PORTADA nº 5

1/6/04

10:49

Página 1

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

ISSN - 1136-0291

A emigración portuguesa e as correntes migratorias
internacionais (1855-1974). Síntese histórica.
A emigración de retorno nas pequenas cidades galegas.
A comunidade española no Uruguai e a causa da II República.

PONENCIA DE CULTURA GALEGA NO EXTERIOR

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

N.º 5 / Xuño 1998

Paxs. 01-8

1/6/04

09:56

Página 1

Paxs. 01-8

1/6/04

09:56

Página 2

Paxs. 01-8

1/6/04

09:56

Página 3

ESTUDIOS MIGRATORIOS

N.º 5 / Xuño 1998

09:56

Página 4

CONSELLO DA CULTURA
GALEGA

1/6/04

ARQUIVO DA
EMIGRACIÓN
GALEGA

Edición patrocinada pola
Consellería de Cultura e Comunicación social
da Xunta de Galicia.
© Consello da Cultura Galega
Arquivo da Emigración Galega
Pazo de Raxoi, 2ª planta
Praza do Obradoiro
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 56 90 20
Fax: 981 58 86 99
E-mail: consello.cultura.galega@xunta.es
ISSN.: 1136-0291
D.L.: C-2.000/1995
Imprime: GRÁFICAS ATV

PONENCIA DE CULTURA GALEGA NO
EXTERIOR

Paxs. 01-8

Paxs. 01-8

1/6/04

09:56

Página 5

Editores
María Xosé Rodríguez Galdo
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Vicente Peña Saavedra
Abel Losada Álvarez
Secretaria Editorial
Pilar Freire Esparís
Consello Científico
Luis Alonso. Universidade da
Coruña
Rafael Anes. Universidad de
Oviedo
Joaquín Arango. Universidad
Complutense de Madrid
Maria I. Baganha. Universidade
de Coimbra

Anna Cabré. Universitat
Autónoma de Barcelona
Pilar Cagiao. Universidade de
Santiago de Compostela
Fernando Devoto. CEMLA, Bos
Aires
Fausto Dopico. Universidade de
Santiago de Compostela
Antonio Eiras Roel.
Universidade de Santiago
de Compostela
Antonio Macías. Universidad de
La Laguna
Jordi Maluquer de Motes.
Universitat Autónoma de
Barcelona
Jordi Nadal. Universitat de
Barcelona

Vicente Pérez Moreda.
Universidad Complutense de
Madrid
David S. Reher. Universidad
Complutense de Madrid
Nicolás Sánchez Albornoz. New
York University
Blanca Sánchez Alonso.
Universidad San Pablo-CEU
Georges Tapinos Instituto de
Estudios Políticos. París.
Pilar de Torres. Universidade de
Santiago de Compostela
Ramón Villares Paz.
Universidade de Santiago de
Compostela
Carlos Zubillaga. Universidad de
la República (Montevideo)

ESTUDIOS MIGRATORIOS
0009-28
0029-52
0053-90

ESTUDIOS
M.ª Ioannis Benis Baganha: A emigración portuguesa e as correntes migratorias internacionais (1855-1974). Síntese histórica.
Román Rodríguez González: A emigración de retorno nas pequenas cidades galegas.
José Ramón Rodríguez Lago: A comunidade española no Uruguai e a causa da II
República.

0

093-112
113-138
139-176
177-197

201-222
223-244

247-265

ARTIGOS E NOTAS
Antonio Abellán García e Dolores Puga González: Primo-mobilidade das xeracións de
principios de século (1901-1930).
Eva Jiménez Juliá: Unha revisión crítica das teorías migratorias dende a perspectiva de
xénero.
Miro Villar: Xervasio Paz Lestón (1898-1977), un poeta galego na emigración arxentina.
M.ª Teresa García Domínguez: Aproximación ó estudio da emigración galega da “Costa da
Morte” cara a Perú na segunda metade do século XX (1940-1970).
TEXTOS E DOCUMENTOS
Ignacio Cabano Vázquez: Frei Hernando Ojea (1543-1615). Un libro sobre Santiago escrito
en Nova España por un galego.
X. R. Barreiro Fernández: Estatística migratoria dunha parroquia galega (San Salvador de
Pazos, Ponteceso).
RECENSIÓNS

N.º 5 / Xuño 1998

Paxs. 01-8

1/6/04

09:56

Página 6

Paxs. 01-8

1/6/04

09:56

Página 7

ESTUDIOS

Paxs. 01-8

1/6/04

09:56

Página 8

Paxs. 09-28

1/6/04

10:09

Página 9

ESTUDIOS MIGRATORIOS n.º 5 / Xuño 1998. / ISSN. 1136-0291 pp. 9-28

Unha das características fundamentais da historia da humanidade
é a súa continua mobilidade. De
feito é posible documentar sen ningunha interrupción temporal grandes movementos de poboación,
desde o home paleolítico que, cos
seus rudimentarios utensilios e
dominio do lume, se dispersou por
case todo o globo, ata as grandes
migracións da actualidade que só
Maria Ioannis Benis Baganha
en Europa oriental afectaron en
1989 e 1990 a dous millóns de persoas, trasladándose cara a rexións
1. INTRODUCCIÓN
tan diversas como África do Sur,
Canadá, Australia, Estados Unidos
e Alemaña Occidental, só por citar algúns dos destinos preferentes
(SOPEMI, 1991).
Unha causa, a desigualdade de desenvolvemento tecnolóxico (léase
tamén económico), e unha característica intrínseca ó home, a capacidade de
adaptarse culturalmente a novos ambientes, permiten, segundo K. Davis
(1974), explica-lo continuo movemento da humanidade desde a dispersión
do home paleolítico ata as grandes migracións do século XX.
Ó afirmar que a presión migratoria é constante porque é inherente á desigualdade tecnolóxica e que pode concretarse debido á capacidade humana
de adaptación cultural, K. Davis enunciou un importante paradigma para o
estudio das migracións, dado que nos permite encadrar teoricamente non só
a predisposición histórica da humanidade para migrar, senón tamén as
migracións en canto constante histórica. Os movementos migratorios ós que
aludín anteriormente forman obviamente parte dese continuo histórico, pero
convén observar que os movementos citados son en si mesmos fenómenos
específicos, dado que son historicamente identificables no tempo e no espacio así como nas súas causas e consecuencias.
Este aparente paradoxo é facilmente explicable se temos en conta que
mentres que as migracións humanas son constantes ó longo de toda a historia, calquera fluxo migratorio é temporal. Sendo temporais, as correntes
migratorias obedecen a dinámicas diversas e presentan tipoloxías variadas
segundo a época en que ocorreron.
Voluntarias, recrutadas ou forzadas; controladas polos que van, polos que
envían ou polos que reciben; legais, ilegais ou de refuxiados; motivadas por

