renda, um
ou dois dias de contrato e o resto trabalhava ao ganho. O meeiro não. O meeiro, ele
morava ali, tudo que fazia era à meia, sobre a parte da roça. Se ele plantasse mandioca era dividido, se ele plantasse fumo era pesado, era dividido, se criasse um porco era
dividido. Tudo era aposibleim. Morava tudo na mesma fazenda, só dependia de acordo: você quer à meia ou quer arrendeiro? Outros já pagava a renda por ano. Acertava
o preço, fazia a conta xis por ano. Às vezes pagava no início do ano, às vezes no fim do
ano, safra de fumo. Agora, tempo de panhação de café todo mundo ganhava. No tempo de panhação de café já era separado, era por caixão12.

No contexto dunha continua negociación, tanto os rendeiros coma os meeiros podían residir nas terras onde traballaban, moitas veces en casas terreiras con tellado de palla, poucas ventás e escuras no seu interior. Lareiras
de base de barro sobre catro pés de madeira e unha trepia de ferro, con camas de varas forradas con esteiras de “piri”*. Preparaban o piso das casas
cun “maio”**, ata deixa-lo chan de barro ben compactado e nivelado.
A diferenciación entre eles adquiría, segundo os recordos de Davi, unha
certa formalidade, no medio da fluidez das negociacións e dos conflictos, no
contrato oral entre os traballadores e os propietarios e na historia das fami11. Recorro aquí á alternativa de opor linguaxe, palabra falada, á escrita, palabra escrita, baseado en Benjamin, Walter: “A doutrina das semelhanças”, en: Magia e Técnica, Arte e Política, 7ª ed., São Paulo, Brasiliense, 1994, vol. I, pp. 108-113.
12. Como podemos notar, ó mesmo tempo que os labregos observan nítidas distincións entre
rendeiro e meeiro, as publicacións oficiais do Estado de Baía confunden eses dous tipos de
relación de traballo no campo. Ver: A Estrutura Agrária na Economia do Recôncavo, p. 88;
Estudos Básicos para o Projeto Agropecuário do Recôncavo, Tomo III, p. 52; e Análise Global da Economia Baiana, vol. I, p. 153.
* Piri- tipo de vexetación de follas longas que se utilizan na confección de artesanía.
** Malho- pesado instrumento todo de madeira, de base cadrada ou rectangular, e cun longo
mango.
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lias. Os contratos podían estar rodeados por un forte sentimento de importancia persoal-familiar, traducido, segundo posibles interpretacións da linguaxe, na condición de “empregado”: “eu não era nem arrendeiro, nem meeiro. Era empregado!”13, un tipo de administrador, con salario semanal fixo.
As distincións aínda aparecían na vivenda con cuberta de tella, motivo de orgullo e síntoma de permanencia máis prolongada no lugar e respecto entre
os traballadores. En fin, diferencias rexistradas na memoria que permiten
comprender intereses e intencións inscritas no día a día do labrador:
Não, a minha família mora em uma casa era de telha! A casa aí em Santana? Era de
telha! Era uma casinha. Não era muntio ruim não. Na frente da igreja. Não era uma casa muntio ruim não14.

Con todo, do final do fragmento da declaración de Davi emerxe un indicador de identidade histórica, un encontro de destinos pasados, presentes e
futuros entre tódolos traballadores rurais: “no tempo de panhação de café todo mundo ganhava”, igualmente, por caixón de grans collidos. Son semellanzas e diferenciacións que matizaban a vida e a loita dos labregos, mentres realizaban a súa historia no pesado traballo nas roças.
Nestes testemuños aparecen múltiples posibilidades de relacións de traballo en que unha mesma persoa se podería involucrar, entrelazando “conceptos” que tentan comprender unha hipotética realidade campesiña abstraída do seu movemento, inmobilizándoa analiticamente. Principalmente ata a
primeira metade dos anos 60, cando a migración alcanzou niveis maiores, os
donos de facendas “permitían” as actividades suplementarias, nos horarios
de descanso, os sábados e domingos ou nos períodos intermedios entre as zafras. Dese modo, mantiñan a man de obra próxima ós cafeais e grandes plantacións de tabaco: dimensións do proceso histórico de explotación independentes das vontades15 dos traballadores rurais. Sen embargo, prácticas de pasividade-resistencia á explotación por parte dos labregos desdobrábanse nun
espectro de variados momentos dos seus modos de vida e de loita.
OUTROS HORIZONTES: MÚLTIPLES
PERSPECTIVAS

Convén destaca-la declaración de Lauro Alves,
62 anos, labrador cunha participación máis activa na política rexional, particularmente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição

13. Declaración de Vitor dos Santos.
14. Declaración de Maria de Lourdes Santos.
15. Ve-lo diálogo de E. P. Thompson con Giambattista Vico con respecto a “A História como
Processo”; Thompson, E. P.: A Miséria da Teoria ou um Planetário de Erros- Uma Crítica ao
Pensamento de Althusser, Río de Xaneiro, Zahar, 1981. Ver tamén Bourdiew, Pierre: La Noblesse d’État, Paris, Minuit, 1989; e Elias, Norbert: La Société des Individus, Paris, Fayard,
1991, sobre todo as páxinas 50, 60, 62, 64, 70 e 81.
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do Almeida. Actual tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Conceição do Almeida, residente no distrito de São João desde a idade de oito anos e con experiencias urbanas en São Paulo e Salvador, expón as súas
ideas sobre as condicións de vida e de loita dos meeiros, rendeiros e pequenos propietarios. Aínda que cauteloso ó responder, durante a entrevista, a
cuestións de política sindical, serenamente refírese á importancia e ós problemas da roça de tabaco, pois é “uma roça de muito trabalho”. Ó rememorar, aínda sinala dificultades que remiten á explotación do labrador, pois
“tinha que tomá um dinherinho no armazém. Aí, quando a gente ia levá a safra, eles fazia o que queria”. Debido ós prexuízos nas roças, “todo mundo
começou a deixá de plantá fumo” e “muita gente foi pra São Paulo, e Salvador também”. Desde o punto de vista dunha posibilidade interpretativa, percíbense algúns condicionantes que fixaron a “ventura camponesa” noutros
lugares e presionaron a Lauro a participar no sindicato.
Preguntado sobre o inicio da súa participación sindical, recorda:
Bom! Eu comecei a participar nas reuniões, aí gostei. E o trabalhador tinha que se
obrigá a tudo que eles queriam. Os problemas do arrendeiro trabalhar, o patrão querer judiar, querer castigar.
Ademais dun aumento da explotación fronte á crise da agroindustria tabaqueira, fronte á quebra dos secadoiros de tabaco, sensible ó mercado internacional en agudo declive de demanda, a declaración de Lauro apunta na
dirección das súas sensacións, que atribúen sentido á actuación política e á
propia explotación. Así, a súa tentativa de establecerse en São Paulo e a presencia no sindicato veñen acompañadas de “gostei”, “judiar”, “castigar”. Expresións que non distinguen as “condições objetivas” dun certo tipo de subalternidade social; pero que, principalmente, indican como son interpretadas polos propios traballadores e a busca de diversas alternativas, antes da
decisión dolorosa de migrar.
O sentimento de judiação e de castigo non se manifesta a penas nos recordos de Lauro. Dona Maria, outra informante, condena tales actitudes,
cualificándoas de escravistas, por exemplo. Ela recorda que a súa vida foi
dolorosa, pois levantábase cedo, ás catro, cinco da mañá, e traballaba duro
ata que non aguantaba máis en pé: “era cortar fumo, plantá, manocá, café
do mermo dono, e quando chegava em casa já era sete horas da noite”. Para ela, o dono da facenda de quen a súa familia era rendeira, Laurentino
Bulhões, trataba os traballadores como escravos, sen respecto ou consideración. Presionada a non insistir para que o seu marido fose liberado das tarefas da facenda, de modo que puidese facer fariña para a propia familia, ela
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replicaría: “Tá certo! Esse tempo de escravidão já acabou, mas pra o senhor não!” O máis rápido posible, a súa familia abandonou secretamente a
facenda.
A mesma Dona Maria testemuña sobre a súa maneira de percibi-la implantación da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT): un punto de vista
desolador. Para ela,
Os arrendeiros também pegaram a ousadia de morar no terreno um ano já quer ser dono, já quer botá o patrão no ministério. Parece até empregado. E aí foram se desgostano. Agora acho que vai acabá até esse negócio de ministério. Parece que eu vi dano de
noite isso.

Con rigor, non nos cabe xulgar, condenar, a interpretación nin as expectativas de dona Maria. As súas declaracións a penas acusan o impacto, nunha realidade histórico-cultural apoiada na tradición, da repentina “imposição” de regras escritas e institucións disociadas do seu universo históricocultural. Nesta representación social en canto á “CLT”, percibímo-la forza
das leis consuetudinarias e da oralidade, ambas igualmente orientadoras dos
acordos do traballo, no mundo rural. Ademais dalgún tipo de “atraso ao nível da infra-estrutura” económica no campo baiano, as dificultades en loitar
con rexistros escritos e impersoais, con avogados e xuíces do traballo, provocaban que os suxeitos históricos interpretasen os posibles avances con
“medo” e como “ousadia”. Máis que por razóns económicas, a inadecuación
destas leis á cultura das relacións de traballo na rexión proporcionou o xurdimento de problemas novos e difíciles de ser incorporados ó mundo do traballador rural.
Polo tanto, a obrigatoriedade da aplicación das leis do traballo e o rexistro dos empregados facían inviable a manutención dos meeiros e rendeiros.
Inserida nesta mesma dinámica, expandiuse a gandería e prohibiúselles ós
traballadores rurais facer plantación e crianza para a súa subsistencia. Localidades enteiras, ó desaparecer, cederon lugar ó boi; agora existen grandes
concentracións de terra e capín onde outrora palpitaba a vida de labregos establecidos hai tres séculos na rexión.
Por un lado, a violencia da explotación e da submisión significaban unha
continuidade fóra de tempo da escravitude, entendida como crueldade que
“já acabou”. Nunha conxuntura histórico-cultural específica, a resistencia
creada era silenciosa e anónima, como unha “fuga da senzala”. As prácticas
sociais constituíntes do modo de tratarse a dominación poñían a ambigüidade do conformismo ó resistir, da resistencia ó conformarse16.
Por outro lado, a través da palabra non escrita, anúnciase a coexistencia
16. Ver Chaui, Marilena: Conformismo e Resistência: aspectos da cultura popular no Brasil,
6ª ed., São Paulo, Brasiliense, 1994, pp. 122, 123, 124.
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dun descontento coa antiga condición de escravo e o desagrado en relación
á “ousadia de arrendeiro”. Unha incongruencia na lóxica da linguaxe escrita con respecto a alternativas na relación entre violencia e submisión, pero
perceptible na voz; na fala que “não é ‘signo’ do pensamento [...] (mas) a
existência exterior do sentido”17. Unha voz que anuncia xogos de temporalidades múltiples e heteroxéneas na memoria. Ambigüidades que fan emerxer
intereses en crear-recrear cotiáns na confluencia do pasado co presente e o
futuro. Proxectos que suxiren o “retorno” a dimensións do cotián interrompidas polo esvaecemento dos camiños das roças; proxectos que condenan a
“ousadia de arrendeiro”.
As proxeccións dun futuro de traballo negan os dereitos laborais, “agora
acho que vai acabá até esse negócio de ministério” do traballo, como resistencias ás experiencias no presente vivido. Resignándose á explotación no
pasado, a memoria de dona Maria organiza/crea un cotián posible no futuro
en que as presións á fuga dos traballadores das roças deixarán de existir:
“parece que eu vi dano de noite isso”.
Ambigüidades de igual teor afloran, na entrevista de Lauro, no momento
en que conversabamos sobre as migracións dos traballadores rurais. Así, “judiar” e “castigar” xorden como expresións que esclarecen a “diáspora” do
labrador. Trátase dunha alternancia ó nivel da estructura dos sentimentos, o
que implica unha convivencia de representacións teoricamente contradictorias, un campo de representacións18 posible na linguaxe oral.
É destacable a existencia de interpretacións diverxentes acerca dunha
mesma condición social. O propio Lauro recorre a outras representacións da
vida de familias de traballadores: “a vida era alegre!”. Mentres, as reminiscencias relacionadas con rupturas do cotián rural, aquelas que proporcionaron migracións, móstranse ferintes. O vínculo deses novos sentimentos co
cotián vivido é recorrente nas declaracións: a extinción das roças de café e
tabaco, a destrucción dos bosques, a fin da “fartura”.
Así, a percepción do retroceso do tamaño da natureza, a diminución dos
bosques, a escaseza da caza e da pesca, é comprendida como perda “pra gente”, con carácter case persoal: “Inté agora tinha muntio, tatu [...] Pescá. Mas
depois a gente arriou porque a gente vai e não acha nada. Acabou os mato”19.
Os almacéns de tabaco e café, onde, ás veces, moitos traballadores se empregaban como cargadores, foron pechados. Diversos enxeños cesaron as actividades debido á baixa productividade e á diminución no uso do azucre
17. Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenologia da Percepção, São Paulo, Martins Fontes, 1994,
p. 247.
18. Raymond Williams en: O Campo e a Cidade na História e na Literatura, p. 107, refírese
a “ambigüidades” no interior da estructura dos sentimentos.
19. Declaración de Fernando Cerqueira.
20. Segundo estudios de Guaraci Adeodato Souza, op. cit., p. 40, das 18 fábricas de azucre
existentes, en todo o Recôncavo, no ano 1940, había só 5 en 1973. Ver Bahia: A Estrutura
Agrária na Economia do Recôncavo, op. cit., pp. 7-12.
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mascabado e da rapadura20. Máis que estatísticas dos metros cadrados de
bosque destruído e a contabilidade das empresas quebradas, esas transformacións significaban prexuízos a nivel da supervivencia das familias dos traballadores rurais. As consecuencias operaron en diversas direccións, destruíndo unha complexa trama de actitudes, valores, representacións sociais e
dimensións estructurais do momento histórico-cultural creadas e vividas polos labregos.
As dificultades para sobrevivir na roça levaron a moitos a migrar. O señor Rufino Pio recorda que o seu “povo” se dirixiu a destinos variados “E lá
foi adquirindo vida”. “E depois, arguns que se achou em condições, veio pegou os pais e levou. E aí essa família já desapareceu daqui”.
Catarina Cristina, de 43 anos de idade e con residencia fixa na capital
baiana, comenta algúns motivos que lle permitirían “conseguir chegar em
Salvador”, da súa fuga para a cidade, aínda adolescente: “precisava melhorar minhas condições [...] não só financeiras como [...] psicológicas, né?”.
Nas súas memorias, a imitación de moitas outras, a relación do migrar co vivir aparece cunha extraordinaria expresividade. Migrar é vivir. A importancia de tal relación remítenos a pensa-lo seu significado a nivel da linguaxememoria dos agricultores da rexión.
Aquí, as migracións son traducidas, na memoria dos traballadores do campo, como continuidade da “ventura” na vida en busca da “fartura” en novos
lugares, “morano aqui, ali, acolá”. Un xogo de posibilidades de sorte e revés
a partir da decisión de marchar para a capital de Baía. Vence-las representacións de Salvador xa traduciría, no sentir dos agricultores, apostar contra o
azar vivido na roça e outro posible na cidade. Nos recordos de Catarina:
O povo dizia que se uma moça viesse para Salvador, já não era mais moça. Que quando você chegasse na Rodoviária, passando do torniquete da Rodoviária, perdia a sua
virgindade, ali no torniquete. Dali do torniquete pra lá você era virgem. Passar do torniquete pra dentro da Capital, pra dentro de Salvador, já não era mais virgem. E a gente chegou aqui já não era mais moça.

Neste fragmento da declaración, Catarina fai seis referencias á castidade,
“moça”, “virgem” e “virgindade”, e dez veces salienta o perigo de residir na
cidade, “Salvador”, “Rodoviária”, “torniquete”, “capital” e “aqui”. As múltiples articulacións deses dous tópicos -castidade e perigo- indican a forza da
imaxe de Salvador, unha evidente presión contraria á viaxe para a cidade.
Seguramente, a posición da muller na sociedade rural reforzaba e xustificaba tal presión. A esa altura da declaración, seu pai é lembrado como quen
fez a maior guerra e achava que as filhas não iam mais voltar porque talvez não casasse mais nenhuma, e voltava ou com os filhos nos braços sem casar, ou então voltava tingola, ele chamava, sei lá, é [...] prostituta. Decepção de família [...] aquela coisa, sabe?
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Aínda máis, os seus recordos permiten comprender dimensións da loita
contra as representacións negativas acerca de Salvador.
Eu vim pra Salvador com menos de dezoito anos de idade porque na época eu achava,
achava não, como até hoje acho que precisava melhorar minhas condições [...] não só
financeiras como [...] psicológicas, né? Eu [...] sei lá! Eu saí daquela vida que eu estava levando ali de sofrimento, de agonia, de tanta [...] coisa. Pra ver também o que
era que eu ia dar. Eu tinha que [...] botar o pé direito na frente e ver. E aí eu resolvi realmente desobedecer a todo mundo lá.
- E vou, e vou e acabou!

As reticencias na voz indican como o enfrontamento coa familia e a desobediencia “a todo mundo lá” aínda aflixen a Catarina. Recordos resistentes ó rescate. As reminiscencias, con clara participación de vivencias urbanas, dalgún xeito homoxeneizan o tempo na medida en que ela, “até hoje”,
considera correctos os motivos da súa marcha a Salvador. Son presións visualizadas máis alá do “financeiro” e do “psicológico”, pois “Eu [...] sei lá!
Eu saí daquela vida.” Polo tanto, son presións entendidas como definidoras
da vida ou da morte.
Convén salientar, así, a vehemencia da decisión de Catarina resaltada na
frase: “E vou, e vou e acabou!”. Contradictoriamente, noutros momentos da
declaración ela afirma, consoante con dona Lourdes e outros informantes,
que “a vida na roça era alegre”. Se antes poucos aventureiros se lanzaban por
outros camiños, distanciándose da “alegría” no campo; agora as posibilidades incitan os espíritos menos ousados, co fin de “botar o pé direito na frente e ver”. Dependendo das circunstancias, na voz ou na historia, utilízase unha ou outra representación.
A escollida por Catarina foi a de Salvador dos migrantes, do traballo, de
quen precisa “ser gente”. A representación omitida foi a do “sofrimento, da
agonia, de tanta [...] coisa” e a da “escravidão”. Ela recordou o argumento
que convencería a súa nai:
Eu disse:
- Mãe! Tô precisando estudar, tô precisando trabalhar, tô precisando ser gente.

E explícase:
Gente é uma pessoa mais instruída [...] uma pessoa [...] entendeu? Que estudasse, que
tivesse alguma coisa na vida. E hoje, graças a Deus, eu não sou rica, não tenho nada,
mais tenho minha casinha.

A fluctuación entre diferentes representacións pode ser, tamén, pola am-
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pliación de horizontes inscrita na memoria e na historia dos traballadores rurais. O éxodo non ocorreu exclusivamente por motivos macro e micro económicos. Catarina fálanos de que as súas intencións foron decisivas. Ela
quería “ser gente”, pois naquel tempo “nós éramos bichinhos”: “estudar”,
“trabalhar”, “fazer futuro” serían os seus intereses máis fortes.
As pasaxes das declaracións aquí tratadas suxiren múltiples consideracións. Unha, trata da alegría, transmitida nos xestos e no ton da voz, máis
que nas palabras en si, de moitos traballadores para escapar da tristeza de
“mendigar o pão”. Ata porque a inviabilidade da roça como sinónimo de pan
leva consigo diversas outras imposibilidades: a da presencia do fillo, a do
traballo, a das casas, a do enderezo. A referencia á alegría no medio dun profundo sentimento de perda é notada especialmente na utilización de tempos
verbais, pasado e presente, da maneira máis nítida nos testemuños, indicando a forza da imaxe do choque proporcionado polas circunstancias narradas.
Esa variación de sentimentos e a utilización de tempos verbais permítennos
comprende-los significados doutros fragmentos das declaracións, pasaxes en
que falan acerca do dilema de migrar ou non, e no caso de que se decida vivir na cidade, cal sería o mellor momento para realiza-lo futuro no mundo
urbano.
Nas representacións de dona Lourdes é categórico o significado de fin:
“acabou o trabalho”, “acabou as casas”, “cabou a roça!”. E, “aí fica sem endereço!”. Aquí “endereço” non se refire a un nome de rúa e a un número de
casa. A expresión refírese ó “alegre pela natureza”. Para ela, non hai máis
festas de San Xoán, pesca nos ríos e caza nos bosques; os parentes, a súa familia, dispersos por cidades distantes, non se reúnen durante as festas da fogueira. Serenamente, ela confirma que “Hoje acabou todas casas dos arrendeiro”, o lugar onde xogaban á roda, raspaban mandioca, gardaban os utensilios da caza e da pesca.
E se se quer encontrar un responsable do impedimento de que os rendeiros criasen boi, cabalo, burro, porco e “muntio galinha”, dona Lourdes non
titubea. Os donos das facendas son os que “não dão terra aos arrendeiros pra
trabaiá mais”. Nótase que non está referida a ningunha entidade mística ou
metafísica, sobre a que caia o peso político da falta de “endereço” dos labregos. Son os “patrões” os que, sumariamente, din “eu quero o terreno desocupado, que é pra plantá capim”.
É significativa a distancia entre este fragmento da declaración de dona
Lourdes e outro cando recorda o pasado como un tempo en que traballaba
moito, pero vivía alegre porque tiña saúde. A súa relación co propietario era
boa “porque ele dava o terreno pra gente plantá e tinha direito” de coller leña e jaca, ademais de pescar na facenda. O contrato oral entre ela e o “Doutor” estipulaba o pagamento da metade da mandioca e dun tercio do tabaco
producidos. Os outros cultivos, millo, faba, cabaza, pertencían totalmente á
súa familia. Sen embargo, deses cultivos que “a gente não partia, a gente da158 ESTUDIOS MIGRATORIOS
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va um agrado a ele assim”, tanto para reforza-la propia suxeición como para ofrecer un tímido, sutil e tal vez eficaz “suborno” ó dono da facenda.
Diferentes experiencias fronte ás “pressões e limites de uma hegemonia
existente e poderosa”21. Mentres nunha pasaxe se mostra, dalgún xeito, implacable en responsabilizar ós “patrões”; na outra lembra que “agradava” o
facendeiro, propietario das terras, onde a súa familia era rendeira: un tipo de
“suborno” inscrito na estratexia tradicional de convivencia con elementos de
dominación nunha ventura campesiña.
Aínda, ó tratar do despoboamento das roças, dona Lourdes presenta as
actitudes dos donos das facendas como un dos motivos principais de que o
seu fillo fose para Salvador. Na linguaxe, polo tanto, a súa relación co
“patrão” adquire tanto a característica mixta de cooperación-suborno, como
a da radicalidade que condena o propietario de terras limpas de “povo”, “pra
plantá capim”. Detalles fundamentais de múltiples horizontes vividos por
traballadores de Conceição do Almeida e Santo Antônio de Jesus.
En canto á dimensión de todo proceso en que se
inscribe a migración campo-cidade, formas da
linguaxe escrita, como almanaques, textos relixiosos, xornais, conviven coa tradición oral, a través de incorporacións recollidas de múltiples contornos. A interrelación da informalidade da linguaxe oral con construccións lóxicas da escrita indican supervivencias. Pero supervivencias que emerxen coa calidade de resistencia en non se render
plenamente a elementos estraños á realidade rural. Na medida en que tales
padróns lingüísticos non aparecen con maior frecuencia nas declaracións,
aflora un esforzo dos agricultores por manterse vinculados ás súas orixes rurais. E o saber-facer uso de elementos dunha cultura letrada, medio central
no recurso a regras da escrita, móstrase como un coñecemento e un testemuño do lugar na sociedade onde ocorren loitas pola constitución de suxeitos, contra a universalización do ser labrego.
Nun contexto histórico definido, no período en estudio, acentúanse as sutilezas nas fronteiras entre o oral e o escrito. Articuladas arredor da ampliación do número de escolas rurais, da instalación de escolas nas novas periferias das cidades que crecían sobre as roças, a mellora no transporte de estudiantes, a voz e as letras disputan espacio na oralidade, interaccionando
unha coas outras. Aínda que isto non se desenvolve como exemplo á “tese
geral de que a palabra escrita incentivou a padronização do falar”22; isto non
significa ningún tipo de normalización ou cristalización, e si un abanico
máis ampliado de alternativas do discurso oral, no interior da cultura popuPALABRAS E LINGUAXES

21. Williams, Raymond: Marxismo e Literatura, p. 114.
22. Burke, Peter: Arte da Conversação, São Paulo, Editora UNESP, 1995, p. 157.
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lar da rexión.
As narrativas dos entrevistados preséntanse como un campo de tensión
indicando encontros-embates do oral co escrito. O emprego, ou non, de padróns eruditos de concordancia gramatical, da pronunciación das letras “ele”
e “erre” -especialmente no final das palabras-, as modalidades de uso da palabra moito, que, xeralmente, aparece como forma máis usual nos informantes: “muntio”, tende a indicar traxectorias individuais e familiares, no que se
refire á escolaridade, a contactos máis intensos coa vida urbana e o maior
contacto coas cidades debido a desprazamentos migratorios de múltiples
idas e vidas entre as roças e os mundos cidadáns. Sen embargo, o recurso a
frases construídas de variadas formas non se esgota en condicionantes segundo vivencias cidadás e escolares dos labregos. O coñecemento, ás veces
rexistrado nas declaracións, indica a loita pola construcción permanente
dunha identidade colectiva dos traballadores mediatizada pola linguaxe, como “sinais de identidade ou suportes para a identidade”23. Nela, as dimensións de poder desempeñan un papel central na escolla da alternativa discursiva a ser utilizada.
É emblemático, verbo disto, a declaración de Vitor dos Santos. En loita
para disputa-lo dominio da palabra, no contexto mesmo da entrevista, xa nos
testemuños iniciais recorda, cun ritmo pausado, pensado, cerebral:
Eu nasci pra lá de Dom Macedo Costa. Num lugar por nome Mucambo. Quando eu vim
morar na chácara Amparo, devia ter uns quarenta e cinco anos.

Preguntado acerca do coidado dos doentes, el salienta:
Meu senhor, isso é secundário!

Non se trataba de domina-la palabra pola palabra. No embate poñíase en
xogo o control do resultado da investigación a medida en que se esforzaba
en pronuncia-lo “erre”. Outras veces Vitor volveu a temas que lle interesaban e retomou a fala, impedindo interrupcións:
Mais deixa eu te contá o caso que eu ia lhe contá.

Son posibilidades da lingua que xurdiron durante longas narrativas, algunhas de, aproximadamente, vintecinco minutos. Aquelas sobre as negociacións do contrato de traballo foron as máis extensas e coidadosamente
construídas na voz. O interese en organiza-la declaración revela outros deta23. Ídem, p. 95.
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lles referentes a variacións no discurso de Vitor, máis alá do aspecto político da entrevista. Creo que as pasaxes máis representativas son aquelas en
que el rememora argumentos para non aceptar condicións de traballo propostas polos propietarios:
Quais as condições do senhor? [...] Olha, seu Marcelino! Eu me casei porque eu precisava de uma mulher. Desde quando eu procurei me casar [...]
Então, olhei por aí [...] Depois ele perguntô as condição, como é que eu vinha. Eu digo: sim Coroné, só o Sr. dizendo como, porque eu mesmo não posso lhe dizê como é.
Agora, depois, se o senhô dissé suas condição, eu digo a minha. Agora, é preciso o
senhô sabê onde é a terra que o senhô vai me dá pra eu trabalhá. Eu tenho que pagá a
renda da terra. Agora, só pra viver de diária, não coroné. Aí eu digo: mexo farinha, mas
tarefa grande, não. Mas tarefa pequena eu sempre mexo. A casa-de-farinha, o senhor
cobra? Não? Tá certo. Mas, não dá pra arrancá sua mandioca à meia, viu seu João!

Aquí, a utilización de variadas construccións da frase24, doutros ritmos e
tons, dentro dunha mesma lingua, adquire estatuto de poder ó nivel de relacións que extrapolan as do noso diálogo. As construccións elaboradas con
maior coidado revelan que Vitor ten coñecemento do alcance da palabra como forza fronte á explotación. Unha autoridade na voz que expresa experiencias e vivencias, que coa súa apropiación implica saber loitar coa lembranza-poder e desdóbrase en abordaxes acerca da materialidade da linguaxe-proceso “que exerce presões e fixa limites”25 históricos, sen se constituír
en “um sistema convencional de signos”26, con regras e leis lingüísticas pechadas e descarnadas.
Isto implica considerar cruzamentos de diversos condicionantes actuando sobre a oralidade, desde circunstancias que forxan reconstruccións da
memoria ata intencións de intervir politicamente no social e a implicación
no proceso migratorio. A forza destas presións na fala revélase en recordos
que manteñen modificacións no discurso efectuadas no pasado. Ó lembralas súas posicións nas relacións de traballo, Vitor, inmediatamente, busca a
forma “certa”, desde o punto de vista político, coa narrativa máis convencional, non coloquial, e apunta posibilidades de interpretacións da lingua como dimensión constitutiva-constituidora de suxeitos históricos no campo e
na cidade27.
24. Segundo Peter Burke, Bakhtin prefiriría “diferentes gêneros no falar”, e os sociolingüistas usarían a expresión “diferentes registros”, en lugar de variadas construccións da frase, op.
cit., p. 26.
25. Williams, Raymond: Marxismo e Literatura, p. 49.
26. Benjamin, Walter: op. cit., p. 110. Ver Gnerre, Maurizio: Linguagem, Escrita e Poder, São
Paulo, Martins Fontes, 1994. Ver tamén Bakhtin, Mikhail: Marxismo e Filosofia da Linguagem, São Paulo, Editora HUCITEC, 1981.
27. Ver Williams, Raymond: Marxismo e Literatura, pp. 27-49.
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Numerosos estudios da migración campo-cidade, aqueles que se esgotan
na análise das relacións de producción, non conseguen percibi-lo labrador
como axente do proceso constituidor dos seus modos de vida. Neles predomina a óptica da pasividade do home do campo fronte ós niveis estructurais
da realidade. Simplemente sometidos polas “forças produtivas atrasadas”, os
traballadores rurais ven os seus intereses, as súas intencións e vontades reducidas a fantasías non racionais, a deformacións do real28, e, polo tanto,
descartables en investigacións “sérias”. É exactamente a “seriedade” dalgúns investigadores a traba á consideración da experiencia humana como
constituidora e constituínte da historia, na conxunción de diferentes dimensións dos procesos culturais.
Eses intereses, intencións e vontades poden ser percibidos en determinados elementos da realidade vivida que xorden como recordos. Son lembranzas que informan, dalgunha maneira, de experiencias impresas en representacións sociais do pasado. Diferentes linguaxes socialmente construídas;
oralidades mediatizadas-mediatizadoras de historias, memorias, migracións,
loitas, poderes e vivencias.

28. Raymond Williams defende que “O que falta fundamentalmente [...] é qualquer reconhecimento adequado das ligações indissolúveis entre produção material, instituições e atividades políticas e culturais, e consciência [...] não no sentido de que não se podem distinguir para finalidades de análise, mas no sentido decisivo de que não constituem áreas ou elementos
separados, mas o todo, as atividades e produtos específicos de homens reais.”, en Marxismo
e Literatura, p. 84.
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Resumo
MIGRACIÓNS, MEMORIAS E
LINGUAXES DOS
TRABALLADORES RURAIS DE
BAÍA
Charles d’Almeida Santana

Traballadores rurais do Recôncavo Sur de Baía viviron un importante proceso migratorio, entre os anos 1950 e 1980. As súas
experiencias dese momento histórico xorden como representacións sociais nas historias da vida rastreadas en testemuños
orais. Son percepcións do vivido rexistradas e reelaboradas na
memoria que, mediatizadas pola palabra falada, nos permiten
achegarnos a temas relacionados co traballo, o cotián, o campo,
a cidade e as súas visións do mundo

Palabras clave: cultura popular, linguaxe, memoria, migracións, traballador rural.

Resumen
MIGRACIONES, MEMORIAS Y
LENGUAJES DE LOS
TRABAJADORES RURALES DE
BAHIA
Charles d’Almeida Santana

Trabajadores rurales del Recôncavo Sur de Bahia vivenciaron un
importante proceso migratorio, entre los años 1950 y 1980. Sus
experiencias de ese momento histórico surgen como representaciones sociales en las historias de la vida rastreadas en testimonios orales. Son percepciones de lo vivido registradas y reelaboradas en la memoria que, mediatizadas por la palabra hablada,
nos permiten acercarnos a temas relacionados con el trabajo, lo
cotidiano, el campo, la ciudad y sus visiones del mundo.

Palabras clave: cultura popular, lenguaje, memoria, migraciones, trabajador rural.

Resumé
MIGRATIONS, MÉMOIRES ET
LANGAGES DES
TRAVAILLEURS RURAUX DE
BAHIA.
Charles d'Almeida Santana

Des tavailleurs ruraux de Recôncavo Sud à Bahia ont vécu un
important processus migratoire, entre les années 1950 et 1980.
Leurs expériences de ce moment historique surgissent comme
des représentations sociales dans les histoires de la vie dont la
piste a été suivie moyennant les témoignages oraux. Il s'agit de
perceptions de ce qui a été vécu enregistrées et réélaborées dans
la mémoire qui, médiatisée par la parole, nous permettent de
nous rapprocher de thèmes rapportés au travail, au quotidien, à
la campagne, à la ville et à leurs visions du monde.

Mots clé: culture populaire, langage, mémoire, migrations et travailleur rural.
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Resumé
MIGRATIONS, MEMORIES
AND LANGUAGES OF THE
RURAL WORKERS OF BAIA
Charles d'Almeida Santana

Rural workers from the southern-most part of Baia went through
a very important migratory experience between 1950 and 1980.
Their experiences during this historic time emerge as social representations of life stories dragged up in oral testimonies. They
are perceptions that have been lived through, registered and reproduced in the mind and that, via the spoken word, allow us to
gain an insight into matters relating to work, everyday life, the
countryside, the city and their visions of the world.