A EMIGRACIÓN
PORTUGUESA E AS
CORRENTES
MIGRATORIAS
INTERNACIONAIS
(1855-1974).
SÍNTESE HISTÓRICA1

1. Esta síntese histórica foi elaborada baseándose en diversos traballos anteriormente publicados pola autora e que aparecen citados na bibliografia.
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razóns políticas, socioeconómicas ou relixiosas; movementos de masas ou
de elites; de tendencias centrípeta ou centrífuga, tódalas correntes migratorias reflicten, ante todo, o mundo tal como é no momento en que se produciron (K. Davis, 1974; W. MacNeill, 1978, 1984). Deste xeito, se queremos
coñece-las migracións portuguesas dos séculos XIX e XX, convirá comezar
por preguntarnos como era o mundo en que Portugal estaba inmerso durante
ese período.
A fin das Guerras Napoleónicas e a prohibición
en 1819, por Inglaterra, do tráfico internacional
de escravos marcan o inicio dun período
inquieto da historia europea que culminará na
2.1. O ciclo das migrasegunda metade do século XIX coa aceptación e
cións transatlánticas
inscrición dos principios do ideario liberal nas
leis básicas das principais nacións-estado europeas, nomeadamente no
dominio do comercio internacional e dos dereitos individuais.
Conságrase o principio económico de que calquera persoa debe ser libre
de poder ofrece-la súa forza de traballo no mercado que mellor a remunere,
e fáiselle corresponder a nivel político o dereito individual de mobilidade
interna e externa. A liberdade individual da mobilidade externa quedou, sen
embargo, condicionada ó exercicio dos dereitos de soberanía do país receptor (nomeadamente o dereito de controla-las súas fronteiras e de admitir
estranxeiros no territorio nacional).
Dentro deste cadro político, correspondíalles ós países de emigración
protexe-los seus nacionais, especialmente de “ganchos” ou capitáns de navío
pouco escrupulosos, pero sen impedi-la súa saída, e competíalles ós países
receptores defini-lo perfil do inmigrante que podía entrar, permanecer e pertencer á súa sociedade.
Este encadramento político favoreceu o desenvolvemento económico que
se verificaba a ámbolos lados do Atlántico. As necesidades particularmente
intensas en capital e traballo dos novos países do continente americano foron
neste contexto máis facilmente satisfeitas por Europa, excedentaria en
ámbolos factores. Da mesma forma, a presión demográfica e as transformacións provocadas pola industrialización europea foron en parte superadas
gracias á emigración transatlántica, particularmente a partir da segunda
metade do século XIX, cando o desenvolvemento acelerado dos ferrocarrís
e a substitución dos navíos de vela polos de vapor facilitou extraordinariamente a mobilidade xeográfica e diminuíu considerablemente os riscos e os
custos da travesía oceánica.
Estímase que entre 44 e 52 millóns de europeos abandonaron os seus países de orixe para establecerse, no período de 1815 a 1914, nas Américas.
Dous tercios destes emigrantes dirixíronse ós Estados Unidos, país que
debido ó seu propio potencial demográfico e ó seu rápido desenvolvemento
2. A EMIGRACIÓN
PORTUGUESA
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económico tiña capacidades de absorción moi superiores ós restantes países
americanos, a onde se dirixiu o remanente do fluxo emigratorio europeo
(Gould, 1970; Baines, 1985).
Se aceptámo-la taxa media de 4 emigrantes por 1000 habitantes como
indicativo dun país de emigración masiva, Portugal só se converteu a nivel
europeo nun país de grande emigración a partir do terceiro cuarto do século
XIX (Baines, 1985:10 e Baganha, 1990:217). As taxas medias anuais da
emigración portuguesa entre 1864 e 1930 foron as seguintes:
CADRO I
Taxas Medias Anuais de Emigración por mil habitantes
1865 - 1930
PERÍODO

SAÍDAS
LEGAIS

CLANDESTINOS

1865 - 1878
1879 - 1890
1891 - 1900
1901 - 1911
1912 - 1920
1921 - 1930

2,41
3,71
4,93
6,10
6,79
5,03

2,53
4,19
5,67
6,94
7,26
5,39

Fonte: Adaptado de Baganha, 1991.

O progresivo crecemento da emigración portuguesa, que o cadro I claramente reflicte, suscitou unha viva controversia na época e provocou varias
intervencións lexislativas, que aínda que excederon amplamente a protección do emigrante, dado que favoreceron a súa selección e crearon trabas á
emigración familiar, transcorreron, como salientou Miriam Halpern Pereira
(1993:15), dentro dun aparente respecto polo “princípio constitucional de
liberdade de emigrar”2.
A recrudescencia dos sentimentos nacionalistas nos Estados Unidos, fundamentalmente no inicio deste século, e a eclosión e desenvolvemento da
Grande Depresión de 1929, provocaron a implementación de políticas antimigratorias nos principais países de inmigración do Continente Americano,
que poñerán fin ó ciclo das Grandes Migracións Transatlánticas.
2.2. O ciclo das
migracións intraeuropeas

Países como Irlanda, Italia, España e Portugal
rexistraron, nas décadas dos 30 e 40, grandes
crecementos demográficos provocados parcialmente pola supresión unilateral, por parte dos