Key words: popular culture, language, memory, migrations, rural worker.
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No contexto dos movementos migratorios galegos hai que situar, ó
lado das migracións internacionais
de carácter definitivo, toda unha
serie de desprazamentos de curta
duración ou de tipo estacional, como o dos galegos que se trasladan
Marcelino X. Fernández Santiago
a Castela para traballar na sega.
Migracións estacionais que teñen
unha grande continuidade no tempo, pois constátase a súa existencia desde,
cando menos, o século XVI ata os anos 60 deste século, afectando a diferentes comarcas galegas, e configúranse como unha das estratexias das economías campesiñas para garanti-la súa supervivencia1.
A importancia destas emigracións pode percibirse na tradición cultural e
no folclore de Castela e de Galicia. Tamén son abordadas por diferentes escritores galegos, figurando como as poesías máis significativas: “A volta da
sega” de V. Lamas Carvajal, e, sobre todo, “Castellanos de Castilla” de Rosalía de Castro. Aínda que escasamente coñecida, a obra que aquí se presenta trata igualmente sobre a problemática destas emigracións.
Esta peza teatral, da que descoñecemos se chegou a ser interpretada, foi
escrita por José Cuba Restrebada e Rosende Bernardo2 durante a primeira década do século XX, cando este tipo de emigración comeza a ser marxinal
fronte ó grande desenvolvemento da emigración a América, aínda que continúan a existir movementos deste tipo en zonas do interior galego como Valdeorras, A Fonsagrada, Meira ou A Terra Chá (comarca onde se desenvolve a
acción da obra teatral, como indican as escasas referencias xeográficas do
texto). A obra esboza a problemática da emigración estacional dos galegos
que van traballar á sega en Castela. Nela os autores realizan, desde un claro
postulado rexionalista, unha dura crítica ás migracións3, e destacan a impor-
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1. Para un achegamento ás migracións estacionais dos segadores galegos a Castela vid. Meijide Pardo, A.: La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII, Madrid, 1960.
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2. Descoñécemo-los datos biográficos dos mesmos, pois nos diccionarios de autores galegos
consultados só figura como única mención a autoría desta obra.
3. Postura fixada explicitamente cando sinalan: “non vai casi ningún aló, dende que se deu
aquel mitin rexionalista en Penascorbeiras que’aconsellaban ó pobo para libralo da escravitude d’o tirano”.
Para un achegamento ós postulados dos galeguistas con respecto ó proceso emigratorio vid.
Núñez Seixas, X. M.: “Actitudes del nacionalismo gallego frente al problema de la emigración gallega a América”, Studi Emigrazione-Etudes Migrations, n.º 102 (1991), pp. 191-216.
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tancia da man de obra no traballo campesiño mentres que a emigración representa unha perda da forza de traballo tan precisa para a pervivencia da pequena explotación agrícola. Tamén se denuncian as malas condicións de vida
e os abusos a que son sometidos os segadores galegos que se desprazan tódolos anos durante o verán a Castela; pero defenden este tipo de migracións
fronte á emigración a América, que supón un afastamento longo da casa,
mentres os desprazamentos a Castela aparecen como períodos curtos e transitorios, reincorporándose os emigrantes, de novo, á economía doméstica.
A estructura da peza teatral é moi simple, consta dun acto e catro xornadas, nas que se representan respectivamente: os preparativos da saída, o desprazamento, a estadía en Castela e o regreso. A través da mesma podemos
aproximarnos á organización dos segadores en cuadrilla, á súa xerarquía interna, que xa se observa no propio reparto, onde aparecen os diferentes cargos da cuadrilla: o maioral, o trasmaioral, o dos tres, os segadores; ofrecendo ó longo da obra exemplos do funcionamento interno e as diferentes
funcións que desempeñan na cuadrilla: o avieiro (encargado de prepara-la
comida), o dos tres (que reparte o viño),…; o sistema de repartimento dos
cartos; o proceso de formación das cuadrillas en Galicia, etc.
Obra fortemente costumista xa desde o seu inicio. A primeira escena desenvólvese nunha casa campesiña, na que son presentados os protagonistas:
unha familia labrega, na que o fillo realiza os preparativos para marchar a
Castela, mentres os pais e outros personaxes realizan unha serie de reflexións sobre as emigracións, presentando o ton xeral da obra unha denuncia
da situación dos emigrantes e unha crítica ós que promoven a mesma, que se
“dedican á exprotación de rapaces novos”. No mesmo acto asistimos ó proceso de conformación da cuadrilla e á preparación dos segadores para inicialo desprazamento a Castela, os utensilios que levan, a roupa, os alimentos
para o camiño, etc.
A segunda xornada representa un alto no camiño e serve, igualmente, para presenta-los diferentes apeiros de traballo que levan os segadores: as fouciñas -feitas ex profeso para o traballo da sega en Castela-, as pedras de afiar,
as xunlleiras, etc.
A terceira xornada desenvólvese en Castela. Nela os autores destacan as
malas condicións laborais e de vida dos segadores durante a súa estadía nos
campos de Castela. Así, as escenas primeira e segunda resaltan a dureza do
seu traballo, a mala calidade da comida (o gazpacho de auga, vinagre e pan),
o escaso tempo de descanso, o durmir no medio do campo e as duras condicións laborais. Pola súa banda, a escena terceira representa a fin da sega e o
repartimento dos cartos, no que se utiliza o sistema das pedras, o que lles serve de novo ós autores para amosa-la explotación dos segadores, descontentos coas súas escasas ganancias despois de traballar todo o verán.
A xornada catro sitúanos en Galicia e representa a volta da cuadrilla, xustamente cando se está a face-la recolección dos cereais nas explotacións fa168 ESTUDIOS MIGRATORIOS
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miliares galegas, traballo que é posto en contraposición coas condicións de
traballo dos segadores en Castela.
A continuación reproducímo-lo texto orixinal desta peza, que nos foi cedido por Antón Santamarina. Facemos unha reproducción íntegra do texto,
respectando a ortografía dos autores, mesmo as vacilacións que presentan algunhas palabras.
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UN VRAU A CASTELA
COMEDIA
N’un auto e catro xornadas

ORIXINAL
DE
XOSÉ CUBA RESTREBADA E ROSENDE BERNARDO

OS OUTORES
Xosé Cuba Restrebada, Rosende Bernardo
REPARTO
Xustina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 anos
Antoña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 “
Marica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 “
Manoel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 “
Avieiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 “
Xulián. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 “
Farruco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 “
Mayoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 “
Xacinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 “
Rebordiños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 “
Casabella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 “
Pedriño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 “
Dostrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 “
Trasmayoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 “
Un cativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 “
Catro segadores de 25 a 40 anos.
Ó noso amigo Manoel Mouriz, en prova de afeuto.
Os autores.
Foy estrenada n’o treatro.........................................................
o día........................de .................... po-los Actores segentes:
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Acto Único
1ª XORNADA
A escena representa a cociña d’a casa d’o tío Xulián e Antoña, pais d’o
Manoel, composta d’a siguente maneira: unha mesa n’o medio, con catro
talles o redor; o pé da porta d’o fondo unha artesa, enriba dela unha sella
co’a su’a ferrada, un candil n’a chimenea e un cuellereiro donde millor conveña, duas portas de cada lado, dreita y esquerda d’o espeitador.
Aparecen Antoña e Xulián, o redor d’a mesa vestidos de traxes popuares
e de zocas.
Xulián.- Non sei qu’é diaño ll’e pasa o noso fillo que dende que se xuntou
c’o Antón das Pedras Altas non foe mais que falar de facer un viaxe.
Antoña.- A mí non me gusta moito, pero xa qu’él se empeña no’nos vai quedar outro remedio que deixalo ir.
Xulián.- Pero muller, que vai a ser da nosa casa si nos falta o Manoel, ¿quén
nos vai a traballar n’a orta?, ¿quén vai a feira?, ¿quén vai a mercal-o gando cando faiga falla?
Antoña.- Direich’e, que nos fai falla, seino, pero ti’e mais eu ainda podemos
traballar anque véllos e todo, en tanto el non manda algún carto pra botar dous ou tres xornaleiros ee…
Xulián.- Sí, as tuas ilusiós son boas ¿pero si non sucede como pensas ti?
Antoña.- Qu’non vai suceder, home, vai a ser el distint’os mais; pois xa sabes que d’a qui d’a parroquea levan ido moitos e todos foron mandando
algo, ademais o noso fillo e bon e ten boas calidades pro traballo; ti debes acordar qu’o ano pasado aróu el solo n’un día unha fanega de terra.
Xulián.- Ben’o sei por eso cho digo.
Antoña.- Pois mira, cando veña, si non cambiou de pensamento avemos deixal’o ir c’o Farruco do Loureiro qu’anda xuntando homes pra ir as segas
de Castela, e’d’ese modo non faltará moito tempo d’a casa, e sempre traerá pol-o pouco cen duros.
Xulián.- Cala, que creo qu’ven ahí.
ESCENA 2ª
(DITOS E MANOEL, QU’ENTRA PO LO FONDO)
Manoel.- ¡Cándo deixarei d’andar cos bois!
Antoña.- ¿Qué tés Manoel que ves con tan mala cara?
Manoel.- Que vou a ter.
Xulián.- ¿Pasouch’algo n’o camiño?
Manoel.- Non.
Antoña.- E logo ¿por qué ves así?
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Manoel.- Cando viña pra casa atopeime c’o Farruco d’o Loureiro…
Antoña.- ¿Qué che dixo?
Xulián.- (Nada ven sería).
Manoel.- Pois díxome que mañán saían pra Castela, e anda xuntand’os homes pra facer unha cadrilla pagándolles vintecinco reás cada día.
Xulián.- (Non’o decía eu).
Antoña.- E logo, ¿tí querías ir con él?
Manoel.- Eso non ten que preguntar, sea vostede o sabe.
Xulián.- Mira ven o que fas, non so baya metel’o demo n’o medio.
Antoña.- Home, tamén ti non pensas mais que n’o malo.
Xulián.- Non, el que faig’o que queira pero pol-o meu gusto non é.
Manoel.- Miña mai, veña axudarm’a poñer os sacos n’o carro pra levar o
muiño.
Antoña.- Vamos logo.
Manoel.- Meu pai.
Xulián.- Qué queres.
Manoel.- Agardeme aquí un pouco, que temos que falar d’o meu viaxe.
Xulián.- Bueno, non tardes moito qu’eu teño que facer.
Manoel.- Vamos, miña mai.
Antoña.- Cando queiras, meu fillo. (Vanse polo fondo).
ESCENA 3ª
(XULIÁN SOLO, LOGO PEDRIÑO)
Xulián.- Eu non sei que vay a ser de min sí se me vay o Manoel, e non vou
a tér outro remedio que deixalo ir. ¡O que son as malas compañas! Nunca’o meu fillo pensou tal, astra que se xuntóu con ese demo d’o Antón,
porqu’e diferente en todo, está como si se lle metese o demo n’o corpo;
boeno, con sólo pensar isto dame ganas de…
Pedriño.- (Chegando pol-o fondo).- ¡Vos días, tío Xulián!
Xulián.- Vos días, Pedriño.
Pedriño.- ¿E qué lle pasa que non’o encontro como outras veces?
Xulián.- ¡Ay, Pedriño! con sól-o pensalo dame ganas de chorar.
Pedriño.- E logo, ¿tan grave é a causa?
Xulián.- Algo mais d’o que ti podes pensar, mira si é grave, c’o único fillo
que teño os malos conselleiros metéronlle n’a cabeza que fora con eles a
Castela qu’alí se ganaban moitos cartos, e mira se’o meu fillo é xan que
cre’o que lle din os que se dedican a esprotación de rapaces novos, pois
ti sabes ben que, mediante Dios o meu fillo non ten falla ningunha d’ir
aló, porque aquí traballando non moito sempre foise ganando pra comer
e ter catro ou cinco duros n’o peto.
Pedriño.- (Con admiración).- ¡Qué me dí tío Xulián!
Xulián.- Pois ech’tanta verdade como ch’o conto.
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Pedriño.- Elle ven milagro c’o convencesen, pois agora xa non vai casi ningún aló, dende que se deu aquel mitin rexionalista en Penascorbeiras
qu’aconsellaban o pobo pra libralo d’a escravitude d’o tirano, foi tan acollido o mitin aquel c’a agora van poucos pra fora.
Xulián.- Sempre queda algún, Pedriño, mira-o meu fillo, xa non cre os consellos dos pais.
Pedriño.- Pois mire, sab’o que lle digo, deixeo ir por cos homes somos comas pedras: en canto non lles dan martelazos non abrandan, crea’o meu
consello e adiós, astra mañán, que me están esperando n’a casa.
Xulián.- Boeno, Pedriño, xa que te vas, adiós logo.
Pedriño.- Sí, adiós, e non se esquenza d’o que ll’e dixen. (Vaise pol-o fondo).
ESCENA 4ª
(XULIÁN SOLO, LOGO ANTOÑA)
Xulián.- Sei que ten razón o Pedriño, e mais vou déixalo ir pra que aprenda
e pra que algún día se acorde d’os consellos que lle daban seu pai.
Antoña.- (Chegando po lo fondo).- ¿Qu’éstás facendo?
Xulián.- Estou esperand’o Manoel.
Antoña.- Pois vaiche boa, cando saímos d’o muiño eu vin sola pra casa e él
foise despedir d’a Xustiña.
Xulián.- Pero xa non tardará moito.
Antoña.- Home, moito non debe tardar, porque tan lonxe non foi.
ESCENA 5ª
(DITOS E MANOEL)
Manoel.- (Chegando pol-o fondo).- Xa estóu d’e volta.
Xulián.- Sin tempo non era.
Manoel.- E logo ¿tardei moito?
Xulián.- Mais d’o qu’eu pensaba, e que ¿sigues pensando n’o teu viaxe?
Manoel.- Eso xa e vello, si non hay tropezo vámonos pol-a mañán, xa os
mais teñen’os atos feitos e as fouciñas empalladas.
Antoña.- Boeno, ¿e ti qu’as levar?
Manoel.- Pois eu ei de levar unha pouca roupa, dous pares de zocas, un pedazo de xamón, unha bola de broa e duas fouciñas.
Antoña.- ¿E non será pouco?
Manoel.- Non, porqu’a Xustiña logo a de vir axudarlle a face-lo ato e díxome que m’iba traguer un queixo de San Simón, un neto de viño e un touciño enteiro que ten colgado n’a chimenea, e con isto ben chega.
Antoña.- Boeno, vouche xuntando as cousas que xa son as catro d’a tarde.
(O vello). Xulián, ven axudarme.
Xulián.- Boeno logo. (Vanse segunda esquerda).
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ESCENA 6ª
(MANOEL SOLO, LOGO XUSTIÑA)
Manoel.- Son as catro da tarde e d’a quí as cinco d’amañán faltan trece horas, ainda teño tempo pra ir mercar unhos aros pra Xustiña, pero non, mellor me’é traelos de Castela, por alá debe haber millores cousas, e ademais como gane ben cartos voulle traguer unha sortella e un pano de seda pra cabeza, pra que cand’o a vexan as demais mozas rabeen coa
envidia…
Xustiña.- (Chegando pol-o fondo).- ¡Manoel!
Manoel.- ¡Xustiña! Xa penséi que non viñas.
Xustiña.- ¿Por qué? Tardei moito.
Manoel.- Tardache.
Xustiña.- ¿Xa che arreglaron as tuas cousas?
Manoel.- Estamas arreglando, miña mai.
Xustiña.- Toma, pois dall’eso pra que ch’o garde n’o ato e esto levo ti. (Dalle un bulto e un sobre).
Manoel.- (Collendo’o).- ¿E qué me das?
Xustiña.- Abre pra que vexas.
Manoel.- Pois vámolo abrir logo a ver qu’é. (Abriendo o bulto): un queixo
de San Simón, dous netos de viño e un touciño. ¿E neste sobre qué me
traes?
Xustiña.- (O ped’o oído).- Un retrato que saquei antonte cando fun a Vila, e
doucho pra que t’acordes d’e mín.
Manoel.- ¿E qué mais más de dar?
Xustiña.- ¿E t’i que mais queres?
Manoel.- ¿Xa non t’acordas?
Xustiña.- Non, porque non teño mais nada qu’ che sirva pra levar.
Manoel.- (Con malicia).- Ter, telo, e que non queres.
Xustiña.- Non teño, Manoel.
Manoel.- ¿E non sabes o que ch’e pedín?
Xustiña.- Abofellas non.
Manoel.- ¿Queres facert’a desentendida?
Xustiña.- Non faigo, miña vida, non.
Manoel.- ¿Non t’acordas fai tres días cando me dixeche ¡calla! que te oyen
meus pais.
Xustiña.- Pois non me acordo.
Manoel.- ¿Queres que ch’o diga eu?
Xustiña.- Dim’o a ver qué.
Manoel.- (Ó ped-oido).- Un biquiño pra salida.
Xustiña.- Ay, non, qu’me da vergonza.
Manoel.- ¿E de qué, muller?
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Xustiña.- D’o que vai decir a xente.
Manoel.- Pero se aquí non hay nadie.
Xustiña.- E verdá, pero…
Manoel.- Anda, muller, un así pequeniño.
Xustiña.- A verdá non m’atrevo.
Manoel.- Anda muller, agora que non ve nadie.
Xustiña.- (Mirando a todas partes).- Boeno, voucho dar, pero un solo.
Manoel.- Sí, un solo pero gallado. (Xustiña vai darll’o bico pero n’esto chega Antoña e non pode).
ESCENA 7ª
(DITOS E ANTOÑA QUE CHEGA POL-A 2ª ESQUERDA
C’O ATO FEITO)
Antoña.- ¡Manoel! Hola Xustiña, xa viñeche.
Manoel.- (Mal raxo, pr’a que viría agora).
Xustiña.- (Turbada).- Sí... vin traerll’esto o Manoel pra que o leve n’o viaxe. (Señaland’o bulto).
Antoña.- Pois trae qu’o vamos gardar n’o ato. (Póñense as duas a gardar o
bulto n’o ato).
Manoel.- Boeno, vou mudal’a roupa que xa vai chegand’o a hora de sair.
Antoña.- Sí, eso e o millor.
Xustiña.- Non tardes moito qu’e tarde. (Vaise Manoel pol’a 2ª esquerda).
ESCENA 8ª
(ANTOÑA E XUSTIÑA, LOGO FARRUCO, PERO NON
CHEGA A VERSE, PORQUE FALA DE DRENTO)
Antoña.- ¿E qu’che parece d’o viaxe do Manoel?
Xustiña.- Ay, señora Antoña, que quer que lle diga, gustar, no’me gusta moito.
Antoña.- ¿E por qué non che gusta?
Xustiña.- Porque teño oído decir qu’os que van pr’a lo pasan moitos traballos.
Antoña.- Tamén eu’o teño oído, pero por mais c’o pai-e-mais eu ll’e dixemos non pudimos convencelo e agora xa non ten remedio.
Farruco.- (Chamando).- ¡Manoel! ¡Manoel!
Antoña.- Mira ver quén chama, Xustiña.
Xustiña.- (Abriendo a porta).- Farruco d’o Loureiro.
Antoña.- (Indo pra porta).- Pasa c’o Manoel x’a vai sair.
Farruco.- Non, dígalle qu’o agardamos no alto d’o camiño.
Antoña.- Boeno, xa ll’o direi. (Volven as duas pro medio da escena).

ESTUDIOS MIGRATORIOS 175

Paxs. 167-184

1/6/04

09:00

Página 176

Migracións estacionais e…

ESCENA 9ª
(DITAS, XULIÁN E MANOEL, ENTRAN POL’O 2ª ESQUERDA)
Manoel.- Non, meu pai non, con dez xa teño bastante.
Xulián.- Millor é que leves vinte porque ainda non sabes como é aló.
Manoel.- Boeno, diamos logo.
Xulián.- Sí, millor será, tomos. (Dalle vinte pesos).
Manoel.- (As mulleres).- ¿Xa me teñen todo amañado?
Xustiña.- Xa está todo.
Antoña.- Xa veu o Farruco a porta e dixo que t’a gardaban n’o alto d’o camiño.
Manoel.- Boeno, pois vou sair adiós todo astr’a volta.
Xulián.- (Triste).- Adiós meu fillo.
Antoña.- Astr’a volta, Manoeliño.
Manoel.- Adiós Xustiña, astr’a vista.
Xustiña.- Adiós logo, meu neniño.
Antoña.- (E Xustiña chegan con el astr’a porta).- Escribe axiña que chegues.
Xulián.- ¡Probe meu fillo! ¡Cantos traballos t’esperan!