2. Sobre este tema véxase tamén: Pereira, 1981; Baganha, 1988; Serrão, 1977.
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tradicionais países receptores, da “válvula de escape” para os seus excedentes demográficos, e que un substancial número de retornos provocado pola
crise de 1929, a lenta saída da crise e a eclosión da II Guerra Mundial agravaron considerablemente.
A necesidade de reconstruír unha Europa devastada pola guerra creou
neste intervalo de tempo novas posibilidades, dando inicio a un novo ciclo
migratorio, que durará ata a crise petrolífera de mediados dos anos 70 e que
tivo como principal característica a súa dimensión intraeuropea.
Como afirmei nun traballo anterior (Baganha, 1993:820), os medios humanos, necesarios para a reconstrucción da Europa devastada pola guerra, foron
proporcionados nunha primeira fase polos desprazados, refuxiados e emigrantes do Leste e Sur europeo. A partir de finais dos anos 50 e principalmente
desde a construcción do Muro de Berlín en 1961, foi a Europa do Sur a que
supliu as principais necesidades de man de obra da Europa industrializada.
Durante esta evolución o mercado de traballo segmentouse, sendo a procura no mercado secundario progresivamente satisfeita pola man de obra
estranxeira, converténdose os países industrializados occidentais progresivamente en dependentes de man de obra importada dado que os seus nacionais,
quer polo seu nivel educativo, quer polos privilexios sociais de que dispuñan, quer aínda polas oportunidades no mercado primario, non estaban dispoñibles para ocupa-las vacantes existentes nas chamadas ocupacións
“sucias ou mal pagadas”, características do mercado secundario.
A crise petrolífera de 1973-74, a posterior recesión económica, así como
as políticas restrictivas de inmigración que foron implementadas, marcan o
inicio dunha nova fase nos procesos migratorios europeos que supera o
ámbito desta síntese, pero ata aquela data as políticas de inmigración dos
principais países europeos podían caracterizarse esencialmente como políticas de “porta aberta”.
Isto é, durante a fase de crecemento sostido da posguerra, a Europa industrializada levou a cabo unha política de recrutamento de traballadores no
exterior, que incentivou a chegada de varios millóns de migrantes non comunitarios e dos seus familiares, a súa fixación foi facilitada polas necesidades
de man de obra existentes, polas posibilidades de mobilidade económica e
social que de aí deducían para os nacionais, así como, e sobre todo, pola convicción xeneralizada de que esta situación era temporal e podería ser facilmente invertida, unha vez resoltos os desequilibrios conxunturais do mercado
de traballo, ou cando os inmigrantes, reunidos os aforros necesarios ou fronte
a situacións de desemprego, retornasen ós seus países de orixe3.
Portugal só se encontra substancialmente envolto neste ciclo migratorio
intraeuropeo a partir da década dos 60 e máis concretamente despois da sinatura dos acordos bilaterais con Francia, Holanda (en 1963) e a República
3. Para profundar neste tema véxase por exemplo: Böhning, 1984; Kritz et al. (ed.), 1983;
Werner, 1986.
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Federal de Alemaña (en 1964) para abastecemento de man de obra nacional.
A análise das entradas de traballadores estranxeiros en Francia entre 1950 e
1974, principal país receptor deste período e destino preferido dos emigrantes portugueses, exemplifica claramente este punto. Entre 1950 e 1959 os
italianos representaban máis da metade do total de afluencia estranxeira. En
1960 o número de entrada de españois en Francia equiparouse ó número de
italianos, contribuíndo cada unha destas nacións con 30 mil migrantes nun
total de 73 mil entradas.
Os españois substituíron os italianos como os principais abastecedores de
man de obra estranxeira a Francia no período comprendido entre 1961 e
1965. De 1966 a 1972 Portugal substituíu a España como o principal abastecedor de man de obra inmigrante a Francia. Esta contribución foi particularmente significativa nos anos 1970 e 1971. Nun total de 255 mil inmigrantes en 1970 e de 218 mil en 1971, Portugal contribuíu co 53% (136 mil)
e 51% (111 mil migrantes) respectivamente4.
O encadramento legal en que este segundo ciclo da emigración portuguesa transcorre é, sen embargo, moi diferente do anterior. De feito, co
Estado Novo o dereito individual de mobilidade externa foi subordinado
“aos interesses económicos do País e á valorização dos territórios do ultramar pelo aumento da população branca”5. Esta subordinación, xa claramente
enunciada no artigo 31º da Constitución de 1933, manterase durante toda a
vixencia do Estado Novo, unicamente foi revogada pola entrada en vigor da
Constitución de 1976, que no seu artigo 44º volve consagrar “o direito de
emigrar e o direito de regressar”.
A intervención do Estado Novo na emigración variou considerablemente
ó longo do período, coñeceu polo menos tres fases moi distintas. A primeira
vai desde a institución do réxime ata 1947. É a fase en que se continúa coa
creación dos instrumentos legais que permiten regula-los varios aspectos do
proceso migratorio, nomeadamente do transporte marítimo, e mellora-la
protección e asistencia ó emigrante ata o porto de destino, pero non se promulgan disposicións lexislativas que alteren substancialmente o cadro legal
que viña da Primeira República, cunha notable excepción, o Decreto-Lei N.º
33:918, do 5 de setembro de 1944, que prohibía a concesión de pasaporte
ordinario “a operários de calquera industria ou trabalhadores rurais”. Este,
xunto co Decreto-Lei N.º 16:7826, retirara calquera posibilidade de emigración legal a un número moi significativo de potenciais emigrantes, debendo
4. Datos da O.N.I., en Antunes, 1973:73 e 109.
5. Preámbulo do Decreto-Lei N.º 36:199, de marzo de 1947, suspendendo temporalmente a
emigración.
6. O Decreto-Lei Nº. 16:782, do 27 de abril de 1929, prohibía “a emigração de indivíduos con
mais de 14 anos e menos de 45 que não provassem ter obtido o certificado de passagem da 3ª
para a 4ª classe do ensino primário elementar” (en Cassola Ribeiro, 1987:75).
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recorrer á emigración clandestina, que verificará un impulso, a partir do
momento en que a emigración portuguesa se inseriu eficazmente no ciclo
intraeuropeo.
O segundo período, que se caracteriza por un esforzo sistemático por articular de forma cada vez máis eficaz as necesidades do mercado de traballo
nacional e a protección dos intereses nacionais en África coas posibilidades
de colocación de man de obra excedentaria no exterior e o contravalor en
remesas que resultaba desa colocación, iníciase coa promulgación en 1947
do Decreto-Lei N.º 36:199, do 29 de marzo de 1947, que suspende temporalmente a emigración, e que claramente subordina o dereito individual de
mobilidade externa ós intereses colectivos internos e externos tal como estes
eran definidos en 1947 polo Estado Novo. Sen dúbida de maior relevancia é
o Decreto-Lei N.º 30:558, do 28 de outubro dese mesmo ano, no que se
define a política de emigración que se vai adoptar e se crea un organismo
específico, a Junta de Emigração, para a súa implementación e coordinación. No texto legal reitérase a subordinación dos dereitos individuais ós
intereses colectivos e defínese como obxectivo estratéxico a implementación
dun sistema de cotas emigratorias que tivese en conta un número máximo de
saídas ponderado segundo as necesidades rexionais e a estrutura da poboación activa. Expresado doutra forma, a política de emigración nacional asentarase neste segundo período en dous vectores, a protección do emigrante e
o condicionamento da emigración autorizada.
Faltaban, como recoñecía o texto legal, para a súa correcta implementación “elementos de estudo que permitam avaliar por ofícios e regiões qual a
conveniência que eses interesses indicam”, polo que se atribuía, como función primordial á recentemente creada Junta da Emigração, en colaboración
cos Ministerios do Interior e o dos Negocios Estranxeiros, a investigación e
elaboración deses mesmos estudios.
Se pensamos que a media anual de saídas oscilaba nos anos 30 arredor
dos 11 mil emigrantes/ano e que esa media descendera a 9 mil na década dos
40, polo que, en termos comparativos, as medias anuais de saídas durante
estas dúas décadas son substancialmente inferiores a calquera das medias
rexistradas nas décadas entre 1870 e 1930, é sorprendente o interese demostrado polo Estado Novo en encadrar e controlar todo o proceso emigratorio.
Parte da racionalidade da estratexia seguida polo goberno de entón poderá
ser inferida da análise das intervencións sobre este tema que durante a
década dos 50 tiveron lugar na Asemblea Nacional7. Resalta da lectura destas intervencións que, independentemente das obras de fomento en curso e
das necesidades de poboamento e colonización de ultramar, se rexistraban
excedentes demográficos en Portugal para os que a curto prazo a emigración
7. Véxase como exemplo paradigmático o debate suscitado polo Aviso Previo sobre a conxuntura migratoria nacional presentado polo Deputado Archer Homem de Melo, no Diario
das Sesións, 1958:650-887.
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se presentaba como unha necesaria “válvula de escape”, porque como
salientou o deputado Armando Cândido (Diario das Sesións, 1958:842): “o
Governo aceita o fenómeno emigratorio como unha necessidade presentemente irremovível”, é dicir, como recurso temporal e o seu control e condicionamento como deber e dereito do estado.
Pero na década dos 50 a media das saídas legais supera os 35 mil emigrantes/ano e comeza a ser obvio que as saídas ilegais aumentaban. É de
principios dos anos 60 a promulgación dunha lexislación adicional, necesaria para permitir mellor, segundo a óptica do lexislador, “coordenar e regular a vida económica e social da Nação, con o obxectivo de estabelecer o
equilíbrio populacional, das profisões, dos empregos, do capital e do traballo e, tamén, de desenvolver a povoação dos territórios nacionais, proteger os
emigrantes e disciplinar a emigração”8. Deste período son tamén os acordos
de recrutamento e emigración asinados cos principais países receptores da
emigración portuguesa (Holanda e Francia en 1963 e República Federal de
Alemaña en 1964). Estes acordos permitiron un mellor coñecemento e control da oferta existente no exterior e simultaneamente obter privilexios
sociais para os emigrantes portugueses nos países de destino, así como a
autorización de transferencia para Portugal das “remunerações do seu traballo e quaisquer outros meios financeiros próprios”9.
Pero había algúns medios adicionais que o goberno parece que non descoidou na regulación da emigración. De Cassola Ribeiro, funcionario dos
servicios de emigración, é a seguinte apreciación sobre a práctica vixente no
interior dese mesmo servicio:
Diga-se em abono da verdade que, escudados pela lei, os serviços portugueses não
cumpriam integralmente o previsto nos acordos, especialmente com a França - chegámos ao ponto de limitar drasticamente o número de contratos, quando havia firmas de
que se recebiam centenas, contratos que haviam pago e garantindo a viagem e o alojamento, cujo custo não era dispiciendo.
Mais ainda: interdição da intervenção de intermediários que não fossem familiares dos
beneficiários dos contratos; aceitação, apenas de “cartas de chamada” quando obtidas por parentes até ao 3º grau . (Imagine-se quanto de manobras fazia o emigrante
para chegar às provas de parentesco, sem contar o tempo que isso levava). Mas como
isto parecesse não ser pouco, entrou-se na proibição da emigração de indivíduos de
certas profissões, havendo pretendentes a emigrar que chegaram a inventar e provar
sucessivamente quatro e cinco profissões, para ver se passavam, sem acertar. Mas, a
partir de 1963, já não é mais possível travar a emigração e mantê-la numa ordem dos
30 000 emigrantes anuais, que tal era o limite que a “sensibilidade oficial”, espelhando
as “necessidades” das nossas actividades, parecia considerar razoável não devesse ser
excedido.
8. Preámbulo do Decreto-Lei N.º 44:427, do 29 de xuño de 1962, transcrito en Cassola
Ribeiro, 1986:31.
9. Artigo 15º do “Acordo Relativo ao Recrutamento e Colocação de Trabalhadores Portugueses na República Federal da Alemanha”, en SECP, Emigração e Acordos, 1986:16.
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Os movimentos, quer regulares, quer clandestinos, sobem em flecha - os países de
imigração abriam as suas portas aos trabalhadores chegados aos seus territórios, não
importando em que situação (a clandestinidade era-lhes até muito barata).
Do nosso lado, adoptaram-se mesmo determinados critérios, legalmente legítimos
(diga-se em abono da verdade), de modo a manter “à força” os limites convenientes.
Mas como não era possível colocar um polícia em cada metro de fronteira, o melhor foi
não colocar nenhum...
(Cassola Ribeiro, 1986:41-42)

Estas “sutilezas” da práctica administrativa deberon empurrar á clandestinidade un número considerable de candidatos, pois é pouco probable que
os disuadiran de emigrar, fronte á información xeneralizada sobre os privilexios sociais e remuneracións practicadas nos principais países receptores
e ás facilidades con que parece que foi posible pasar clandestinamente a
fronteira.
Na década dos 60 a emigración legal e clandestina atinxirá a media anual de
95 mil saídas. Varios sectores da sociedade portuguesa protestaron vivamente
contra estas saídas masivas que consideraban que privaban ó país de man de
obra necesaria e elevaban o custo dos salarios. A estes clamores o goberno responde aparentemente de forma paradoxal, liberalizando a emigración.
Iníciase coa Resolución do Consello de Ministros, do 14 de xullo de
1965, a terceira e última fase da intervención do Estado Novo na emigración.
A súa principal característica paréceme que é a súa nítida tendencia liberal.
A emigración clandestina é despenalizada, sempre que non constitúa fuga ós
deberes militares, e a esixencia de proba de coñecementos de lectura e escritura mínimos para a concesión de pasaporte de emigrante é suprimida10.
A resposta a este aparente paradoxo encóntrase moi probablemente na
proposta de Lei N.º 27/X, do 23 de febreiro de 197311, da súa lectura claramente resalta que o goberno non só non entendía a emigración como causa
da falta de man de obra senón, o que é máis interesante, como unha contribución inestimable para o progreso e desenvolvemento do País. Así pódese
ler no Preámbulo da referida proposta:
Aponta-se algumas vezes a emigração como causa da falta de mão-de-obra que já
se verificaria em muitos sectores. Sen embargo, se compararmos os índices de produtividade da economia portuguesa con os verificados nos países de destino da nosa emigração chega-se á conclusão de que a pretendida carência é afinal, em grande parte, a
consequência da falta de racionalização nos métodos produtivos. [e proseguía o lexislador] A emigração, ao operar como factor de presão na modernização e racionalização do trabalho, deu unha inestimável contribuição para o progreso e desenvolvemento do País.
10. Resolucións do Consello de Ministros do 14 de xullo de 1965, do 2 de xullo de 1970, e
Decreto-Lei N.º 35/74, do 5 de febreiro de 1974.
11. Proposta de Lei N.º 27/X. Política da Emigração. Actas da Câmara Corporativa, N.º 142,
do 23 de febreiro de 1973. O texto da referida proposta está transcrito en Cassola Ribeiro,
1986:95-110.
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Non sorprende que con esta concepción do fenómeno emigratorio nacional se optase pola liberalización. ¡Abríase a porta de saída cando se pechaban as portas de chegada!
3. PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
DA EMIGRACIÓN
PORTUGUESA

Só a partir de 1855 coñecemos con algún rigor
o volume anual da nosa emigración12. A información dispoñible está sintetizada, por períodos
intercensuais, no cadro II.

3.1. Evolución
cuantitativa dos fluxos
migratorios
CADRO II
A emigración portuguesa entre 1855 e 1974
PERÍODOS

SAÍDAS
LEGAIS

ESTIMACIÓN
TOTAL DAS
SAÍDAS

MEDIA
ANUAL
LEGAL

MEDIA ANUAL
CON
CLANDESTINOS

1855 - 1864
1865 - 1878
1879 - 1890
1891 - 1900
1901 - 1911
1912 - 1920
1921 - 1930
1931 - 1940
1941 - 1950
1951 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1974

77.049
148.248
215.502
268.326
385.928
366.114
324.752
109.252
90.191
353.354
586.594
227.398

80.901
155.661
247.903
307.903
439.046
391.743
347.486
–
–
363.224
945.667
484.609

7.705
10.589
17.959
26.833
35.084
40.679
32.475
10.925
9.019
35.335
58.659
56.850

8.090
11.119
19.069
30.790
39.913
43.527
34.749
–
–
36.322
94.567
121.152

Fonte: Adaptado de Baganha, 1990 e 1993.

O número de saídas totais (isto é, incluíndo as estimacións feitas para saídas de clandestinos) foi o mesmo entre 1855-1930 e 1931-1974, dous millóns
de saídas, o que significa que o ritmo medio anual de saídas foi significativamente inferior durante o primeiro período. De feito, mentres que entre 1855
e 1930 a media anual de saídas variou entre 23 e 26 mil emigrantes/ano, entre
1931 e 1974 esa mesma media subiu de 31 a 45 mil emigrantes/ano.
E non foi só o ritmo da saídas o que aumentou durante o segundo período, a porcentaxe dos que partiron de forma clandestina aumentou tamén
significativamente. Así, mentres que se estima que no primeiro período a
12. Para un tratamento máis profundo das fontes sobre emigración portuguesa ver: Almeida,
1964; Antunes, 1981 e 1986; Baganha, 1990, 1991 e 1993; Pereira, 1993 e Stahl, 1982.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 17

Paxs. 09-28

1/6/04

10:09

Página 18

A emigración portuguesa…

penas 9 de cada 100 emigrantes partía clandestinamente, no segundo período tomaron esta mesma opción 31 de cada 100 emigrantes.
É evidente que en ámbolos períodos se rexistraron variacións importantes,
algunhas das cales referiremos agora baseándonos nos dous gráficos seguintes:
Gráfico 1
Emigración Portuguesa 1855-1930

Fonte: Baganha, 1991.

Gráfico 2
Emigración Portuguesa 1931-1979

Fonte: Baganha, 1993.

A análise do gráfico 1 indica que o volume da emigración portuguesa
alcanzou arredor das 11 mil saídas ata a década de 1870, aínda que se verificase durante este período unha fase de retroceso, fase que se inicia en 1857
e se prolonga ata 1865. A partir dese ano a curva presenta unha nítida tendencia exponencial de crecemento positivo que se manterá ata 1912, aínda
que puntualmente se verifiquen algunhas oscilacións bruscas. Esta longa
fase de expansión é seguida por unha marcada contracción en 1912, a súa
prolongación ata 1918 está relacionada coas dificultades e riscos dos transportes transoceánicos durante a Primeira Guerra Mundial.
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De 1919 a 1930 -se exceptuámo-lo ano 1920, en que se verificou un
volume de saídas superior a 65 mil emigrantes, que se debe esencialmente ó
feito de que as saídas tiveron dificultades nos anos precedentes debido á guerra- a curva presenta ciclos de 3 a 4 anos de pequena amplitude, cun punto
medio nos 35 mil emigrantes e cun desvío arredor dos 8 mil.
A análise do gráfico 2 indica que despois de dúas décadas de débil intensidade emigratoria, particularmente notoria durante a Segunda Guerra Mundial, cando a navegación comercial no Atlántico foi praticamente suspendida, a curva arranca arredor de 1950, ano en que as saídas superan os 20 mil
emigrantes, aumentando, aínda que con algúns retrocesos puntuais de pouca
importancia, ata alcanzar 183 mil saídas en 1970, entrando no ano seguinte
en caída acentuada, caída da que non se recuperaría.
Ata os anos 60 os fluxos migratorios nacionais
dirixíronse maioritariamente a países do continente americano. A corrente a Brasil foi sempre
a máis voluminosa, representando máis do 80
por cento de toda a emigración ata 1949 e do 68 por cento na década dos cincuenta. O segundo destino preferente dos portugueses foron os Estados Unidos, a onde se dirixiron o 18 por cento da emigración ata a Primeira Guerra
Muncial e o 12 por cento desde esa data ata a Crise de 1929.
Como se pode ver pola análise do cadro III, que reproducimos a continuación, a opción por Europa gaña algunha relevancia a partir de 1957 e
convértese en dominante para a maior parte dos emigrantes portugueses a
partir de 196213.
Desde ese ano ata 1974 a atracción exercida por Francia e Alemaña
domina completamente a emigración portuguesa. Así, das 1.400.000 saídas
verificadas entre 1962 e 1974, o 75% dirixíronse a estes dous países, respectivamente, o 62% a Francia e o 13% a Alemaña.
Como se pode verificar pola lectura do cadro IV, emigraron de tódalas
rexións de Portugal, pero houbo rexións, como as provincias do Miño, Beira
e Tras-os-Montes e os arquipélagos dos Azores e Madeira, que tiveron unha
participación moi intensa e un peso relativo que só se atenuou durante os
anos 60 debido á forte participación que novas áreas de irradiación, como
son os distritos de Lisboa e Leiria, tiveron no ciclo intraeuropeo. En compensación, a participación nos fluxos migratorios ó exterior da rexión alentexana mantívose ó longo de todo o período extremadamente baixa.
3.2. Países de destino e
rexións de saída