2ª XORNADA
ESCENA 1ª
A escena representa unha parada n’o camiño de Castela, a decoración
d’un paisaxe posto n’o medio d’o escenario pra poder simular unha carretera e na veira d’ela dous ou tres paos donde se sentan os segadores galegos que chegan pol’a esquerda cos atos o lombo e cantando a Negra Sombra.
Cando miro que me deixas
negra sombra que m’asombras
o pé dos meus cabezales
facéndome burla e mofa.- (un aturuxo)
Farruco.- Ei rapaces, vamos parar un pouco e tomar un neto.
Todos.- Vamos.
Rebordiños.- Dostrés, a’vela bota.
Un.- Bot’a unha rolda.
Dostrés.- (Repart’o viño un a un).
Rebordiños.- Bota mais hom, deixáchem’o xarro a medias.
Manoel.- Non que non, vai chegar pra todos.
Rebordiños.- Como non vai chegar si est’a bota chea.
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Dostrés.- (Deixando a Manoel sin viño).- Calade, o que fale perd’a rolda.
Farruco.- (Berrando).- ¡Rapaces! levades todos fouciñas e pedras pr’afiar.
Un cativo.- Eu inda levo as xunlleiras d’o ano pasado.
Farruco.- A ti naide che perguntóu eso; e tí levas, Rebordiños.
Rebordiños.- Levo, home levo, ainda levo tres pedras e catro fouciñas.
Farruco.- E os demais.
Todos.- Levamos.
Farruco.- Boeno, pois a viaxe que vai sendo noite.
(Todos collen os atos o lombo e vanse pol-a
dereita cantando a Negra Sombra).
(Fin d’a 2ª Xornada).

3ª XORNADA
ESCENA 1ª
A escena representa un trigal en Castela visto a media noite, vai amanecendo pouco a pouco e vanse vendo os segadores galegos durmindo n’o
chan, nunha esquina hay unha cazola d’e barro, un saco con pan, unha gazpacheira de barro tamén con vinagre e un xarro con auga, todos estos ouxetos son pra facer o gazpacho pr’o desauno.
Mayoral.- (Levantándose e mirando a hora).- ¡Lévemo demo de pao! son as
catro e esta xente ainda non se levanta.- (Berrando e tocando as mans).Arriba, rapaces, que xa e tarde.- (Ponse a facer un cigarro e os mais siguen
durmindo).- ¡Rapaces! ¡Avieiro! fai ese gazpacho.
Avieiro.- (Levántase a facer o gazpacho e os mais póñense afiar as fouciñas).
Trasmayoral.- (O redor d’a cazola estirándose). -E seique non sabedes
qu’acabamos hoxe o vran, e non vamos traguer unha arroa.
Dostrés.- Sí, home sí, anque seña a bota chea.
Mayoral.- Deixádevos de contos, e vamos acabal-o cornexal que nos falta.
Dostrés.- Sí, e’o millor; que quede aquí o Avieiro recollendo todo en canto
imos segar.- (Todos vanse a segar con grande boureo).
ESCENA 2ª
(AVIEIRO SOLO RECOLLENDO OS CACHARROS E CANTANDO)
Avieiro.- Os que veñen de Castela
e’os qu’de fora van vindo
vanse brancos com’a soles
e volven com’a chamizos.
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Non sei como teño ganas de cantar pasando os traballos que pasei en
todo o tempo d’a sega, e o traballo inda pode pasar o pior e dormir n’a
terra con pedras a cabeceira comendo gazpacho d’auga fría e vinagre
pol-a mañán, eso sin contar o ter que traballar a mais d’a noite, sin poder lavar a roupa, e moitas veces nin a cara, tiñan razón meus pais en
non deixarme vir, nunca n’a miña casa pasei tal, cantas veces me teño acordado d’a queles xarros de leite fervida que me daba miña mai
pol-a mañán e d’a quela cama con catro mantas e o colchón dond’eu
me deitaba; pero, en fin, qué lle vamos a facer, o feito, feito está, pero o que outro vran aquí no’me collen, porque na miña casa si traballara tanto com’a quí, podía ter moitos cartos, porque e ainda traballando pouco mais que mitá d’o día e dándome unha vida de príncepe
tiña un peso cando chegaba unha festa e mais contento que...
ESCENA 3ª
(TOD’OS SEGADORES CHEGAN CANTANDO PORQUE ACABARON O VRAU)
Anque son d’a mariña,
anque son mariñán
traigo a pucha ven posta
é unha moca n’a man.
Rebordiños.- (Berrando).- ¡Avieiro! ¿Xa recolliche todo?
Avieiro.- Recollín, home recollín.
Mayoral.- Trasmayoral, Dostrés, veñán qu’e vamos a cobrar.
Trasmayoral e Dostrés.- Vamos.- (E vanse os tres).
Rebordiños.- Si, vayan e volvan axiña qu’eu vou estender a manta pro reparto.- (Os segadores póñense unhos a cantar eos outros a estendela
manta pro reparto).
Mayoral.- (De volta).- Ei rapaces, póñanse todos o redor d’a manta que vamos partir os cartos.
(Mayoral pon os cartos diante de cada un todos confórmanse menos o
Avieiro).
Avieiro.- (Recramando).- Pero non me tocan mais que trinta duros.
Mayoral.- Nada mais; xa ves qu’os mais non lle toca mais cantidade.
Avieiro.- E por ese diñeiro vimos aquí traballar noite e día e comer con auga fría.
Mayoral.- Home, pois os demáis non se queixan e pra dous meses paréceme que está ben.
Avieiro.- Pois mire que si éu ll’e soupera tal quedábame n’a miña casa, que
pra ganar trinta duros en dous meses non m’e facía falla vir aquí.
Mayoral.- ¿E pra que viñeche entonces?
Avieiro.- Eu vin porque vostede cando me buscóu díxome c’o xornal era
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vintecinco reás cada día.
Mayoral.- (Enfadado).- Mira, si te convén así, ben, é si non…
Avieiro.- (Enfadado tamén).- Si non qué.
Rebordiños.- (Apartando a Manoel).- Manoel deixa eso ca mín tamén me
pasóu’o mesmo pero xa estóu contento porque volvo pra miña casa.
Avieiro.- Tés razón Rebordiños, e xúroche pol-o que mais quero que é miña
mai, que antes morto que volver sair d’a miña casa.
Trasmayoral.- (Berrando).- Ey ricordio, xa que vamos marchar, vamos record’a la terra…
Todos.- (Berrando).- Veña gaita.- (Vanse indo pouco a pouco bailando o son
d’a gaita menos Manoel, que se vai triste xunto con Rebordiños).
Avieiro.- ¡Ay miña mai! ¡pra quén traballei dous meses!
(Fin d’a 3ª Xornada).
XORNADA 4ª
ESCENA 1ª
DE VOLTA A GALICIA
A escena representa o lugar ou a cortiña d’o tío Xulián; representa unha horta, un paisaxe con ramallos, unha terra de centeo con segadores e
atadores, un carro con mollos e mais dous ou tres medeiros e un facéndose
pol-os dous homes, Xacinto e Casabella; Xustiña, Antoña e Marica están
atando nos mollos e Xulián está muy triste sentado n’a espiga d’o carro facendo un cigarro.
Casabella.- (Berrando).- Mollos mulleres que estamos agardando.
Marica.- Agarda, home, agarda, non señas tan asado.
Casabella.- Ech’que teño présa porque oxe…
Marica.- Sí, non me digas mais que xa o sei todo, cando menos queres ir pra
casa d’o Perrugueiro.
Casabella.- (Rindo).- Ja, ja, e qué me dis a mín con eso.
Marica.- (Rindo pol-o baixo).- Non te faigas de novo, que ben ch’ conozco
as tuas olladas.
Casabella.- (Deix’o medeiro e vaise pra xunto d’o tío Xulián que sigue triste).- ¡Tío Xulián!, qu’é o que lle pasa qu’o vexo muy enfurruscado.
Xulián.- Cousas d’a vida, belliño.
Casabella.- E non se pode saber qu’é.
Xulián.- Estáme dando mala espiña o meu fillo, por qu’os mais chegaron
onte a noite e él inda non chegóu oxe e xa son as duas d’a tarde.
Casabella.- Teña pacencia home, teña pacencia, d’a cadrilla del non chegóu
ningún quizáis tivo que mercar algunhas cousas pra traerllas a vostedes.
Antoña.- Eso e o qu’lle decía eu, porque él cando se foi díxonos que nos iba
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traguer moitas cousas.
Xulián.- Sí, sí, moito vai traguer, por iso os qu’e van traen tanto.
Antoña.- Traendo salú, trae o bastante; a nosoutros no’nos fai falla mais nada porque…
Xacinto.- ¡Tía Antoña! son as duas.
Antoña.- Ay é verdá (a Xustiña) ay muller, vai facendo un sitio qu’eu vou
buscal-a merenda.- (Vaise pol-a dreita).
Xustiña.- (Ponse a facer un sitio co’a palla).
Xacinto.- ¡Xustiña!
Xustiña.- ¿Qué queres, hom?
Xacinto.- ¿Vouche axudar a facel-o sitio d’a merenda?
Xustiña.- Vone logo.- (Xacinto axúdalle a facel-o sitio e unha vez acabado
séntase nel e tíralle un carabullo a Marica).
Marica.- Estáte queto, Xacinto.
Xacinto.- (Tíralle outro).
Marica.- Déixame atar hom.
Xacinto.- ¡Marica! ven acó.
Marica.- ¿Qué queres?
Xacinto.- Ven acó muller, que algo che quero.
Marica.- (Indo pra xunto d’él).- A ver, conta logo.
Xacinto.- Séntate aquí.
Marica.- (Sentándose).- Qu’é o qué me queres.
Xacinto.- ¿Vas a ir a festa o San Xulián?
Marica.- ¿E por qu’mo perguntas?
Xacinto.- Por ir eu tamén.
Marica.- Pois non te mollas, eu vou, pero non contigo.
Xacinto.- ¿E por qué, Marica? Mira qu’eu atí quérote moito.
Marica.- Sí, quéresme moito agora, pero non decías eso onte, cando falabas
co’a Rosiña.
Xacinto.- Sí, muller, falei con ela por qu’a encontrei n’o camiño, pero xúroche que non falarei mais nin con ela nin con outra, xa...
ESCENA 2ª
(DITOS E ANTOÑA)
Antoña.- (Entra pol-o dreita coa merenda).- ¡Xulián xa está merenda!
Xulián.- A sentarse todos.
Todos.- Vamos.- (E séntase a merendar).
Xacinto.- (Vendo xente).- E aquela xente que ven pol-o alto d’o camiño.
Xulián.- (Indo a mirar).- Dónde, hom.
Xacinto.- Miren aló, amais parece que veñen de Castela que traen’os atos o
lombo.- (Todos van a mirar).
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Antoña.- A mais abofé.
Xustiña.- ¡Ay! si viñera ahí o Manoel.
Casabella.- E mais sí, alí ven o Farruco diante.
Antoña.- Sentádebos, que vou a ver si os son.- (Vaise pol-a dreita cos mais
uns póñense a comer e os outros siguen mirando).
Xustiña.- Xa veñen ahí.
ESCENA 3ª
(DITOS E OS SEGADORES QUE VOLVEN A GALICIA, VEÑEN DESCOLORIDOS E ANDRAXOSOS)
Manoel.- (Qu’chega correndo e saudando a seu pai).- ¡Hola! meu pai.
Xulián.- (Abranzand’o fillo).- Ai fillo d’o meu querer, cómo ti ves abrasado,
non te conocía meu filliño.
Manoel.- ¿Dónde está Xustiña?
Xulián.- Eche ben seguro que non t’e conoce, a mín parecícheme mais cativo que antes.- (Siguen falando baixo).
Rebordiños.- ¡Xustiña! Mir’o Manoel.
Xustiña.- (Señalando c’o dedo).- ¿Quén, ese?
Rebordiños.- Ese mesmo.
Xustiña.- Ese non e o Manoel, o Manoel e mais xarafeiro e sempre andivo
millor vestido.
Rebordiños.- Pois echo e’o mesmo, o tal d’aguillada, o que non e o mesmo
e o colambre pro eso e pol-o seguente; ti sabes qu’as rosas cando as sacan d’a sua roseira desmorécense d’e camiño, exempro e dos qu’e imos
de xantar cachelos pol’a mañán, chegamos a Castela e dannos gaspacho
d’auga fría e anda Xanciño tira pol-o gancho cría color no medio dos trigales noite e día.
Manoel.- (Saudando a Xustiña).- ¿Cómo che vai, Xustiña?
Xustiña.- ¿Tí eres o Manoel?
Manoel.- ¿E tí non me conoces, Xustiña?
Xustiña.- (Conocendo).- ¡Ay, Manoeliño! si non me falas así, non t’e conozo. ¿E cómo che foi por’aló?
Manoel.- Inda non ch’e oubo queixa.
Xustiña.- Non me fales así Manoeliño, eu vexo que non che foi ven que ves
moi acabado.
Manoel.- ¿E xa non me queres Xustiña?
Xustiña.- Sí, Manoeliño, sí, o que quero e que non che pase pol-o imaxinación o sair outra vez a Castela.
Manoel.- Non, eso non, e si faigo o que teño pensado…
Xustiña.- (Con interís).- ¿E qué tí tés pensado?
Manoel.- Non m’a trevo a decircho, porque paréceme que si cho digo non
ch’a de dar no xenio.
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Xustiña.- E logo ¿non m’o dís?
Manoel.- Deixareino pra outro día.
Xustiña.- Dimo, hoxe.
Manoel.- Boeno, pois direicho logo, quero ca…
Farruco.- (Despedíndose).- Boeno, hastra outro día, que xa nos vamos.(Collen os atos e vanse).
Manoel.- Boeno, adiós logo hastra vista.
Antoña.- (O fillo).- Manoeliño, vouchee perparando a cena que tí debes de
ter fame.
Xulián.- Sí é mellor, vouche axudar.- (Os noivos).- Boeno non tardedes moito c’a cena faise de seguida.- (Vanse os dous vellos).
ESCENA 4ª
MANOEL E XUSTIÑA
Xustiña.- Contom’o que me ibas a decir.
Manoel.- (Facendo unha mueca).- Quérome casar contigo pra non sair mais
d’a casa.
Xustiña.- Moita gana xa non teño.
Manoel.- ¿Xa non che gusto com’antes Xustiña?
Xustiña.- Non é eso.
Manoel.- Xa mo parecía a mín, e mais algunha razón tés, porque si non fora a Castela, perder dous meses de traballo, e o color rosa que nos d’a nosa terra xa estaría casado.
Xustiña.- Non t’aflixas, poida ser qu’o día de mañán ch’e día o si, porque
sempre nos quixemos moito, non porque hoxe te…
Manoel.- ¡Xustiña! dam’e sí, eiche querer moito sempre, sereiche fel tod’a
vida.
Xustiña.- ¡Sí, Manoel! Douch’o si, pero antes tés que xurarme que non volverás saír d’a casa.
Manoel.- ¡Xúrocho! dam’a man.
Xustiña.- (Dándolle a man).- Boeno, agora vamos cenar e contarll’a teus
pais o que pensamos facer.
Manoel.- Sí, vamos, pero antes temos que despedirnos destos señores.
Xustiña.- Ay, é verdá, xa nom’a cordaba.
Manoel.- Un aprauso lles pedimos
Xustiña.- Si’é qu’o queren dar,
Pois tan caro non lles costa.
Manoel.- E a nos gústanos mais.
(FIN DE LA COMEDIA).
(Propiedade dos autores).
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Resumo

No contexto dos diferentes movementos migratorios galegos sitúanse as emigracións estacionais, como a dos segadores gale-

MIGRACIÓNS ESTACIONAIS E
LITERATURA: UN VRAU A
CASTELA

gos a Castela, que foron abordadas en diversas obras. A través
da comedia Un vrau a Castela, escrita por José Cuba Restrebada e Rosende Bernardo, achegámonos a estas migracións e á vi-
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sión crítica que das mesmas teñen os citados autores.

Palabras clave: migracións estacionais, campesiñado, Castela, literatura, José Cuba Restrebada, Rosende Bernardo.

Resumen

En el contexto de los diferentes movimientos migratorios gallegos se sitúan las emigraciones estacionales, como la de los se-

MIGRACIONES ESTACIONALES
Y LITERATURA: UN VRAU A
CASTELA

gadores gallegos a Castilla, que fueron abordadas en diversas
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migraciones y a la visión crítica que de las mismas tienen los ci-

obras. A través de la comedia Un vrau a Castela, escrita por José Cuba Restrebada y Rosende Bernardo, nos acercamos a estas
tados autores.

Palabras clave: migraciones estacionales, campesinado, Castilla, literatura, José Cuba Restrebada, Rosende Bernardo.

Resumé

Dans le contexte des différents mouvements migratoires galiciens sont situées les migrations saisonnières, comme celle des

MIGRATIONS SAISONNIÈRES
ET LITTÉRATURE: UN VRAU A
CASTELA (UN ETÉ EN
CASTILLE)

faucheurs galiciens à Castille, qui ont été abordées dans plusieurs ouvrages. À travers la comédie Un vrau a Castela, écrite
par José Cuba Restrebada et Rosende Bernardo nous nous rapprochons de ces migrations et de la vision critique qu'en ont les
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auteurs avant-cités.
Mots clé: migrations saisonnières, paysannat, Castille, littératu-

re, José Cuba Restrebada, Rosende Bernardo.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 183

Paxs. 167-184

1/6/04

09:00

Página 184

Migracións estacionais e…

Resumé
SEASONAL MIGRATIONS AND
LITERATURE: UN VRAU A
CASTELA (ONE SUMMER TO
CASTILLE)

In the context of the different Galician migratory movements
one can situate seasonal migrations, such as those made by Galician reapers to Castille, which are dealt with in several works.
Through the comedy Un vrau a Castela, written by Jose Cuba
Restrebada and Rosende Bernardo, we get an insight into these
migrations and the critical view the aforementioned authors have on the subject.