13. Para profundar no tema da emigración portuguesa durante o Ciclo Intraeuropeo véxase
entre outros: Brettell, 1978 e 1986; Almeida e Barreto, 1976; Almeida, 1964 e 1966; Arroteia,
1986; Ferreira, 1976; Paiva, 1985; Pyrrait, 1954.
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CADRO III
Emigración portuguesa por destinos 1950-1974
ANO BRASIL
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

14143
28104
41518
32159
29943
18486
16814
19931
19829
16400
12451
16073
13555
11281
4929
3051
2607
3271
3512
2537
1669
1200
1158
890
729

USA
938
676
582
1455
1918
1328
1503
1628
1596
4569
5679
3370
2425
2922
1601
1852
13357
11516
10841
13111
9726
8839
7574
8160
9540

TOTAL
AMÉRICA
21491
33341
46544
39026
40234
28690
26072
32150
29207
29780
28513
27499
24376
22420
17232
17557
33266
28584
27014
27383
22659
21962
20122
22091
25822

FRANCIA ALEMAÑA
319
418
650
690
747
1336
1851
4640
6264
4838
6434
10492
16798
29843
51668
60267
63611
59597
58741
110614
135667
110820
68692
63942
37727

1
2
4
4
6
5
2
6
54
277
1393
2118
4771
12197
11250
4070
8435
15406
22915
24273
24946
38444
13352

TOTAL
EUROPEO
401
674
863
936
956
1457
2024
4744
6393
4974
6646
11073
18626
32798
58344
73931
78729
66128
69213
128289
160546
136511
95423
107641
55037

TOTAL
21892
34015
47407
39962
41190
30147
28096
36894
35600
34754
35159
38572
43002
55218
75576
91488
111995
94712
96227
115672
183205
158473
115545
129732
80859

EUROPA
EM%
1,83%
1,98%
1,82%
2,34%
2,32%
4,83%
7,20%
12,86%
17,96%
14,31%
18,90%
28,71%
43,31%
59,40%
77,20%
80,81%
70,30%
69,82%
71,93%
82,41%
87,63%
86,14%
82,59%
82,97%
68,07%

Fonte: Adaptado de Baganha, 1998.

Baseándose na información sobre 588 mil emigrantes que entre 1897 e
1927 abandonaron legalmente o país, analicemos un pouco máis detalladamente algunhas das especificidades dos comportamentos rexionais por destinos14.
Saíron de Portugal continental 495.000 emigrantes legais, o que representou o 84 por cento do total das saídas. Destes, o 81 por cento dirixiuse a
Brasil e o 4 por cento ós Estados Unidos. Nas illas Azores observámo-lo
comportamento inverso, isto é, das 67 mil saídas rexistradas, o 85 por cento
dirixiuse ós Estados Unidos e o 13 por cento a Brasil. Madeira presenta un
comportamento intermedio, a metade do fluxo migratorio dirixiuse a Brasil
e o 34 por cento a Estados Unidos.
14. Datos pormenorizados en Baganha, 1990:359, 363.
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CADRO IV
Emigración legal por distritos (en porcentaxe)
DISTRITOS
1880-1884 1897-1900 1901-1908
AVEIRO
6,68%
10,98%
9,40%
BEJA
0,04%
0,18%
0,12%
BRAGA
6,75%
6,33%
5,79%
BRAGANZA
0,15%
2,70%
3,86%
C. BRANCO
0,08%
0,38%
0,28%
COIMBRA
7,88%
9,79%
8,25%
ÉVORA
0,01%
0,08%
0,03%
FARO
0,40%
0,67%
0,61%
GUARDA
0,44%
4,91%
4,65%
LEIRIA
1,18%
2,71%
2,55%
LISBOA
6,89%
6,94%
5,10%
PORTALEGRE
0,01%
0,06%
0,03%
PORTO
16,55%
14,72%
13,03%
SANTARÉM
0,04%
0,45%
0,36%
SETÚBAL
------V. DO CASTELO
4,24%
4,23%
3,60%
VILA REAL
5,13%
6,59%
6,38%
VISEU
10,31%
10,67%
11,78%
ANGRA
4,68%
3,71%
4,59%
HORTA
5,39%
2,72%
3,07%
P. DELGADA
17,23%
7,53%
11,20%
FUNCHAL
5,91
3,65%
5,31%
S/INFORMACIÓN
------TOTAL
100.00% 100.00%
100.00%
EMIGRANTES
82.217
83.957
248.842

1950-59
10.74%
0.18%
6.04%
6.32%
1.43%
4.80%
0.10%
2.25%
6.76%
3.98%
2.17%
0.15%
10.47%
1.94%
0.32%
4.64%
5.54%
10.59%
0.77%
1.46%
3.91%
13.75%
1.70%
100.00%
342928

1960-69
6.62%
1.08%
9.31%
3.78%
5.17%
2.84%
0.38%
3.69%
5.80%
7.66%
8.10%
0.37%
8.55%
3.79%
1.75%
5.63%
3.88%
4.73%
2.22%
1.48%
7.46%
5.63%
0.08%
100.00%
646962

1970-79
7.32%
2.04%
6.24%
1.81%
1.94%
3.78%
0.73%
2.45%
2.29%
6.88%
12.14%
0.31%
7.73%
3.42%
3.08%
2.97%
3.98%
5.39%
4.68%
2.07%
12.56%
6.17%
0.01%
100.00%
392517

Fontes: Movimento da População, 1887-1901.
Costa, 1911:80-81.
Boletim Anual da SECP, 1980-1981.

Como se deduce dos feitos referidos, a emigración por destinos non é un
fenómeno nacional pero si rexional, que debe ser salientado porque manifesta a relevancia que a existencia de canles/redes migratorias desempeña no
mantemento dos fluxos migratorios nacionais.
Sintetizamos no cadro V as principais características demográficas dos emigrantes legais
entre 1866 e 1979. A correlación entre as características da emigración legal e do conxunto da
emigración (isto é, legal e mais clandestina), variou substancialmente ó
longo do tempo, segundo a taxa de clandestinidade fose maior ou menor,
polo que a utilización dos datos presentados é particularmente problemática
3.3. Características
socioeconómicas dos
emigrantes
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para as décadas de 1960 e 1970, dado que na primeira destas décadas o
número de clandestinos foi superior a un tercio do total das saídas e na
segunda foi superior ó número das saídas legais.
Tendo en conta o que se acaba de dicir e a información dispoñible sobre
este tema noutras fontes, podemos dicir que o migrante típico do ciclo transatlántico era solteiro, do sexo masculino, en idade activa e procedente do
sector primario (Serrão, 1977; Baganha, 1990). Estas mesmas características, aínda que atenuadas, mantíñanse na década dos 50, cando a maior parte
do fluxo aínda se dirixía ó Continente Americano. Así, dun total de 159.657
saídas legais rexistradas entre 1955 e 1959, o 60 por cento era do sexo masculino, o 75 por cento tiña entre 15 e 64 anos de idade, e o 58 por cento era
solteiro. Dos 77.327 emigrantes para os que temos información sobre o sector económico ó que pertencían, o 56 por cento declarou estar ligado ó sector primario (SECP, 1980-81).
Vimos anteriormente que só a partir de 1957 é cando a emigración a
Europa comeza a ter algunha relevancia, polo que o aumento significativo da
compoñente feminina e da porcentaxe de menores que se observa desde a
Primeira Guerra Mundial debe ser entendido como indicador do final dun
ciclo migratorio, neste caso do ciclo transatlántico, durante o cal a reunificación familiar se intensificou.
CADRO V
Características demográficas da emigración legal, 1866-1979
Características

Sexo:
Homes
Mulleres
Idade:
< 14 anos
> 14 anos
Estado Civil:
Solteiro
Casado
Outro
Total

1866-1871

1880-1884

1890-1899

45327
6181

65774 205616 231790 270771 281474 80181
16443 72593 76197 129736 84865 39041

7726
43782

12341 61562 58682 80479 23374 14948 12030 70595 171434 99757
69934 221647 248805 329528 347929 104274 74677 271585 475528 293615
153157
115904
9142
278209

1900-1909

162335
135352
10300
307987

1910-1919

219731
169880
10896
400507

1920-1929 1930-1939* 1940-1949

181310 24810
174670 33647
10359 2198
366339 119222

1950-1959

1960-1969 1970-1979**

54020 215286 378080 227937
54020 127310 268882 164584

24170 169020 306954 184026
19405 136387 329594 202502
1189
5521 10207 5989
81707 342596 646962 392521