Marcelino X. Fernández Santiago
Key words: seasonal migrations, peasantry, Castille, literature,
Jose Cuba Restrebada, Rosende Bernardo.
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Nas investigacións máis sólidas sobre as causas da emigración vai collendo forza a hipótese de que a información é unha variable máis a ter
en conta para explicar tanto a emigración como as alternativas de destino da mesma. A información chegáballes ás familias1 e ós interesados a través de tres conductos
principais: as chamadas “cadeas miXosé Ramón Barreiro Fernández
gratorias”, é dicir, a experiencia da
propia familia e a dos veciños, a emigración de retorno e as cartas dos emigrados2.
Os autores distinguen, sen embargo, entre información e publicidade. Mentres que a información pode funcionar como impulso para a decisión de emigrar e, por suposto, para elixi-lo destino emigratorio, a publicidade, en cambio, non foi máis que o instrumento utilizado polas compañías navieiras e os
consignatarios para atraer a aqueles que xa decidiran emigrar cara ás súas em-

PUBLICIDADE E
EMIGRACIÓN.
O PINTOR CORUÑÉS
ROMÁN NAVARRO E A
COMPAÑÍA LLOYD
REAL HOLANDÉS

1. As investigacións sobre o papel da familia e o sistema sucesorio na decisión de emigrar está abrindo novas perspectivas no complexo capítulo das causas da emigración. Véxase con
respecto a isto o que escribe Rodríguez Galdo, M.X.: Galicia, país de emigración, Colombres (Asturias), 1993, pp. 60-96. Cada vez estamos máis convencidos de que a estructura familiar galega reacondicionou continuamente as súas estratexias de supervivencia. Por exemplo, ata mediados do século XIX, a familia galega loitou por situar un membro da mesma na
clerecía, empregando como fórmula o dereito de presentación, e sen excesivos custos xa que
a penas se precisaban estudios previos. Nos séculos XIX e XX posiblemente a emigración
non foi máis que un instrumento de supervivencia para a familia. Por iso, quen asumía os custos e riscos da emigración era a familia ou a casa, que eran os que se responsabilizaban, mediante unha hipoteca, de paga-lo préstamo solicitado a un prestamista para merca-lo billete e
facer fronte ós custos da viaxe. Nunha familia aberta (situación que en Galicia estaba protexida xuridicamente pola figura chamada “compañía familiar”) e na que por diversas razóns
hai un excedente de man de obra, é a propia familia a que decide situar a algún membro da
mesma en ultramar, obrigándoo a restituí-los custos da viaxe e a recuperar, mediante o envío
de remesas de cartos, a economía familiar. As cartas serven de cordón umbilical que mantén
vinculados á familia e ó membro disperso ocasionalmente da mesma, xa que o retorno era posiblemente a expectativa máis común. Desta forma, América funciona como unha especie de
alternativa económica para as situacións máis críticas. A familia era a que, nunha estratexia
de supervivencia, optaba ou non pola emigración.
2. Sánchez Alonso, B.: Las causas de la emigración española, 1880-1930, Madrid, 1995, p. 227.
3. Que a publicidade non ten influencia na decisión de emigrar dedúceno os investigadores
da taxa de analfabetismo da maior parte do mercado emigratorio e da escasa presencia da
prensa (na que se facía a propaganda máis importante) no mundo rural. Futuras investigacións
terán que reconsiderar esta cuestión. Os consignatarios mantiñan unha presencia moi efectiva na sociedade, mesmo na rural, a través dos “ganchos” ou axentes encargados de motivar
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presas3. A publicidade, por conseguinte, non inflúe na decisión fundamental.
O negocio da emigración, que afecta principalmente ás grandes empresas
navieiras e secundariamente a outros sectores dependentes, entra nunha nova fase a partir da Lei de Emigración do ano 1907 e o Regulamento do ano
1908, instrumentos legais non para controlar senón para facilita-lo fluxo
emigratorio e garanti-los beneficios das compañías navieiras. Aínda que as
compañías acordaron unha especie de repartimento do mercado europeo, e
iso é o que explica, por exemplo, que ningunha das importantes compañías
navieiras italianas operara en Galicia, sen embargo a competencia polo mercado foi moi dura e os consignatarios e representantes tiveron que realizar
unha intensa campaña publicitaria.
A Lei de Emigración do 21-XII-1907 determinaba no capítulo II, artigos 22-34, as condicións
ás que tiñan que someterse os armadores e navieiros dedicados ó transporte de emigrantes4.
A primeira condición era a de proverse dun permiso ou licencia, que concedía o Ministerio de Gobernación, previo dictame do Consello Superior de
Emigración. As outras condicións eran todas facilmente asumibles menos
unha: o pagamento dunha cota anual entre 1.000 e 3.000 pts., de acordo coa
tonelaxe do barco, que foi duramente contestada no só polos armadores senón tamén polas Cámaras de Comercio das cidades con porto de embarque,
polos concellos e mesmo polos políticos máis representativos destas cidades5, o que amosa o consenso xa establecido entre as forzas capitalistas máis
AS GRANDES EMPRESAS NAVIEIRAS
E GALICIA

ós indecisos, de alucinar ós que pasan unha crise económica familiar, falándolles das riquezas que van atopar e das garantías para localizar un bo traballo. Cónstanos, así mesmo, que
os consignatarios empregaban moitos cartos en prospectos e fotografías dos barcos e das instalacións do mesmo, é dicir, que a propaganda non necesariamente era escrita. Finalmente,
cómpre ter en conta que a sociedade analfabeta tiña mecanismos xa tradicionais para acceder
á escrita, e por iso non deixaban de escribir e recibir cartas da emigración sen saber ler nin
escribir. Un veciño, o mestre, o cura, alguén alfabetizado cumpría estas funcións. Hoxe aceptamos que a publicidade xera necesidades, non só as dirixe ou canaliza. ¿Por que non aceptalo mesmo no século pasado?
4. Sánchez Alonso, B.: Las causas…, op. cit., fai unha síntese do debate a que deu lugar o
Proxecto de Lei de Emigración no Parlamento.
5. No mes de febreiro do ano 1909 celébranse nas cidades de Vigo e A Coruña mitins contra
a taxa por tonelaxe. Participan na Coruña: Xermán Suárez Pumariega e Enrique Fraga, presidente e vicepresidente da Cámara de Comercio; os deputados X. Fernández Latorre e Xosé
del Moral; e X. Sánchez Anido, alcalde da Coruña. No mitin de Vigo: Fernando Conde, presidente da asociación de navieiros; Ceferino Maestú, presidente da Cámara de Comercio; o
alcalde de Vigo Ricardo Senra e o deputado Ánxel Urzáiz (Vida Gallega, nº 2 (1909).
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dinámicas das cidades de Vigo e A Coruña.
De acordo co artigo 22 da Lei de Emigración, os armadores solicitan a licencia e por R.O. do 11-VII-19086 e R.O. do 23-VII-19087 o Ministro de
Gobernación La Cierva, do goberno conservador de Maura, con celeridade
non habitual, concédelles licencia a 22 empresas navieiras: 4 españolas, 5
italianas, 5 inglesas, 4 francesas, 3 alemanas e 1 holandesa.
As garantías que para os armadores significaba a Lei de Emigración do
ano 1907 tradúcese nunha extraordinaria oferta de barcos e viaxes. Nas cidades marítimas máis importantes de Galicia constitúense unha serie de casas
consignatarias das grandes navieiras, que son as que teñen que entrar no mercado, importante pero moi competido, facendo publicidade das súas ofertas.
A relación de casas consignatarias para o período 1908-1910 é a seguinte:
Cidade da Coruña
– Eduardo del Río: Cía Hamburg Amerika Linie
– Viúva de Hervada (Real 14): Cía. Anglo-Argentina de Londres
– Nicandro Fariña: Cía. General Tasatlántica Francesa
Cía. Nelson Line
Cía. Trasatlántica
– Daniel Álvarez (Picavia 3): Cía Lampor et Tholt Line.
Cía. Línea de Vapores Arrótegui
Cía. The Liverpool Brasil and River Plate
– Raimundo Molina (Mariña 22): Cía. Lloyd Real Holandés.
– Marchesi e Hijos (Real 75): Cía. Hamburg-Sudamericanische.
– Rubine e Hijos (Real 81): Cía. Mala Real Inglesa.
– Sobrinos de J. Pastor (Praza María Pita 19): Cía. del Pacifico
– Pablo Meyer (Praza de Mina 1): Cía Lloyd Norte Alemán de Bremen
Cidade de Vigo
– X. Tapias (Areal 116): Cía Houlder Line
– F. Tapias (Areal 128): Cía Mensajerías Marítimas.
– Augusto Bárcena (Real 8): Cía. de Vapores Correos del Lloyd N. Alemán.
– M. Bárcena Franco: Cía. del Pacífico.
– Estanislao Durán: Cía. Mala Real Inglesa
– A. Conde e Hijo: Cía. Trasatlántica Francesa.
Cía. Chargeurs Réunis
Cía. Arrótegui
– A. López Neira: Cía. Trasatlántica Española.
– J. Barreras e Hijos: Cía. Lamport e Holt.
6. Publicada na Gaceta de Madrid o 14-VII-1908.
7. Publicada na Gaceta de Madrid no mesmo día 23-VII-1908.
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Cía. S.A. de Navegación Trasatlántica.
Cía. Booth (Royal Mail).
– X. M. Escalera: Cía. Nelson Line.
– Otero e Molina (Areal 10): Cía. Lloyd Real Holandés.
– Domingo Fernández y Hermano (Urzáiz 12): Cía. Anglo-Argentina de
Londres.
– Enrique Mulder (Elduayen, fronte ó peirao): Cía. Hamburguesa Sudamericana.
Cía. Hamburg-Amerika Linie.
– Pablo Meyer: Cía. Lloyd Norte Alemán de Bremen.
Outras cidades e vilas
Ferrol: Nicasio Pérez: Cía. Trasatlántica Española.
Cía. Vapores Arrótegui.
Pontevedra: Marqués de Riestra: Cía. Trasatlántica Española.
Vilagarcía: Laureano Salgado: Cía. do Pacífico.
García Reboredo e Hijos: Cía. Trasatlántica Española.
Cía. Lloyd N. Alemán de Bremen.
González e Fernández: Cía. Mala Real Inglesa.
Marín: Hijos de Rocafort: Cía. Trasatlántica Española.
Carril: Francisco Búa: Cía. do Pacífico.
Caldas de Reis: Laureano Salgado: Cía. do Pacífico.
Ribadavia: Subaxente Francisco Pérez: Cía. Mala Real Inglesa.
Lugo: Xaime Pérez Peña: Cía. Trasatlántica Española.
Ribadeo: Sres. de Martínez Dengoechea: Cía. Trasatlántica Española.
Viveiro: Domingo Franco: Cía. Trasatlántica Española8.
A verdade é que sabemos ben pouco sobre as
estratexias publicitarias das empresas navieiras,
pero o elevado número destas fai pensar nunha
competencia sen tregua nin pausa.
Case todas tiñan axentes ou “ganchos” nas vilas e mesmo nalgunhas localidades rurais. Non constan nos repertorios que se publicaban porque en
realidade non eran axentes oficiais senón oficiosos, eran encargados de canalizar, e quizais de suscitar, as decisións familiares ou persoais para emiA PUBLICIDADE
DAS NAVIEIRAS

8. A relación de consignatarios que presentamos, practicamente exhaustiva, foi elaborada baseándose nos datos que dá E. Vicenti: Estudios sobre emigración, Madrid, 1908, pp. 91-123;
e na información que dan os xornais La Voz de Galicia e Faro de Vigo e maila revista especializada Vida Gallega.
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grar. Recibían unha comisión polos emigrantes conseguidos e moitas veces
encargábanse de soluciona-los atrancos que puidesen aparecer, as licencias
e permisos, e, se cadra, orientaban os candidatos cara a aquelas persoas (ás
veces usureiros, aínda que non sempre) que pudiesen face-los préstamos, necesarios case sempre.
Cónstanos que os consignatarios publicaban prospectos moi ben ilustrados non só sobre os servicios que prestaba a compañía senón tamén sobre os
países elixidos, lexislación, moeda, cambios, etc. Estes folletos e prospectos
debían ter unha ampla distribución e os paisanos compararían as vantaxes
que lles reportaba unha ou outra compañía, porque así actuaba e actúa o labrego galego.
Os anuncios na prensa que facían as casas consignatarias, cun grande luxo tipográfico, xa que polo regular aparecían os gravados dos buques, agrandados tipograficamente para da-la sensación de seguridade e poderío, e cos
nomes dos barcos así mesmo moi destacados, así como os prezos e as condicións óptimas, segundo a súa estimación, para o pasaxeiro, seguramente tiñan unha incidencia menor, xa que non era frecuente que as casas consignatarias pagasen esta publicidade nos xornais pequenos, reservándoa para os
xornais das grandes cidades.
Non descoidaban por iso as casas consignatarias a publicidade máis selectiva, aquela orientada cara ó emigrante máis esixente. Por iso salientaban
a velocidade dos barcos (dicían ás veces que tiñan unha dobre hélice), a comodidade dos camarotes de primeira clase e de segunda, a boa comida, a luz
eléctrica no barco, etc.
Afortunadamente desapareceran xa as prácticas abusivas das compañías
que facilitaban o billete a cambio dun contrato que ataba ó emigrante coa
compañía por varios anos, destinándoo a traballos, unha vez chegados ó seu
destino, mal pagados e peor considerados. A Lei de Emigración do ano 1907
prohibíao expresamente nos artigos 37 e 38 e non consta que se infrinxira
esta normativa.
Imos estudiar máis polo miúdo o que coñecemos sobre a publicidade
dunha destas navieiras que se instala en Galicia a partir do ano 1909.
O 11 de xullo de 1908 o ministro de Gobernación concédelle licencia a esta navieira (formada pola Mala Real Holandesa e mais outras
compañías navieiras de Holanda) para poder recoller pasaxeiros con destino
a Brasil, Uruguai e Arxentina nos portos españois de Vigo e A Coruña.
De acordo coa Lei de Emigración vixente, cando a navieira non era española tiña que delegar nun súbdito español a súa representación. A compañía delegou a súa representación en D. Raimundo Molina Couceiro, da CoA NAVIEIRA LLOYD
REAL HOLANDÉS
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ruña, que exerceu, ademais, como consignatario nesta cidade e, asociado a
Otero, tamén na praza de Vigo.
Non tiñan tradición en Galicia as navieiras holandesas. De acordo cunha
información aparecida na revista Vida Gallega9, entre 1900 e 1906 só entraron
no porto de Vigo 4 barcos holandeses. Significa isto que a navieira Lloyd Real Holandés tiña que facerse con un oco no competido mercado da emigración.
As campañas publicitarias que dirixe Molina Couceiro cobren tódolos espacios posibles: reparte folletos propagandísticos, anúnciase nos xornais, invita ós periodistas para que gratuitamente fagan unha viaxe en primeira clase a
América e logo publiquen o que viviron no barco e as atencións recibidas,
mantén os prezos das viaxes un pouco por debaixo da media, salienta nos xornais a adquisición de novos barcos para facer esta ruta e, finalmente, encárgalle ó pintor coruñés Román Navarro tres cadros propagandísticos da compañía.
A compañía holandesa facía o seguinte percorrido: Amsterdam, Bolugnesur Mer (Francia), A Coruña, Vigo, Lisboa, Río de Xaneiro, Santos, Montevideo e Bos Aires, e ó revés. Para asegurar ben o mercado, a Lloyd puxo de
seguida en funcionamento dous transatlánticos: o Amstelland (só levaba pasaxeiros de 3ª clase) e o Hollandia (barco novo, de 7.500 t, con 81 prazas de
1ª, 115 de 2ª e 1.200 de 3ª), que se estreou no ano 1909. Ó pouco tempo foi
botado o Frisia, que fai a primeira viaxe en xullo de 1909, e o Rynlandia. No
ano 1910, no mes de frebreiro, inicia as súas viaxes o Zeenlandia. No 1914 a
compañía engade un barco máis: o Tubantia, e no ano seguinte o Gelria. A
Primeira Guerra Mundial paralizou as viaxes a América a partir de 1916.
Coma moitos dos competidores, Molina enaltecía as prestacións dos barcos da súa compañía: “Espaciosas cámaras provistas de literas independientes, alumbrado eléctrico y todas las comodidades de los adelantos modernos,
facilitando a los pasajeros comidas españolas sanas y abundantes, con vino
y pan fresco y llevando cocineros y camareros españoles para el servicio del
pasaje de tercera clase, con botica y servicio médico gratuito”10.