Notas: ** Entre 1936 e 1940 non están dispoñibles datos referentes ó estado civil dos emigrantes.
** En 1976 e 1977 non se encontran dispoñibles datos referentes ós emigrantes por
grupo de idade
Fontes: De 1866-1871 e 1880-1884: Baganha, 1990, 359-362; de 1890 a 1900: Movimento
da População; de 1901 a 1912, Emigração Portuguesa; de 1913 a 1921: Movimento da
População; de 1922 a 1940: Anuário Estatístico; de 1941 a 1955, Anuário Demográfico; de
1956 a 1979: SECP - Boletín Anual.
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Sabemos, sen embargo, polas estatísticas dos países receptores, que a
compoñente familiar no ciclo intraeuropeo foi, desde mediados dos anos 60,
comparativamente ó ciclo anterior, máis elevada, aínda que ata 1974 nunca
dominou o fluxo migratorio nacional (Stahl, 1982).
Coñecemos tamén que, debido á propia evolución interna de Portugal e ó
perfil de traballador-migrante que os mercados dos países receptores procuraban, nomeadamente a República Federal de Alemaña, un número crecente
dos emigrantes que partiron na década dos 60 e 70 estaban ligados ó sector
secundario. Este feito pode, aínda que indirectamente, ser reforzado se
temos en conta o crecente significado que os distritos de Lisboa e Leiria tiveron durante o ciclo intraeuropeo (Almeida e Barreto, 1976; Ferreira, 1976;
Stahl, 1982; Silva, 1984).
En suma, e a pesar das especificidades verificadas en cada ciclo, a emigración portuguesa evidenciou sempre algunhas características que convirá
reter. A compoñente masculina, en idade activa, é predominante en tódolos
fluxos migratorios, aínda que no final de cada ciclo migratorio se dea un
movemento de reunificación familiar, que eleva considerablemente o peso
relativo da compoñente feminina; un número significativo de clandestinos é
detectable en tódolos períodos; a saída faise coa esperanza de retorno, ou dito
con outras palabras, a emigración é vista ben individualmente ben socialmente como un fenómeno temporal, como unha fase do ciclo de vida; a emigración portuguesa obedece, durante todo o período, a unha racionalidade
colectiva de cariz económico que nos permite cualificala esencialmente como
un movemento internacional de traballo, no caso portugués cun elevado contravalor en remesas (Brettell, 1986; Baganha, 1993; e Leandro, 1995).
Sendo un movemento internacional de traballo, a emigración portuguesa
mantívose, porque as oportunidades existentes no mercado internacional,
que como vimos variaron considerablemente ó longo do tempo, foron coñecidas e avaliadas como unha alternativa ás oportunidades existentes no país
polos potenciais interesados. É exactamente esa posibilidade de escolla a
que brevemente expresa a carta dirixida a súa nai por un emigrante portugués en Francia en 1924 e que dicía o seguinte:
Aqui vão dois mil escudos ganhos con o suorzinho do meu rosto; ponha-os a juros
imediatamente pero con bons intereses. A saúde é boa, e só penso em conseguir arranjar a tal quantia de que lle falei.
Vou para as vindimas no Sul e, se por lá me der bem, mandarei vir a minha Rosa e os
pequenos, e então nunca mais saio de Francia. Aí não se ganha nada. Portugal é muito
pobrezinho.
Fonte: Carta transcrita por Irene de Vasconcelos no Diário de Lisboa 02/06/1924.
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Resumo
A EMIGRACIÓN
PORTUGUESA E AS
CORRENTES MIGRATORIAS
INTERNACIONAIS (1855-1974).
SÍNTESE HISTÓRICA

Neste traballo realizouse un estudio da emigración portuguesa e
a súa influencia nas grandes correntes migratorias internacionais
dende mediados do século XIX ata a súa finalización a causa da
crise do petróleo na década dos setenta deste século. O estudio
céntrase en dous aspectos fundamentais: por unha parte a evolución cuantitativa por países de destino e rexións de saída, e pola
outra a caracterización socioeconómica dos emigrantes.

Maria Ioannis Benis Baganha

Palabras clave: migracións internacionais, Portugal, América,
Europa, séculos XIX-XX.

Resumen

En este trabajo se realizó un estudio de la emigración portuguesa
y su influencia en las grandes corrientes migratorias internacionales desde mediados del siglo XIX hasta su finalización a causa
de la crisis del petróleo en la década de los setenta de este siglo.
El estudio se centra en dos aspectos fundamentales: por una
parte la evolución cuantitativa por países de destino y regiones
de salida, y por otra la caracterización socioeconómica de los
emigrantes.

LA EMIGRACIÓN PORTUGUESA Y LAS CORRIENTES
MIGRATORIAS INTERNACIONALES (1855-1974). SÍNTESIS
HISTÓRICA
Maria Ioannis Benis Baganha
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Resumé
L’ÉMIGRATION PORTUGAISE
ET LES FLUX MIGRATOIRES
INTERNATIONAUX (1855-1974).
SYNTHÈSE HISTORIQUE
Maria Ioannis Benis Baganha

Dans ce travail, une étude de l’émigration portugaise et de son
influence sur les grands flux migratoires internationaux a été
réalisée sur la période comprise entre, plus ou moins, la moitié
du XIXe siècle et son terme à cause de la crise du pétrole des
années 60 du XXe. L’étude est centrée sur deux aspects fondamentaux: d’une part, l’évolution quantitative par pays de destination et par régions de départ; et d’autre part, la caractérisation
socio-économique des émigrants.

Mots clés: migrations internationales, Portugal, Amérique, Europe, XIXe-XXe siècles.
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Abstract
PORTUGUESE EMIGRATION
AND INTERNATIONAL
MIGRATORY TRENDS (18551974). HISTORICAL SYNTHESIS
Maria Ioannis Benis Baganha

This work included the elaboration of a study on Portuguese
emigration and its influence on important international migratory trends from the mid XIX century until it came to an end as
result of the petroleum crisis in the seventies during this century.
The study concentrates on two fundamental aspects: on the one
hand, the quantitative evolution for countries of destination and
regions of departure and on the other the socio-economic characterisation of emigrants.
Key words: international migrations, Portugal, America,

Europe, centuries XIX-XX.
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As migracións é un dos temas máis
frecuente dentro das ciencias
sociais galegas. Desde a historia, a
economía, a xeografía, a etnografía
ou a socioloxía abórdase a cotío a
complexa problemática que este
feito supón. Coñecemos xa moitos
Román Rodríguez González
dos seus aspectos máis destacados:
gran parte das causas que as motivaron, procedencia xeográfica e orixe social dos emigrantes, formas de organización nos países de destino, consecuencias demográficas que comporta,
períodos en que se desenvolve con máis forza, etc. Sen embargo, un novo
aspecto das migracións, o retorno, atopa escasos referentes na producción
científica. Ben é verdade que se ten un coñecemento bastante exhaustivo dalgúns proxectos vinculados á acción dos indianos no eido da educación ou da
acción social nas primeiras décadas deste século, pero a incidencia actual do
retorno, como característica principal do presente ciclo migratorio, ten un
campo referencial menor. Entre os traballos pioneiros témo-lo realizado por
J. Castillo a finais dos setenta e, paradoxalmente, diversas referencias
durante os anos oitenta levadas a cabo por investigadores dos países de acollida (Izquierdo e Álvarez, 1997). Recentemente contamos con dúas obras
publicadas pola Secretaría Xeral de Relacións coas Comunidades Exteriores
da Xunta de Galicia: un informe elaborado no 1996 sobre o retorno nos
municipios galegos coordinado por De la Campa Montenegro e a Tese de
Doutoramento de Álvarez Silvar, algunha referencia colateral en estudios
concretos e a obra de recompilación das Xornadas sobre Políticas de retorno
de emigrantes editada pola Universidade da Coruña.
Esta circunstancia é pouco explicable se se ten en conta que nos últimos
anos Galicia deixa de ser unha rexión “exportadora” de recursos humanos e
pasa a presentar un balance positivo no referente ás entradas-saídas da
comunidade con respecto ás áreas receptoras tradicionais. De feito, segundo
o I.G.E., a cifra de altas censuais cualificadas como inmigrantes entre os
anos 1981 e 1994 sitúase en 168.369 (desagregándose en resto de España:
82.165, e estranxeiro: 86.204). Isto supón un excepcional saldo migratorio
positivo de 35.531 persoas, sendo aínda máis significativo con respecto ó
estranxeiro: 44.372 (a relación Galicia-conxunto nacional é negativa en
8.841). Por outra parte, existe un consenso no eido científico á hora de cualifica-lo período temporal posterior á data clave de 1973 como unha nova
fase na historia recente das migracións. Fronte a un ciclo entre o 1946 e o
1960 en que, segundo as estimacións oficiais, máis de 300.000 galegos emigran ós países de Hispanoamérica, e a outro, inmediatamente posterior ó
aperturismo español, que rematará coa crise dos setenta, onde se cifran en
máis dun millón de persoas as dirixidas ás áreas máis industrializadas do