9. Vida Gallega, Vigo 30-IV-1910. Molina investiu en publicidade nesta revista, que en tódolos números publicaba un prospecto da compañía holandesa, o que só facía Molina e Conde.
Sabía moi ben Molina que a revista, con máis de 40.000 exemplares de tirada, era a mellor
propaganda que podía facer. Xaime Solá, director de Vida Gallega, correspondeu gratamente
dedicándolle ó consignatario reportaxes como a que aparece na revista o 30-IV-1910.
10. Vida Gallega, 1-VII-1911.
11. Nas escasas referencias bibliográficas sobre este pintor nunca se alude a esta faceta publicitaria, cf. Travieso Mougán, J.: “Román Navarro”, en Gran Enciclopedia Gallega; Pablos,
F.:Pintores gallegos del Novecientos, A Coruña, 1981, pp. 34-41; Bugallal, J. L.: “Exposición
antológica de Román Navarro”, Abrente, 1976, pp. 77-79; VV.AA.: Exposición antológica de
Román Navarro, Catálogo, A Coruña, 1976.
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O consignatario e representante xeral da Lloyd
Real Holandés, Raimundo Molina, contou co
pintor coruñés Román Navarro para deseñar,
polo menos, parte da súa estratexia publicitaria.
Coñecemos tres obras de Román Navarro pintadas para a navieira, das que só unha aparece asinada11.
Román Navarro (A Coruña 1854-1928) conciliou a súa formación militar (retirouse sendo tenente coronel de Cabalería cando é nomeado profesor
de Artes en Barcelona) coa formación artística. Pensionado pola Deputación
Provincial da Coruña no curso de 1894 en Roma, puido visitar Europa e consolida-la súa personalidade artística ó ter un coñecemento directo da obra de
Géricault, Neiville e Bataille. Profesor da Escola das Artes en Barcelona,
trocou a praza con Ruiz Blasco, o pai de Picasso, para retornar á súa cidade
da Coruña.
Magnífico debuxante, grato colorista, Román Navarro ocupa un lugar importante na historia da pintura galega do século XIX e primeiro tercio do
XX, destacando en dúas facetas: a militar (coas brillantes composicións de
batallas, desfiles, uniformes, etc. nas que destaca sempre o cabalo, un dos
obxectos preferidos do autor) e o retrato.
As tres obras que imos expoñer, pintadas as tres para a navieira, eran ata
o momento descoñecidas para os autores que tratan e estudian a Román Navarro.
O primeiro cadro, o único asinado12, é sen dúbida ningunha do ano 1912,
e ten unhas dimensións de 43 por 31 cm. O campo ou espacio aparece coutado por dúas grecas claramente modernistas. En primeiro plano e no centro
da baía da Coruña aparece o buque máis importante da navieira, o Zeelandia, no momento de partir para América. Aparece rodeado de barquiños e
unha chalupa a vapor que pode se-la do práctico ou a da propia compañía encargada de transportar ós viaxeiros e cargamento dende o porto ata a baía onde ancoraba o transatlántico. No fondo, e á dereita da popa do barco, divísase algo esvaída A Coruña, que queda atrás: o baluarte de San Carlos, o cárcere, a igrexa de San Francisco e, no alto, a igrexa de San Domingos. Pola
esquerda da proa aparece a zona do ensanche coruñés.
Á esquerda aparece a bandeira holandesa e a divisa da compañía nun gallardete moi espectacular. Na parte superior aparece completo o nome da
empresa e na inferior o nome do representante.
Aínda que posiblemente o cadro foi pintado para que servise de reproducción en folletos, prospectos e mesmo nos xornais, a realidade é que non
O PINTOR ROMÁN
NAVARRO E A PUBLICIDADE DA LLOYD
REAL HOLANDÉS

12. O cadro, que permaneceu ata hai pouco tempo no despacho onde traballara Raimundo
Molina, é hoxe propiedade do libreiro don Francisco Ameneiro (A Coruña), que xentilmente
permitiu que o fotografaramos.
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atopamos ningunha reproducción publicitaria do mesmo.
Atribuímoslle a Román Navarro outros dous cadros, anteriores a este, e
que só coñecemos pola reproducción dos mesmos na publicidade que fai a
empresa nas páxinas de Vida Gallega.
O primeiro, que xa aparece no número 1 da revista Vida Gallega (xaneiro de 1909), o que indica que foi pintado entre xullo de 1908 (cando a navieira recibe a licencia do Ministerio) e xaneiro de 1909, representa a escena contraria á do primeiro cadro: un gaucho, montado a cabalo, dille adeus
ó barco que retorna a Europa cunha fusta na man esquerda. O gaucho aparece baixo a copa ampla dunha árbore e o cabalo está na beira dun pradiño
xa tocando co mar. Nos corpos superior e inferior aparecen os nomes da navieira e o percorrido dos barcos. Non aparece o nome do consignatario. Este cadro serviu de prospecto para a publicidade da compañía durante bastante tempo. Non leva sinatura, pero tanto a composición como a escena do
cabalo demostran sen ningunha dúbida a súa autoría.
Do outro cadro só temos unha reproducción aparecida nun número extraordinario de Vida Gallega. No centro aparece o transatlántico que retorna
a Europa cun fondo de montañas que poderían significar América. Á dereita e á esquerda altas palmeiras e pequenos barcos que poñen de manifesto a
grandiosidade do transatlántico. Enriba e debaixo a propaganda da casa armadora. A composición do cadro é idéntica á do cadro anterior, polo que non
se pode dubidar da súa autoría.
Non é frecuente, ou polo menos non consta, que importantes pintores ga-

Cadro de R. Navarro (aproximadamente 1908-1909)
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Cadro de R. Navarro de 1912

Cadro de R. Navarro (aproximadamente 1909-1910)
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Vapor da Compagnie Générale Transatlantique. C. 1922

Vigo. Vapor France. VG-372-1928
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legos, como Román Navarro, participaran en campañas publicitarias de empresas deste tipo. O caso xa estudiado de Rivas Montenegro destaca precisamente pola súa excepcionalidade. É posible, sen embargo, que novas investigacións descubran esta faceta importante tanto para a historia da pintura como para a historia empresarial de Galicia.
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Resumo
PUBLICIDADE E
EMIGRACIÓN. O PINTOR
CORUÑÉS ROMÁN NAVARRO
E A COMPAÑÍA “LLOYD REAL
HOLANDÉS”
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Resumen
PUBLICIDAD Y EMIGRACIÓN.
EL PINTOR CORUÑÉS ROMÁN
NAVARRO Y LA COMPAÑÍA
“LLOYD REAL HOLANDÉS”

Preténdese advertir ós historiadores sobre a necesidade de incorpora-lo tema da publicidade no tratamento histórico da emigración. Elabórase unha lista de consignatarios galegos entre
1908-1910 e saliéntase a publicidade que fai unha das casas consignatarias utilizando os servicios do pintor coruñes Román Navarro.
Palabras clave: información, publicidade, casas consignatarias,
familia, Román Navarro.

Se pretende advertir a los historiadores sobre la necesidad de incorporar el tema de la publicidad en el tratamiento histórico de
la emigración. Se elabora una lista de consignatarios gallegos
entre 1908-1910 e se resalta la publicidad que hace una de las
casas consignatarias utilizando los servicios del pintor coruñés
Román Navarro.

Xosé Ramón Barreiro Fernández

Palabras clave: información, publicidad, casas consignatarias,
familia, Román Navarro

Resumé

Nous cherchons à prévenir le historiens sur le besoin d'incorporer le thème de la publicité au sein du traitement historique de
l'émigration. Nous avons élaboré une liste de consignataires galiciens entre 1908-1910 et nous avons souligné la publicité que
réalise l'un de ces consignataires en utilisant les services du peintre de La Corogne Román Navarro.

PUBLICITÉ ET ÉMIGRATION.
LE PEINTRE DE LA COROGNE
ROMÁN NAVARRO ET LA
COMPAGNIE “LLOYD REAL
HOLANDÉS”
Xosé Ramón Barreiro Fernández
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ESTUDIOS MIGRATORIOS nº 4 / Decembro 1997. / ISSN. 1136-0291 pp. 199-215

O estudio dunha das principais
consecuencias do fenómeno migratorio, as remesas e capitais da
emigración española a América,
adquire neste traballo unha nova
perspectiva. O emprego de fontes
directas fronte á abundante literaJosé Ramón García López.
tura e ás supostas estimacións que
Colombres (Asturias),
alimentan a historiografía actual
Fundación Archivo de Indianos,
sobre o tema responde ó interese
1992. 209 pp.
do autor en achegar datos reais, extraídos de libros de contas de varias casas de bancos, protocolos
notariais e correspondencia dos emigrantes, que contribúan a mellora-lo coñecemento da cuestión.
O libro, complementado con numerosos casos documentados de indianos
retornados, está estructurado en 4 capítulos, nos que describe as diferentes
canles, medios, aplicacións e destinos das ganancias acumuladas polos emigrantes durante a súa estadía alén-mar.
García López centra o estudio nunha zona concreta da xeografía española, Asturias, procurando ofrecer, non obstante, unha visión xeral dun fenómeno que afecta á totalidade do país. A análise cronolóxica das remesas
coincide, voluntariamente, coas fluctuacións da corrente migratoria a América, dado que estas constitúen un dos aspectos económicos máis importantes do fenómeno da emigración. Ata 1880 o escaso volume de remesas estaba en concordancia co reducido fluxo migatorio español a Ultramar; sen embargo, a partir de 1880 e ata 1930 —etapa de emigración masiva a
América— serán estas limitadas remesas as responsables do espallamento
do mito de El Dorado, implicando un aumento do volume das mesmas. Entre 1931 e 1960 o ritmo emigratorio vai diminuír a causa da política proteccionista practicada polo novo goberno e a alteración das relacións internacionais, producíndose unha atenuación do volume de capital transferido.
Segundo a forma (contía, periodicidade e destinatarios), García López
clasifica as remesas en tres grupos: capitais acumulados polos emigrantes,
que supoñían case todo o seu patrimonio e que acompañaban ó emigrante
cando este retornaba á súa terra; partidas periódicas de pequena contía enviadas polos emigrantes ós seus familiares; e doazóns e entregas para fins ou
fundacións de utilidade pública (escolas, hospitais, igrexas…), enviados nun
ou varios prazos, polo xeral pouco antes do retorno do benfeitor.
Sinala o autor a diferencia entre remesas —pequenas cantidades de diñeiro procedente da emigración e remitidas ós familiares— e capitais
—grandes sumas de diñeiro que xeralmente acompañan ó seu titular—, de-

Las remesas de los
emigrantes españoles
en América. Siglos
XIX y XX.
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bido ó diferente trato que uns e outros dividendos reciben. Así, no primeiro
capítulo describe como nas últimas décadas do século XIX e primeiras do
XX as remesas eran expedidas, principalmente, a través de casas de comercio á rexión de procedencia dos emigrantes e dirixidas ós seus familiares. O
medio máis empregado para realizar estas operacións era, dada a súa funcionalidade, a letra de cambio, substituída posteriormente polo cheque. Pola súa parte, os capitais eran enviados a lugares onde se garantían unhas condicións mínimas de seguridade e accesibilidade e, ó mesmo tempo, onde se
obtiña unha maior rendibilidade: casas de banca europeas (Londres e París)
ou americanas (Nova York) e casas de comercio dos seus provedores e clientes. Os xiros, variables en número e contía segundo o período cronolóxico
analizado e a situación económica do país emisor, non sempre se facían en
pesetas, senón que, no caso de traslado de capitais, empregábase a libra esterlina, o franco francés e o dólar USA, tendo sempre moi presentes as fluctuacións no tipo de cambio da moeda con respecto á do país ó que se transferían os cartos.
O estudio dos investimentos realizados co capital canalizado cara a España, dirixidos maioritariamente á compra de terreos, á realización de préstamos hipotecarios, a actividades industriais e comerciais e á adquisición de
renda fixa e Débeda do Estado, constitúe o contido do segundo capítulo. A
falta dun forte investimento dos indianos na economía española debeuse, en
grande medida, segundo García López, á inexistencia dun medio propicio e
á carencia dun verdadeiro mercado competitivo e internacional, as oportunidades de colocación dos capitais nas décadas anteriores a 1880 eran escasas,
e ademais as características persoais dos retornados —idade avanzada e saúde deteriorada en moitos casos— non eran as máis idóneas. Non obstante,
contribuíron ó crecemento comercial e industrial a través da promoción, financiamento e xestión de varias empresas e do desenvolvemento dunha demanda efectiva. A partir do século XX, ante a estabilización da peseta, o impulso da banca e o incremento das posibilidades de investimento, España incrementou o volume de capitais transferidos.
No terceiro capítulo o autor fai un balance das cinco décadas comprendidas entre 1880 e 1930, cando as economías dos países americanos de destino experimentan un forte desenvolvemento, que repercutirá favorablemente
na obtención de dividendos e nas transferencias de diñeiro. A finais do século XIX, cando as remesas alcanzan un importante volume global e os requirimentos do momento —crecemento da actividade económica— o esixen, configúrase o sistema bancario español, multiplicándose o número de
oficinas e relacións interbancarias, culminando o proceso arredor de 1920
coa constitución de amplas redes de sucursais. Entre finais do XIX e principios do XX, ante unha situación de dinamismo xeral, os indianos retornados
con capital, coñecementos, experiencia e prestixio, producto dunha laborio-
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sa actividade mercantil desenvolvida ó longo dos anos en Ultramar, dedicaranse, entre outras cousas, ó negocio da banca, respondendo a unha demanda crecente deste servicio que ten no Banco Hispano Americano a súa realización máis representativa.
A pesar das numerosas fontes de información manexadas polo autor, a
cuantificación da totalidade dos importes transferidos resulta case imposible
debido fundamentalmente á duplicación de partidas pagadas por entidades
rexionais e á imposibilidade de contabilizar tódolos depósitos, xa que estes
eran realizados a través de diversos e variados intermediarios.
No último capítulo García López céntrase no período comprendido entre
1931 e 1959, período en que se producen fortes cambios económicos e políticos, rexistrándose un conflicto internacional e unha guerra civil. Ante un
panorama internacional de depresión económica o volume migratorio vai
descender, tornándose negativo en 1930, o que, pola súa vez, supón un declive das remesas. Trala Guerra Civil prodúcese en España unha longa etapa
de estancamento económico, e só a partir de 1940 continuarán as migracións
cara a América, reducíndose o número de retornados e xerándose de novo
unha corrente de fondos non exentos de constantes oscilacións, dependendo
da evolución da conxuntura económica e política internacional.
O crecemento económico experimentado polo país, e especialmente por
algunhas rexións, impide, pois, obvia-la presencia das remesas procedentes
de América, que, ademais de supoñer unha importante inxección de liquidez
á economía, participaron na modernización do aparato productivo nas primeiras décadas do século XX, sen esquecer en ningún momento o equilibrio
que supuxo para a balanza de pagamentos e a inestimable axuda para moitas economías domésticas.
O persistente interese dos investigadores nas remesas de diñeiro enviadas
polos emigrantes, derivado da súa relevante influencia no desenvolvemento
económico do país, parecía non deixar moitas posibilidades de aborda-lo tema de diferente maneira, non obstante Las remesas de los emigrantes españoles en América. Siglos XIX y XX representa un importante traballo de síntese en canto ó estudio global do tema, e, a pesar de tratarse dunha análise a
nivel micro fundamentada na realidade asturiana, García López realiza unha
achega indispensable ó documentar grande parte da súa argumentación, permitindo constatar moitas das conxecturas manexadas por outros autores, así
como a xestación de novas contribucións por parte doutros investigadores.

Ángeles Prada Castro
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O fenómeno da emigración en Galicia é un feito fundamental para
entende-la súa historia e as connotacións de todo tipo que afectan á
vida galega tanto na Galicia interior coma nos lugares de destino
onde os galegos se asentan. É por
iso importante que a investigación
M. A. Santos Rego. Santiago de
de calquera manifestación, xa sexa
Compostela, Teófilo Piñeiro
cultural, política ou educativa, coEdicións, 1997. 206 pp.
mo é o caso desta obra, empece a
ser unha cuestión relevante para estudiosos de distintas disciplinas.
A obra Analise pedagóxica da emigración galega en Europa. Perpectivas
no marco da Unión, elaborada por un grupo de investigadores dirixidos polo
profesor Miguel A. Santos Rego, dá continuidade á liña de traballo do departamento de Teoría e Historia da Educación da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Estudios anteriores de
membros dese departamento, como os dos profesores Vicente Peña e Antonio
Rodríguez ou do mesmo director da presente investigación, sobre a problemática educativa e sociocultural da emigración galega en América ou sobre os
galegos da terceira idade en América, reafirman o que acabamos de dicir.
O presente traballo estructúrase en seis apartados. Trala introducción da
obra faise un breve percorrido histórico sobre a presencia humana de Galicia en Europa e unha aproximación ós fluxos galegos intracontinentais en cifras e ós principais países de acollida. Finaliza este apartado cunha descrición dos galegos como cidadáns de pleno dereito da Unión Europea, das súas actividades e dos centros onde as desenvolven. Estas adoitan ser de tipo
gastronómico, deportivo ou cultural, nunha acepción ampla, xa que non
sempre corresponden ás preocupacións fundamentais do colectivo galego no
exterior. O enriquecemento a través de propostas educativas e culturais, que
axuden a consolidar accións facilitadoras do contacto entre as culturas do
país de acollida e de orixe, é un dos obxectivos ós que ten que aproximarse
a comunidade orixinaria procedente de Galicia.
O informe elaborado polo equipo de investigación presenta unha gran
abundancia de gráficos representativos do estado civil da mostra, situación
laboral, nivel de estudios, idiomas en que se comunican os emigrantes galegos, etc.
O terceiro apartado do estudio é, sen dúbida, o núcleo central da obra. Nel
recóllense os resultados máis significativos dun traballo de campo no que, utilizando como instrumento de recollida de datos o cuestionario xunto a técnicas cualitativas como a observación directa, a observación participante e a en-

Análise pedagóxica
da emigración galega
en Europa.
Perpectivas no marco
da Unión.
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trevista, se trataba de obter información sobre as demandas e as necesidades
educativas, sociais e culturais e á vez coñece-las crenzas, percepcións, expectativas, actitudes, valores, etc., dos galegos que viven e traballan na Unión
Europea e Suíza, este último país aínda que non pertence á Unión Europea
considerouse importante pola súa relevancia como país de destino.
O cuestionario está composto por 41 ítems, 38 deles de configuración cerrada e os tres restantes de configuración aberta. Os diferentes ítems xiran en
torno a cuestións de identificación persoal, situación laboral, perfil educativo-idiomático, impacto educativo da integración de España na Unión Europea, percepcións e expectativas na área educativa, etc. Os devanditos cuestionarios foron aplicados a unha mostra de 266 galegos, 138 mulleres e 128
homes, con residencia en Alemaña, Inglaterra, Francia e Suíza. A partir dos
datos obtidos co cuestionario ponse de manifesto que a maior parte da mostra ten máis de 34 anos e están casados nunha porcentaxe do 69,9%. Un segundo grupo de cuestións están dirixidas a constata-la situación laboral e o
perfil educativo e idiomático dos emigrantes galegos en Europa. Dos datos
recollidos despréndese que unha terceira parte dos emigrantes están en activo e teñen un nivel de estudios baixo, aínda que este dato é menor na franxa comprendida entre os 18 e os 25 anos. Con respecto á situación idiomática, a metade dos entrevistados non responden a esta pregunta. Segundo os
autores do estudio, isto pode deberse a que os informantes poden sinalar tódalas alternativas que se lles ofrecían. Nos demais casos, repártense entre o
13,39% que di poder comunicarse en castelán, o 12,79% en galego, e unhas
porcentaxes máis baixas correspondentes ós que poden facelo en francés, inglés, italiano, alemán e outras linguas. Con respecto ó idioma que os emigrantes consideran máis importante, ponse de manifesto que case a metade
opina que é o inglés, seguido do castelán e o francés.
No seguinte bloque de cuestións preguntóuselles ós suxeitos acerca da repercusión que en termos xerais tivo a integración de España na Unión Europea, centrando a cuestión na situación económica e educativa. Así mesmo,
indagouse sobre a formación e preparación profesional dos galegos ante o
reto da Unión, finalizando a análise sobre a opinión que os galegos tiñan sobre a hipotética constitución duns Estados Unidos de Europa. Á primeira
cuestión o 42,9% contestou que a integración española en Europa tivo unha
repercusión positiva e o 11,7% moi positiva. Para o resto a integración non
tivo especial incidencia. A análise pormenorizada demostra que os emigrantes residentes en Francia son os máis receptivos ó proxecto europeo, seguido dos residentes en Inglaterra e Alemaña. Na área educativa, os galegos
emigrantes cren que o establecemento duns estudios mínimos comúns para
tódolos países que conforman a Unión permitiría o aumento da igualdade de
oportunidades no mercado de traballo. Consideran, tamén, que a súa formación profesional é, na maioría dos casos, media, aínda que á hora de com-
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para-la súa preparación coa doutros cidadáns da U.E. estiman que esta é
igual á dos demais europeos (só os residentes en Francia estiman que a súa
preparación profesional é superior á doutros cidadáns da U.E.).
As cuestións sobre aspectos educativos no seo da Unión son, para os galegos no exterior, un desexo e unha necesidade urxente. Así, cando se lles
pregunta onde preferirían que estudiasen os seus fillos, as preferencias pola
España peninsular (48,1%) e polo país de residencia actual (41,4%) son moi
similares, o que leva a pensar que, se ben os lazos con España existen e son
evidentes, tamén o son as preferencias polo país onde residen, onde día a día
constrúen o seu futuro e o dos seus fillos. Non obstante, os emigrantes entrevistados consideran que é necesario conserva-los trazos de identidade que
os definen, as diferencias educativas e culturais propias. Por iso consideran
fundamental o labor exercido polas asociacións galegas no exterior. Estas, a
xuízo dos informantes, deberían centrarse prioritariamente no desenvolvemento de actividades educativas e culturais, en resolver problemas sociais e
en atender ás necesidades de formación profesional dos galegos.
Ós datos comentados con anterioridade, os autores do estudio formulan
unha serie de propostas de acción. Entre elas a posta en marcha dun plan para estudia-las carencias escolares e educativas en xeral dos galegos e dos
seus descendentes residentes nos países da E.U. e Suíza; e o estudio das
principais ocupacións e os principais grupos profesionais nas que están implicados os galegos, con vistas a desenvolver programas de formación profesional superior que axuden á obtención de credenciais universitarias, destrezas para a formación continuada e o uso de estratexias para unha mellor
reinserción laboral. Así mesmo, apúntase a necesidade de desenvolver actividades encamiñadas a dar a coñece-la realidade educativa, política, social e
cultural da Unión Europea.
Remata o traballo cunha ampla bibliografía e un anexo onde se recolle o
cuestionario sobre os problemas educativos e culturais dos galegos nos países europeos utilizado para o presente estudio.

Jorge Soto Carballo
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O feito migratorio foi e continúa
sendo tratado desde numerosas
perspectivas de análise. Os estuPilar Cagiao Vila. Santiago de
diosos do tema souberon contribuír
Compostela, Xunta de Galicia,
a esta temática con interesantes
1997. 202 pp.
achegas que están axudando a consolidar un tema de estudio da magnitude e importancia da emigración galega no mundo.
Coa obra Muller e Emigración,
a súa autora, Pilar Cagiao Vila, recoñecida estudiosa do fenómeno
migratorio galego, presenta unha
realidade distinta, en canto ó obxecto de estudio, e atraente polo novo do tema. Distinta, porque o estudio da muller na emigración foi e continúa sendo
unha materia pendente do complexo asunto da emigración. Atraente porque
plasmar nun libro unha parte da historia da muller no éxodo supón, de por
si, o suficientemente atractivo como para deterse na súa lectura e nas contribucións que a súa creadora introduce.
O traballo, realizado a partir de fontes bibliográficas, hemerográficas e
orais, estructúrase en dúas partes perfectamente delimitadas. A primeira, “A
muller galega no fenómeno migratorio”, consta de catro apartados, nos que
se fai un percorrido histórico desde o século XVI ata o último tercio do noso século. Coincide esta segunda metade do século XVI co período de colonización e coas primeiras migracións femininas cara a América. As mulleres
non tiñan capacidade xurídica para emigrar, polo que estaban supeditadas ós
seus esposos ou ben emigrando con eles ou reclamándoas estes desde o Novo Mundo. É un período onde a muller xoga un papel significativo procedendo como difusoras de valores sociais e culturais que definirían a vida colonial do momento. Pero será a emigración intrapeninsular a que marcará os
destinos dos homes e mulleres galegos. O Reino de Granada no século XVI,
Portugal, Castela e Andalucía no século XVII, trala crise económica da época, e a continuación do éxodo intrapeninsular cara a Castela, no século
XVIII, redefinirán as tendencias migratorias destes séculos. Durante o século XVIII a sega constitúe o principal motivo de saída cara a Castela. Eran
movementos migratorios temporais nos que os protagonistas eran principalmente varóns, debido ás duras condicións de traballo ou ás medidas restrictivas que o Estado ou a Igrexa impoñían ás mulleres para que non emigrasen. Non obstante, será a partir de 1761 cando, debido ás necesidades do traballo do trigo castelán, se permitirá que as mulleres vaian á sega. As rutas
migratorias cara a Castela posibilitarán que outros continxentes humanos se
decanten por asentarse nas cidades (Madrid e Cádiz, principalmente), o que

Muller e emigración.
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supón para a muller traballar en oficios vinculados ó servicio doméstico
(criadas, amas de cría, etc.).
Durante este século, e debido ós numerosos cambios que se orixinaron
tanto en Galicia coma no resto do Estado, prodúcese unha saída cada vez
maior de emigrantes cara a terras americanas. Aínda que as cifras das saídas
por Cádiz son pouco significativas -soamente Galicia representa o 6,14%,
cunha porcentaxe do 80% de varóns e un 14% de mulleres-, o papel xogado
polas mulleres emigrantes foi importante, principalmente por dúas razóns:
pola súa condición de esposas e polo rol como mantedoras dos lazos familiares con Galicia. Esta última razón supuxo o continuo intercambio epistolar das mulleres cos seus lugares de orixe para reagrupar á familia, conseguir
axuda nos negocios ou ben demandar compañía para a vellez.
Será no século XIX, coincidindo co final do aumento demográfico de Galicia, cando se detecta un verdadeiro aumento dos fluxos migratorios cara a
terras americanas. Aínda que 1882 marca a data dos primeiros rexistros estatísticos que cuantifican o volume de emigrantes, outras fontes indican que
esta tendencia se viña producindo con bastante anterioridade. Durante a segunda metade deste século as migracións de mulleres dirixiranse cara á meseta por motivos da sega ou cara a Madrid ou outras capitais de provincia para traballar no servicio doméstico, pero as cifras non son comparables ás orixinadas polo masivo éxodo masculino cara a terras americanas.
Os problemas derivados da numerosa emigración masculina afectaron a
tódolos ámbitos da vida galega. Á sobrecarga de traballo que supuxo para a
muller, os fillos e os anciáns o sostemento da economía familiar, hai que engadirlle os elevados índices de soltería, o abandono en condicións miserables de moitas mulleres con fillos (é o que Rosalía de Castro chamou Viúvas
de Vivos), a asunción de novos roles masculinos (ser pai e nai a un tempo)
ou mesmo os gastos cando o fillo ou filla emigraba cara a América.
Aínda que durante a maior parte deste século a emigración feminina galega transoceánica era inferior á media española, a partir de 1870 cuantifícanse unha cifras de poboación de mulleres emigradas -procedentes das provincias da Coruña e Pontevedra- que merecen ser tidas en conta, aumentando na década dos 80 as pertencentes ás provincias de Lugo e Ourense. Estas
porcentaxes veranse incrementadas nas dúas primeiras décadas do noso século, coincidindo co éxodo masivo da poboación galega. Se ben é certo que
son variadas as causas desta emigración feminina, a autora do libro apunta
diferentes motivacións. A mellora económica, a contribución ó sostemento
familiar ou o desexo de matrimonio de moitas mulleres solteiras foron factores cardinais na toma de decisión para emigrar. Non obstante, ó feito de
por si traumático de deixa-los seus lugares de orixe e á dura experiencia da
viaxe, sumáronse os perigos derivados de reface-las súas vidas noutras terras, noutro mundo cheo de símbolos diferentes, con maneiras de pensar e
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de ser distintas. Iso supuxo a asimilación de conductas radicalmente opostas
ás que formaron nos seus lugares de orixe e a aceptación de situacións laborais penosas, onde as malas retribucións, os abusos dos patróns, etc., definiron o traballo de moitas destas mulleres. Todo iso derivou, en ocasións, en
rupturas traumáticas coa familia ou o ingreso no submundo da prostitución.
A contrapartida a estas situacións marxinais ofrécena aquelas mulleres que
lograron un rol social, ben polo dominio dunha actividade ou ben polos lazos que as unían a personaxes importantes da colectividade galega.
A crise mundial de 1929 e a situación europea durante estes anos deteñen a emigración masiva, característica de anos anteriores, cara a América.
A pesar diso, durante a década dos 30 a porcentaxe de mulleres emigrantes
aumenta debido principalmente ó desexo de reagrupa-la familia, xa que, a
pesar das medidas restrictivas dos países americanos con respecto á emigración, se autorizaba a entrada a familiares achegados ó emigrado.
Coincidindo co terceiro apartado desta primeira parte, Pilar Cagiao detense na situación da muller galega durante a Guerra Civil e o exilio en América. A situación bélica, cunhas consecuencias que afectaron de forma inmediata a Galicia, propiciou que moitas mulleres escapasen a unha realidade
hostil e en moitos casos perigosa. A pesar destas circunstancias, as accións
realizadas en América polos emigrantes para tomar partido polo bando nacional ou republicano foron constantes. Por outra parte, o exilio dirixiuse
maioritariamente cara a México, aínda que a cuantificación do éxodo feminino non é fácil de coñecer, debido principalmente a que as fichas do Servicio de Emigración de Republicanos Españois eran cubertas atendendo ós datos do cabeza de familia, polo que as mulleres estaban incluídas nas fichas
dos seus maridos. O exilio en Arxentina foi para outras moitas mulleres, algunhas da importancia de Maruja Torres -muller de Rafael Dieste- ou María
Miramontes -muller de Ánxel Casal-, destino obrigado para escapar da tremenda realidade que afectaba a España por aquelas datas.
A emigración feminina entre 1950 e 1975 centra o cuarto apartado deste
bloque. As políticas restrictivas dos países americanos -Brasil, Arxentina,
Uruguai, USA- derivaron nunha emigración con características diferentes ás
de anos anteriores. O carácter familiar centrou as correntes ultramarinas da
emigración feminina, aínda que o retorno de moitas delas -durante o período de 1952/1961- considérase como consecuencia, segundo a autora do traballo, das reclamacións feitas polos maridos ó volver a Galicia.
erá a partir dos anos 60 cando se produce un cambio nos destinos da poboación galega. A emigración europea -Alemaña, Suíza- empeza a se-lo novo destino de moitas mulleres en busca dun mercado de traballo con posibilidades de gañar diñeiro. Esta nova emigración viuse favorecida pola oferta
constante de emprego, a Lei de Emigración de 1962 e os distintos convenios
asinados entre España e Alemaña, Suíza, Francia e Bélxica. Nestes países as
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mulleres galegas traballan no sector da hostelería, na industria da confección
ou en distintas actividades auxiliares de carácter sanitario. Ós problemas derivados da súa condición de emigrantes hai que engadirlle-las dificultades
idiomáticas, o que dificultou a adaptación e integración de moitas mulleres
nestes países. Non obstante, isto non impediu que se derivasen consecuencias positivas como unha maior formación, a incorporación a un mundo laboral distinto ó do campo ou mesmo unha maior mobilidade social. Durante a década dos 60 e particularmente dos 70, moitos emigrantes retornarán,
aínda que se seguirá mantendo a tendencia migratoria cara a Europa e a outras rexións de España, principalmente Cataluña, País Vasco e Madrid.
Na segunda parte do traballo, “A muller galega nos principais destinos da
emigración americana”, realiza a autora un estudio da emigración feminina
nos principais países americanos -Cuba, Arxentina, Uruguai, Brasil-, destinando un último punto do libro ó labor exercido noutras partes do continente
americano, principalmente México, Costa Rica, Porto Rico e Estados Unidos.
Cuba foi, sen dúbida, un dos principais destinos da emigración galega a
terras americanas. O dominio azucreiro de Cuba, unido á situación de colonia española ata 1898, determinou principalmente o destino cara a esas terras
de moitos galegos. A muller galega, pola súa parte, comezará a incorporarse
ó proceso da emigración a Cuba a partir de principios do século XX. Iso é
debido á recuperación da estabilidade económica cubana deteriorada trala
guerra e ás políticas favorecedoras á emigración española. Este proceso facilitador por parte das autoridades cubanas confírmase nas axudas para adquirir terras, vivendas, animais, etc., pasando a ser propiedade do emigrante unha vez transcorridos dez anos de estadía no país. En Cuba a muller española
ocúpase principalmente no sector doméstico (criadas, lavandeiras, costureiras, etc.). A pesar da honradez no seu traballo e nas súas vidas, as mulleres
galegas non foron alleas ás acusacións e acosos por parte dos homes da época e ás reaccións na súa defensa por parte de particulares ou de organizacións
defensoras de intereses galegos. Pero as Sociedades galegas tamén actuaron
de forma discriminatoria cara á muller, non gozando dos mesmos dereitos
cós homes e supeditándoas ós típicos labores femininos (visita de enfermos,
facer propaganda para a captación de socios, etc.). Será máis tarde cando a
muller empece a tomar partido nas decisións das asociacións da colectividade. A creación de sociedades como Hijas de Galicia significou apostar pola
muller, pola súa asistencia e protección e unha defensa dos dereitos da muller mesmo ante o Centro Galego da Habana, dereitos que foron recoñecidos
por este organismo a partir de 1933. A revolución de finais dos 50 significou
unha nova emigración cara a Estados Unidos.
Arxentina e Uruguai tamén foron destinos de moitas galegas. No primeiro destes países situáronse preferentemente en zonas urbanas -Bos Aires-,
ocupadas en oficios de lavandeiras, servicio doméstico, etc. A iso hai que en-
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gadirlle o traballo que realizaban nas súas casas cosendo, liando cigarros, lavando ou en fábricas demandantes de man de obra. Estas tarefas incrementaban, sen dúbida, a economía familiar. O problema da prostitución existiu
aínda que parece que en menor medida que en mulleres doutras nacionalidades. O matrimonio con homes do seu mesmo lugar de orixe constituíu unha das prácticas máis habituais das galegas en Arxentina. Polo que respecta
á intervención da muller nas asociacións da colectividade, reflíctese na obra
que a devandita participación empezou sendo patente na Sociedade Española de Beneficencia e noutras como a Asociación Española de Socorros Mutuos, ambas de ámbito nacional. A asociación por motivos sanitarios parece
ser unha das causas principais que as levaron a vincularse ás ditas Sociedades. A asistencia sanitaria tamén orixinou que moitas mulleres se asociasen
ó Centro Galego. Aínda que o mutualismo era a principal razón para afiliarse, outras acudían ó Centro Galego por motivos culturais ou por un sentimiento de proximidade ós seus paisanos. A presencia da muller en América
complétase na obra de Pilar Cagiao con apartados específicos dedicados á
presencia da muller en Brasil, México e Venezuela e, en menor medida, en
Chile, Porto Rico, Costa Rica e Estados Unidos.
É, sen dúbida, a obra de Pilar Cagiao un novo punto de vista á hora de
trata-la presencia galega no mundo. A muller fóra de Galicia posibilitou o
mantemento, en moitos casos, dos lazos familiares, do apego á terra. Aliviou
a economía familiar e contribuíu a mante-los símbolos culturais e sociais
dunha Galicia afastada na distancia pero próxima no corazón e nos costumes
dos emigrantes.

Jorge Soto Carballo
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Julio Antonio Yanes Mesa ofrécenos un interesante e completo estudio sobre crise económica e emigración en Canarias, centrado no
porto de Santa Cruz de Tenerife
durante os anos da guerra europea,
1914-18. Detrás do título da súa
monografía acóchase unha referencia cronolóxica máis ampla, da
que, polas continuas referencias reJulio Antonio Yanes Mesa.
alizadas, poderiamos situa-los líTenerife, Centro de la Cultura
mites en boa parte do primeiro terPopular Canaria,
cio do século XX. Por outra parte,
1997. 163 pp.
tamén se oculta un ámbito xeográfico máis amplo, posto que as referencias a outras obras de temática similar, e en especial un traballo seu: La
emigración del municipio canario de Güímar, 1917-34, serviulle de contraste para afianzar tendencias e características do mesmo signo. Por suposto, as
referencias ó conxunto do Arquipélago son inevitables.
É salientable a elección e o tratamento das fontes. Combina dous tipos de
fontes. Por un lado, a prensa da época e do mesmo espacio xeográfico (La
Prensa, El Progreso, El Imparcial, La Opinión, Gaceta de Tenerife, El Socialista e El Duende), que lle permite obter datos de carácter cualitativo, baseados nas noticias relacionadas coa emigración, e cuantitativo por ser tamén un escaparate das fontes estatísticas oficiais da emigración, en particular da Estadística de pasajeros por mar (Instituto Geográfico y Estadístico)
e do boletín do Consejo Superior de Emigración. Por outro, o Boletín de la
estadística municipal de Santa Cruz de Tenerife, que recolle mensualmente
información sobre idade, sexo, profesión, nacionalidade e outras variables
dos pasaxeiros que entraban ou saían da Illa, segundo procedencias e destinos. Trátase de datos obtidos polo Xefe Provincial de Estatística co obxectivo de envialos a Madrid para a súa refundición cos do resto das provincias
do Estado e posterior publicación polo Instituto Geográfico y Estadístico,
dos que se dispón desde xaneiro de 1915 ata maio de 1918, coa excepción
do correspondente a novembro de 1917.
O libro consta de oito capítulos. No primeiro indícanse as fontes e a metodoloxía utilizadas, xustifícase a selección do ámbito xeográfico e expóñense os obxectivos específicos perseguidos no seu estudio: a estimación real do volume de emigrantes, o destino dos mesmos e o tratamento da emigración andoriña.
Os capítulos dous e tres amósanno-lo contexto xeral da vida nas Illas,
centrándose na súa estructura económica e social, e como evolucionou esta