A EMIGRACIÓN DE
RETORNO NAS
PEQUENAS CIDADES
GALEGAS
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Estado e doutros países da Europa Occidental, as pasadas décadas implican
á vez o freo das saídas e o inicio dos retornos.
Quizais se poida entender esta tardanza, en primeiro lugar, pola lentitude
por parte do corpo investigador en asimila-lo cambio no discurso científico,
pois como feito demográfico e cultural aínda se identifica, hoxe en día e a
pesar dos datos anteriores, a Galicia como un espacio fundamentalmente
emisor de emigrantes (evidentemente, as súas pegadas poboacionais e territoriais perdurarán moito tempo, condicionando gran parte das estructuras
económicas e sociais da comunidade). E, en segundo termo, pola enorme
dificultade de atopar un sistema de fontes coherente. Se para a emigración
xa é necesario traballar con diversas estimacións e cálculos indirectos para
emenda-las lagoas das estatísticas oficiais, para o retorno esta dificultade
agrávase aínda máis. Por unha parte o I.N.E. e o I.N.M. presentan unha falta
de continuidade nas cifras que presentan e, cando as achegan, estas non tenden a coincidir cos datos das baixas consulares, que é outra das fontes nas
cales se podería obter información sobre a volta de emigrantes do estranxeiro. Álvarez Silvar xa nos avisa desta circunstancia ó compara-las cifras
de retornos internacionais que presenta o I.N.E. para Galicia no período
1985-1991: 18.590 individuos, que contrasta coas 41.570 baixas nos consulados para as mesmas datas.
Faise necesario, por conseguinte, achegarse ó retorno a través de estimacións indirectas, en moitos casos a unha escala espacial reducida, ou con
casos locais, para poder manexar indicadores da incidencia deste proceso
no marco sociocultural e económico da Galicia actual. Este é o obxectivo
básico da presente análise: identificar como a emigración de retorno desempeñou un papel de estímulo de desenvolvemento para as pequenas cidades
galegas. Vilas ou cabeceiras de comarca que se beneficiaron directamente
do investimento de capital procedente do aforro exterior na construcción,
no comercio,... e do propio retorno físico das persoas que, ó fixa-la súa residencia nelas, se constitúen nun aspecto fundamental xustificante de parte
do espectacular crecemento económico que experimentaron nas últimas
décadas.
Moito se ten escrito sobre o binomio emigración-Galicia, dende múltiples perspectivas e enfoques ideolóxicos. Non é aquí o momento de incidir
na súa transcendencia para a comprensión da natureza da sociedade galega,
senón para presentar como un dos seus aspectos significativos o retorno e o
investimento dos emigrantes nos seus lugares de orixe, é un factor primordial que incidirá no proceso de urbanización das vilas galegas.
É interesante, de tódolos xeitos, presentar un moi breve esbozo das liñas
de interpretación fundamentais que analizan o complexo fenómeno migratorio. Fronte ás lecturas da escola marxista, que identificaban o proceso como
unha evidente consecuencia do subdesenvolvemento de Galicia e da súa

30 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Paxs. 29-52

1/6/04

10:36

Página 31

Román Rodríguez González

situación dependente dentro do marco internacional de organización económica, outras chegaban a afirmar, de xeito se se quere cínico, que a emigración sería, a medio prazo, positiva para Galicia xa que suporía para a rexión
axusta-la variable poboación-recursos perdendo man de obra sin cualificar
(Sánchez, 1976). Mesmo o emigrante e o pobo galego foron presentados de
moi diferentes xeito segundo a óptica escollida. Mentres nalgúns casos,
como xa advertía o mestre Castelao, a emigración se considera o espello do
fracaso dun pobo que no seu conxunto renuncia á revolta e, en vez de protestar, emigra. Noutros casos, hónrase o emigrante pola difícil decisión de
marchar do seu lugar de orixe para buscar unha saída á súa situación, na
maioría dos casos, preocupante (Hernández, 1992). Aínda que se fai evidente que as causas principais da emigración foron a desarticulación da economía campesiña tradicional e a debilidade do proceso industrializador
(Dopico, Losada, 1996), o retorno tamén se mantén nesta dialéctica dual.
Para algúns é unha segunda praga social para Galicia despois da emigración
(custos sociais da volta de traballadores xubilados, doutros que non se adaptaron ó país de acollida,...). Mentres, para outros, creou riqueza en Galicia,
potenciou a súa capacidade económica, investiu nos sectores económicos da
nosa Comunidade, mellorou o noso nivel de vida e realizou unha achega cultural primordial ó ampliar horizontes e proporcionar experiencias de áreas
diferenciadas (Campa, 1996).
Sexa como for, o que parece incuestionable, independentemente de calquera orientación investigadora, é, en primeiro lugar, o forte impacto da emigración dentro da organización espacial e poboacional da Galicia actual; en
particular das áreas rurais, principais zonas emisoras, que presentan unha
clara tendencia ó envellecemento demográfico e ó despoboamento como
consecuencia da perda de efectivos humanos ó longo do século. Independentemente dos problemas medioambientais e de perda de forza de traballo
que supón, o certo é que a estructura productiva do rural galego, co inicio do
proceso de modernización da actividade agropecuaria, víase imposibilitada
para manter unhas unidades familires como as que existían durante a primeira metade de século, forzando a un número importante de poboación ó
éxodo. Éxodo posibilitado pola crecente demanda de traballadores por parte
das economías urbanas nacionais e internacionais (mesmo tamén as galegas), que en paralelo, vivían un amplo desenvolvemento industrial. Ante a
pregunta ¿que pasaría nos últimos trinta anos se non se producira a emigración en Galicia?, non me atrevo a afirmar se a emigración, no seu momento,
foi positiva ou negativa, en sentido estricto para o rural galego, e moito
menos para os milleiros de galegos que saíron do campo para se empregar
nas cidades. Neste sentido estimo que sería importante realizar novas lecturas dos fenómenos migratorios; tanto dende o punto de vista da súa oportunidade ou non, nos momentos en que esta se produciu, como dende o punto
de vista do propio emigrante, ou do seu significado económico.
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O que si se presenta como demostable é a intervención dos emigrantes,
ben vía retorno físico, ben vía investimento de capital proveniente dos seus
aforros, dentro do proceso de urbanización das vilas e pequenas cidades de
Galicia; sendo un factor que incide directamente no devandito proceso, con
maior ou menor intensidade segundo os casos, contribuíndo como estímulo
para o seu crecemento urbanístico, poboacional e funcional.
Unha das características sociais máis destacadas
do emigrante galego é a articulación dun proxecto migratorio no cal se decide saír coa firme
idea de regresar ó lugar de orixe coa suficiente
solvencia como para poñer en marcha unha actividade económica propia
(Bertrand, 1992). Álvarez Silvar establece unha tipoloxía sobre os motivos
que impulsan o retorno: o previsto, o dos inadaptados e os forzados. O previsto responde a unha planificación da estadía coa finalidade de retornar
canto antes co capital suficiente como para impulsar unha actividade propia.
O motivado por inadaptación correspóndese, fundamentalmente, con aqueles que polas diferencias idiomáticas e socioculturais non son capaces de
integrarse no país de destino. Por último, o forzado derívase da aparición de
condicións adversas nos focos receptores: inestabilidade político-económica
nos países de América Latina a partir dos anos setenta e oitenta, e aparición
de síntomas de crise económica nos países máis industrializados de Europa.
As estimacións realizadas sobre o volume de individuos que participan
do retorno é moi variada. Atópanse cifras excesivamente reducidas, pouco
máis de 50.000 antigos emigrantes habitan en Galicia (segundo o Informe
sobre o retorno nos municipio de Galicia), e outras quizais esaxeradas nas
súas estimacións, como a de J.R. Bertrand, que o sitúa en case un millón de
persoas. Ante esta situación, motivada polas lagoas das fontes informativas
e as diversas metodoloxías empregadas para o cálculo, o máis interesante
pode ser centra-la análise da súa incidencia nas estructuras demográficas e
territoriais a partir dos anos oitenta. Pois, por unha parte, pódese recorrer ó
saldo de baixas-altas nos Padróns, e, por outra, é o período no cal o retorno
como fenómeno sociodemográfico adquire maior magnitude. Ademais, nos
últimos anos a ilegalidade no concerninte ós desprazamentos de poboación
tende a remitir (polo menos con respecto ós países máis desenvolvidos do
noso contorno).
Nun momento en que o crecemento natural da rexión se encontra nuns
niveis que non aseguran o relevo xeracional, a volta de antigos emigrantes é
un dos escasos impulsos de dinamización demográfica cos que se conta.
Desde comezos da década pasada, como xa se avanzou, a balanza migratoria comeza a presentar un saldo positivo para Galicia. Non debemos pensar,
sen embargo, que nos estamos a converter nun foco de atracción de inmigración; senón que o proceso existente, como é ben sabido, fundaméntase no
1. O RETORNO
COMO NOVO FACTOR DEMOGRÁFICO
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regreso de antigos traballadores que saíron nos anos precedentes cara a espacios con maiores niveis de desenvolvemento. Esta dinámica comeza no ano
1983 e a partir de aquí mantense nunha liña alcista: do ano 1983 a 1990 a
media anual está en 3.000 individuos e do 1990 en adiante en 7.000. Neste
grupo a maior proporción correspóndese cos procedentes de países estranxeiros, mentres o balance co resto do estado se encontra nunha situación
máis ambivalente.
Polo concerninte ós procedentes do estranxeiro, sorprende a insignificacia que supón na actualidade a saída de galegos, cunha media nos anos
noventa inferior ós 100 por ano. Feito que contrasta con outros períodos da
nosa historia recente, como a década dos sesenta, onde a cifra de individuos
participantes nas migracións internacionais superaba as 286.000 persoas
(segundo datos oficiais extraídos do Padrón, polo que é de supor que a cifra
real sexa superior, se pensamos simplemente en que unha persoa pode emigrar e non darse de baixa no Padrón do seu lugar de orixe). Neste freo tan
forte das saídas hai que ter en conta o melloramento dos niveis de desenvolvemento en España (case equiparable ós países máis avanzados do contorno
comunitario), a que os países receptores tradicionais deixan de precisar
recursos humanos coa mesma intensidade anterior, e a que, tamén, a presión
demográfica interna reduciuse de modo considerable nos últimos tempos. O
retorno, pola súa parte, impúlsase pola inestabilidade política e económica
de Sudamérica, o retardamento dos índices de crecemento económico e o
endurecemento das condicións legais dos países industrializados (Álvarez,
1997). Significativo do retorno é que os individuos procedentes do estranxeiro que se dan de alta no período 1991-1994 teñen unha orixe, maioritariamente, española. Case un 94% dos inmigrantes estranxeiros naceron nas
EVOLUCIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS EN GALICIA (1981-1994)
–migracións ó estranxeiro e ó resto de España–
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–migracións con respecto só
ó estranxeiro–