Crisis económica y
emigración en Canarias.
El puerto de Santa Cruz
de Tenerife durante la
guerra europea,
1914-1918.
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durante os duros anos da guerra. Así mesmo, fálanos do marco xurídico que
regulaba a emigración, destacando a permisividade do mesmo, e a paulatina
simplificación da documentación que debían tramita-los emigrantes. Tamén
expón un panorama inicial das liñas e os barcos que operaban daquela para
recalar en América, e cal foi a súa evolución tras estala-la guerra, así como
as inquietudes por parte dos insulares ante esa evolución e as noticias bélicas que afectaban a esas liñas.
Os tres capítulos seguintes teñen como nexo común unha elevada explotación da fonte estatística principal, o Boletín de la estadística municipal de
Santa Cruz de Tenerife, sen abandonar en ningún caso os datos subministrados pola prensa da época. Así, no primeiro deles, e apoiándose tamén noutras fontes estatísticas oficiais, o autor preséntano-la cuantificación oficial
do éxodo e a súa evolución, así como un interesante esforzo de cuantificación do volume clandestino do mesmo. Nun dos apartados máis notables, e
apoiándose en datos cualitativos, Yanes, despois de expoñe-las opcións que
se lle presentaban a un emigrante non legal para partir, realiza un tratamento diferencial da emigración clandestina, chegando a cifrar, con límites máximos, o volume da emigración non legal recollida nas estatísticas oficiais
nun 10% do continxente global durante o período, e nun 5% o referido ós
emigrantes non legais que escapaban dos recontos oficiais, isto é, os polisóns. O seguinte capítulo destes tres está dedicado exclusivamente á composición do continxente migratorio, nas súas vertentes sexo, idade, nivel de
cualificación e profesións. E, finalmente, no último destes capítulos, por un
lado trata o destino dos emigrantes no seu conxunto, desbaratando a hipótese do éxodo unidireccional a Cuba, posto que nos presenta as repúblicas continentais sudamericanas como destino dun 15% do continxente migratorio,
cunha composición que difería da daqueles con destino cubano. Así pois, diferencia dúas variantes: a máis cuantiosa, dirixida ás zafras cubanas, composta por mozos canarios, solteiros, sen ningunha cualificación, que proveñen de sectores baseados no policultivo de subsistencia, que teñen maior
propensión ó retorno; e a menos numerosa, con destino predominantemente
continental, de grupos familiares, con cualificación, procedente de áreas urbanas e exteriores, e con tendencia a fixa-la súa residencia de maneira estable. Por outro lado analiza os retornos, na súa evolución e composición, que
avala a coexistencia das dúas variantes da emigración canaria, e desbota a teoría da emigración andoriña, correspondente ó traslado no outono a Cuba
para o comezo da zafra e ó retorno na primavera, cando aquela finalizaba.
O sétimo capítulo está dedicado á repercusión económica do movemento migratorio na Illa. Así, trata sobre as canles de circulación das remesas,
en función das noticias de prensa relacionadas co tema, aínda que moi fragmentarias e desiguais para permitir unha avaliación aproximada: as casas de
banca e comercio de Sudamérica a través dos seus convenios co Arquipéla-
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go, as cartas por correo e os traslados persoais. A falta de fontes precisas que
permitan cuantifica-lo volume das remesas, pódense extraer conclusións a
partir das dificultades existentes para a chegada das mesmas, pois as noticias
do momento evidenciaban feitos como o carácter de destino intermedio para as Illas ó redirixirse ás casas de banca da Península boa parte dos envíos
efectuados a Canarias; os minuciosos rexistros efectuados ós barcos en Cuba ó abeiro da lexislación cubana, para impedi-la saída de ouro; as elevadas
primas que supoñían o envío por medio de casas de banca, que repercutían
notablemente na minoración das cantidades enviadas; e, por último, as dificultades que sufrían as comunicacións entre Canarias e Sudamérica, que se
traducían en atrasos de carácter estructural. Ó analiza-la distribución do capital indiano na economía canaria, o autor conclúe que son precisamente os
sectores de orixe da corrente maioritaria a Cuba, referímonos ó policultivo
de subsistencia, os que se viron favorecidos polos capitais conseguidos na
emigración, capitais que na maioría dos casos, pola súa escaseza, só puideron contribuír nalgunhas melloras na realización das faenas agrícolas.
O último capítulo da obra está dedicado ás conclusións nunha dobre vertente: conclusións metodolóxicas -centradas no manexo da información cualitativa e cuantitativa- e conclusións de contido.

Ramón Vaamonde Porto

Esta obra, de carácter ensaístico,
pretende unha meta bastante ambiciosa: realizar un achegamento
comparativo ás experiencias históricas da emigración italiana, española e portuguesa cara a América
Latina durante un período histórico
concreto, o último cuarto do século
XIX e o primeiro do XX.
Marcello Carmagnani. Colombres
O autor analíza as característi(Asturias), Fundación Archivo de
cas
xerais e específicas da emigraIndianos, 1994, (Colección Cruzar el
ción
mediterránea, enmarcándoa
Charco).
dentro do contexto máis xeral da
emigración europea. Sitúa o fenómeno migratorio dentro do proceso de transformacións socioeconómicas
que experimentan estas sociedades, e moi especialmente os seus espacios rurais, no tránsito dun século a outro; ofrecendo tamén unha panorámica das
principais orientacións xeográficas que seguiron os emigrantes dos tres países á hora de elixi-lo país de acollida.

Emigración
mediterránea y América.
Formas y
transformaciones,
1860-1930.
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O libro está estructurado en catro capítulos. No primeiro deles sitúase a
emigración mediterránea dentro dos grandes movementos de poboación que
tiveron lugar durante o último tercio do século pasado e primeiro tercio do
actual. A primeira parte do capítulo está dedicada a clarifica-la imaxe estereotipada da emigración como un fenómeno case exclusivo dos países menos
desenvolvidos. A realidade é que implicou case á totalidade dos países europeos, independentemente do seu grao de desenvolvemento; aínda que tal e
como se describe na segunda parte do capítulo, a emigración mediterránea é
más tardía e máis prolongada no tempo, o que probablemente contribuíu a fixala con maior nitidez na memoria histórica. Neste capítulo, ademais, establécense o que serán as claves interpretativas sobre o fenómeno migratorio ó
longo de todo o libro: a emigración é signo positivo dunha profunda transformación estructural que marca o tránsito cara á contemporaneidade das sociedades implicadas. Isto explicaría por que na Europa atlántica a emigración
comeza e remata antes que na Europa mediterránea. Esta tamén sería a causa que explicaría que a emigración italiana comezase antes e fose substituída principalmente pola española, máis tardía e máis prolongada.
O segundo capítulo afonda nesta interpretación do fenómeno migratorio
mediante unha análise da correlación existente entre emigración e contexto
político, económico e social durante as fases de inicio, de apoxeo e de repregamento do fenómeno migratorio. Convén destaca-lo feito de que nesta
análise se foxe de relacións causais directas e explícitas. Por iso, insístese
novamente no rexeitamento total das interpretacións de tipo malthusiano, tan
estendidas na bibliografía sobre o tema. Dado que a maior parte dos emigrantes proceden do mundo rural, as causas búscanse na complexa transición
do agro mediterráneo desde o antigo réxime ó mundo contemporáneo. Desde este punto de vista, o comezo da emigración transoceánica non sería un
fenómeno novo e traumático, senón o resultado lóxico da modernización das
formas de producción e dos estilos de vida no campo. Estes cambios provocaron a aparición dunha masa de traballadores desocupados e subocupados
que o débil tecido industrial e a construcción de infraestructuras e de edificios nas cidades en rápida expansión foron incapaces de absorber. Posto que
nestas sociedades existían de forma tradicional migracións estacionais que
servían para complementa-los ingresos familiares, a migración transoceánica comeza sendo unha prolongación lóxica deste mecanismo tradicional (o
que se reflicte nos mecanismos de financiamento da pasaxe, o prepagamento, o subsidio e outras modalidades que implican coacción ou mingua da independencia do emigrante) para logo afianzarse e alcanzar un carácter autónomo e propio durante a fase de apoxeo (o que, pola súa vez, se traduce nunha plena liberdade por parte dos emigrantes á hora de financia-la súa
pasaxe). O refluxo das correntes migratorias estaría igualmente relacionado
coa progresiva culminación destes procesos. A pesar de todo, Carmagnani
non se pronuncia de forma definitiva sobre a correlación entre ámbalas va-
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riables, e remata o capítulo cunha chamada de atención sobre a necesidade
de realizar investigacións de maior profundidade sobre o tema, algo que vai
máis alá dos obxectivos desta obra, para que a emigración transoceánica deixe definitivamente de ser vista como un fenómeno condicionado e se lle outorgue a categoría de actor de primeira orde nos procesos de modernización
das sociedades mediterráneas.
O terceiro capítulo aborda o papel desempeñado polas compañías navais,
as sociedades de inmigración e os seus axentes recrutadores, e as políticas
migratorias máis ou menos restrictivas e/ou permisivas que adoptaron os tres
gobernos dos estados dos que proceden os emigrantes. Para Carmagnani, é
precisamente gracias á incidencia deses factores polo que os emigrantes mediterráneos elixen emigrar a América Latina en lugar de facelo a calquera
outro punto do mundo.
O capítulo cuarto completa e desenvolve esta liña argumental, achegando datos e cifras sobre as opcións xeográficas que tomaron os emigrantes: os
portugueses a Brasil, os italianos a Brasil e Arxentina, e os españois a Cuba
e Arxentina. Mentres que no caso de Portugal, Brasil se mantén como destino maioritario e case exclusivo ó longo de todo o período examinado, obsérvase unha maior variabilidade para os españois e especialmente os italianos, que acabaran reorientando as súas preferencias cara a Estados Unidos.
O capítulo complétase cunha referencia á importancia que tiveron os capitais remitidos polos emigrantes ós seus países de orixe na culminación do
proceso de modernización da agricultura mediterránea.
A pesar da amplitude da temática tratada, o enfoque ensaístico utilizado
permite realizar unha síntese da historiografía recente sobre o tema, e a partir dela unha aproximación ás principais cuestións e problemas suscitados na
bibliografía desde unha óptica propia, e sobre elas realizar algunhas reflexións e propostas. Posto que non se trata dunha investigación en profundidade, o xénero ensaístico con que está escrita permite evitar numerosas dificultades metodolóxicas. Sen ánimo de ser exhaustivos, podemos sinalar, en
primeiro lugar, a delimitación da área de estudio: o autor utiliza os termos
“América” e “Mediterránea” nun sentido restrinxido. Ó falar de América como destino dos emigrantes estase referindo unicamente ós países de América Latina (p. 10). O porqué deste uso restrinxido e se cadra un pouco equívoco do termo quizais radique no feito de que “para los emigrantes españoles y portugueses, América es sinónimo de América hispánica y lusitana”,
aínda que máis adiante recoñece que “para los italianos América es, a partir
de 1890, sinónimo de Estados Unidos” (p. 143). Esta matización é a que xustifica que ocasionalmente se fagan referencias a Estados Unidos. Así, por
exemplo, cando se dan as taxas de retorno dos emigrantes italianos, compáranse as porcentaxes dos procedentes de Estados Unidos cos procedentes de
varios países latinoamericanos (p. 168). De igual xeito, cando se fala de países e sociedades mediterráneos, e máis especificamente da emigración me-
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diterránea como a procedente deses mesmos estados, estase falando unicamente de España, Portugal e Italia, sen que neste caso se dea ningunha argumentación sobre os criterios seguidos para facer esta selección.
Hai que destacar, ademais, o carácter marcadamente eurocéntrico que desde o principio ten todo o enfoque do traballo: o feito migratorio, os seus condicionantes e os seus fluxos son vistos desde a perspectiva dos países de orixe. As fontes bibliográficas e estatísticas ás que se recorre son sempre europeas, nunca latinoamericanas. É precisamente nesta escaseza de alusións ós
países de acollida onde reside un dos puntos débiles do traballo. América (latina) aparece máis como o pano de fondo, como un suxeito pasivo, que como
un suxeito activo en todo o proceso, e iso a pesar das afirmacións do autor en
sentido contrario (p. 11). Aínda que un maior grao de riqueza e exhaustividade nas análisis e no apoio documental do feito migratorio desde o outro lado,
desde o punto de vista dos países de acollida, está fóra dos obxectivos perseguidos polo autor, non hai dúbida que unha maior profusión de datos contribuiría a enriquece-la visión do conxunto. Así, por exemplo, a existencia de redes de axentes de recrutamento e as subvencións e subsidios á inmigración en
forma de pasaxes total ou parcialmente pagadas polos gobernos dos países receptores forman parte de políticas migratorias que responden, pola súa vez, a
contextos socioeconómicos determinados dos que o seu coñecemento, aínda
que fose meramente aproximativo, axudaría a unha mellor comprensión das
pautas xeográficas que seguiron os fluxos migratorios mediterráneos.
Todo o discurso do libro está baseado sobre o suposto de que hai suficientes elementos comúns na historia contemporánea dos tres países europeos para construír un exercicio de historia comparada. Neste punto hai que
matizar que non só hai que comparar historias nacionais (tal e como fai o autor deste ensaio), senón tamén historias rexionais, algo ó que se alude nas
primeiras páxinas (p. 9), pero que quizais non quede suficientemente expresado ó longo do libro, a pesar das abundantes referencias bibliográficas a rexións concretas (Galicia, Calabria, etc.).
A pesar de todo o apuntado ata agora, cremos que a principal conclusión
do libro, a interpretación da significación histórica do fenómeno migratorio
como un elemento importante no proceso de modernización das economías
e as sociedades ibéricas e transalpina, está solidamente argumentada. O poñer de relevo a existencia de elementos comúns e paralelismos constitúe unha das principais contribucións do texto, unha obra útil e estimable polo seu
carácter globalizador e sintético, e que, máis que ofrecer respostas cerradas,
presenta cuestións relevantes e marca o camiño a seguir para investigacións
futuras de maior profundidade.
Jesús Suárez Arévalo
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CONVOCATORIA DO
PREMIO ARQUIVO DA EMIGRACIÓN
BASES
1. O Consello da Cultura Galega, a través do Arquivo da Emigración,
convoca o 1º premio de investigación para novos investigadores sobre estudios de emigración. Poderán participar, de forma individual, tódalas persoas
menores de 30 anos.
2. O contido dos traballos que se presenten referirase a calquera aspecto
dos movementos migratorios relacionados con Galicia.
3. O prazo de presentación dos traballos rematará o día 30 de setembro
de 1998.
4. Os traballos deberán ser presentados por duplicado no Rexistro do
Consello da Cutura Galega identificados cun lema. Acompañaranse cun sobre pechado co mesmo lema no que se inclúan os datos do autor.
5. O xurado estará formado polo Presidente do Consello da Cultura Galega, ou persoa en quen delegue, e tres expertos en estudios migratorios nomeados pola Comisión Executiva do Consello da Cultura Galega.
6. A decisión do xurado darase a coñece-lo día 20 de decembro do presente ano. O xurado ten a potestade de declarar deserto o premio.
7. Haberá un único premio de 300.000 ptas. para o traballo seleccionado.
A concesión do premio implicará a cesión ó Consello da Cultura Galega dos
dereitos de edición en exclusiva. O Consello da Cultura Galega comprométese á publicación do traballo.
8. A participación neste premio supón a aceptación das bases
Santiago de Compostela, 23 de abril de 1998

María Xosé Rodríguez Galdo
Secretaria Xeral

Resolución 23 de abril de 1998 pola que se convoca o premio
Arquivo da Emigración. (DOG 8/5/1998).
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Conference on
INTERNATIONAL MIGRATION
CHALLENGES FOR EUROPEAN POPULATIONS

Bari, 25-27 June 1998
Provisional Programme
Facoltà di Economia, Via C. Rosalba 53 Bari

PROGRAMME
Thursday, 25th June
15.00 - 16.30

Plenary Session 1:

Recent international migration and the development of Europe
Hania Zlotnik: Theories on international migration
Jhon Salt: International migration policies and trends
Chairperson: Graziella Caselli
16.30 - 17.00 Coffee Break

17.00 - 18.30 Specialized Sessions
SS.1
SS.9

20.00

The decision to migrate and migratory intentions
Organizer: Youssef Courbage
International migration and gender issues
Organizer: Audra Sipaviciencé

Welcome Buffet, Fiera del Levante
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Friday, 26th June
9.30 - 11.00 Specialized Sessions
SS.2 Fertility and family formation of migrant population
Organizer: Ahmet Içduygu
SS.5 International migration of highly skilled persons
Organizer: John Salt
SS.10 The demographic impact of international migration
Organizer: Giuseppe Gesano
11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 13.00 Specialized Sessions
SS.7

Migration policies and policy perception in Europe
Organizer: Nico van Nimwegen
SS.3 Healht, morbidity and mortality of migrant populations
Organizer: Giovanna Da Molin
SS.11 Migration and security
Organizer: Olli Kultalahti
15.30 - 16.30 Plenary Session 2:
Migrants in Europe: integration and/or coexistence
Joaquín Arango: Perspectives from migration receiving populations
J. Leonard Touadi: Perspectives from the migrant community
Cahirperson: Luigi Di Comité
16.30 - 17.00 Coffee Break

17.00 - 18.30 Specialized Sessions
SS.4

Economic development, international trade and the labour market
Organizer: Giuseppe Gesano
SS.12 North-South and East-West migration
Organizer: Marek Okòlski
20.00

Concert and guided visit to the Basilica of Saint Nicolas
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Saturday, 27th June
9.30 - 11.00

Specialized Sessions

SS.6

Foreign students and human capital formation
Organizer: Enrico Todisco
SS.8 Refugees, asylum seekers, undocumented migrants
Organizer: Eros Moretti
SS.13 Integration and/or coexistence of migrants in Europe
Organizer: Charlotte Höhn

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 13.00 Plenary Session 3:

Aula Magna

Emerging issues of internations migration:
Chairperson and Organizer: Antonio Golini

13.00 - 13.15 Closing Ceremony

Aula Magna

Chairperson: Dionisia Maffioli
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É 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 encontro 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.
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PARA A ADMISIÓN DE ORIXINAIS

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 diskette de 3,5 pulgadas no programa Word Perfect 5.1 ou Word.
Cada texto debe ir acompañado dunha páxina que conteña o título do traballo, nome do autor/a ou autores, enderezo completo, incluíndo o do centro de
traballo, teléfono e un breve curriculum. Acompañarase tamén dun resumo
(Abstract), non superior a 100 palabras, que reflicta claramente o contido e os
resultado do traballo. En cada caso acompañarase dun máximo de 5 palabras
claves (Key words).
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): Titulo 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 bibliográfica final, por orde alfabética).
Cando as obras dun autor/a aparezan no mesmo ano, engadirase á data
unha letra (a, b, c, etc.).
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.
Os traballos deberán enviarse a: Estudios Migratorios. Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega. Apartado de Correos, 773, 15700
Santiago de Compostela.
Tfno.: 588088. Fax: 588699.