–migracións con respecto só
ó resto de España–

ORIXE DOS ESTRANXEIROS DATOS DE ALTA NO CENSO GALEGO ENTRE 1991 E 1994

Francia 6,6%
Outros 15,3%
América do Sur 22,1%
93,6%

6,4%

Alemaña 24,8%
Suíza 31,2%

estranxeiros procedentes do estranxeiro
españois procedentes do estranxeiro

Fonte: Movementos migratorios en Galicia I.G.E.
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nosas fronteiras, mentres só un 6,4% dos mesmos son plenamente estranxeiros (neste grupo hai que contabilizar tamén ós fillos de emigrantes nacidos nos lugares receptores). Os países de procedencia dos retornados indícannos abertamente as áreas que tradicionalmente recibiron ós emigrantes
galegos: Suíza, Alemaña, Francia e diversos países de Sudamérica.
Ó observa-lo balance Galicia-resto de España a situación presenta unha
tendencia menos clara, oscilando anos de saldos positivos e negativos. Si é
claro o incremento da mobilidade interrexional dos últimos anos, aínda que
na actualidade presenta unha natureza completamente diferente á das décadas pasadas. A mobilidade xa non está ligada ó desprazamento de traballadores saídos desde o campo cara ás áreas máis industrializadas do Estado,
senón a desprazados que acceden a empregos públicos, a outros que se trasladan dentro dunha mesma empresa, ou por estudios universitaios.
Os inicios da década dos noventa son favorables demograficamente para
Galicia, concretamente en 2.303 individuos entre 1991 e 1994. Desagregando esta información obtéñense matices de interese. Os lugares tradicionais de emigración de galegos, o País Vasco, Cataluña ou Madrid, envían a
Galicia máis persoas das que reciben. Especialmente as Vascongadas, que
neste período botan un saldo positivo para Galicia de cerca de 2.000, antigos
emigrantes e descendentes que retornan polo peche dalgunhas industrias ou
por fuxir dun clima social nada atractivo. Pola contra o principal foco actual
de inmigración interno é o arquipélago canario, cun saldo negativo superior
ós 1.600 individuos. En menor medida tamén participan desta circunstancia
as Illas Baleares e as comunidades murciana e valenciana. As restantes teñen
uns valores que, podendo ser positivos ou negativos, non son demasiado
relevantes tanto polo cativo volume de desprazamentos como polo mínimo
saldo optido (A Rioxa: -9; Estremadura: 17).
Centrándonos xa na propia Galicia, e contrariamente ó que vén sendo
habitual no transcurso do presente século, nos últimos anos numerosos concellos galegos presentan saldos migratorios positivos. Da importancia numérica que o fenómeno adquire despréndese que, segundo datos do I.G.E., en
1994, dun total dos 314 concellos galegos, só 67 presentan un saldo migratorio exterior negativo (estranxeiro e resto de España). Outros 97 participan
dun saldo externo positivo, pero o interno, as variacións de residencia interrexional, é máis importante dando como resultado un total negativo. Os 150
restantes teñen un saldo global favorable fundamentado na chegada de retornados. Espacialmente este proceso marca uns constrastes entre aquelas entidades locais que continúan a perder poboación vía migratoria, fundamentalmente concellos situados en espacios rurais e zonas de montaña, e aqueles
outros que se colocan como focos de recepción máis importantes. Marcando
unha fronteira aleatoria para individualizar ós anteriores, como pode se-lo de
presentar un saldo migratorio externo superior a 40 individuos, identifícase
un
aspecto
de
interese
ó
producirse
este
fenómeno,
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SALDOS MIGRATORIOS DE GALICIA CON RESPECTO Ó RESTO DE ESPAÑA
(1991-1994)

sobre todo en municipios que contan con núcleos urbanos. Non só nas cidades principais do sistema rexional, senón en gran parte das vilas galegas
(Monforte, Lalín, O Barco, Tui, Carballo,...), que é o nivel urbano que interesa analizar nesta investigación. Este fluxo humano vai ter un impacto
directo no desenvolvemento das pequenas cidades e cabeceiras comarcais da
rexión. Xa é lugar común afirmar que o emigrante galego, saído maioritariamente do medio rural, cando retorna elixe un núcleo deste tipo para fixala súa residencia. Prodúcese deste modo un transvasamento demográfico
indirecto campo-cidade que anima o proceso de crecemento integral dos
centros urbanos, xa que tanto as cidades principais do sistema rexional como
estes núcleos beneficiaranse dunha serie de factores, que se presentarán a
continuación, ligados ó efecto do retorno.
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SALDOS MIGRATORIOS POR MUNICIPIOS. ANO 1994

Fonte: Movementos migratorios en Galicia I.G.E.

Como se acaba de ver, o emigrante galego,
saído fundamentalmente do medio rural,
cando retorna elixe como residencia os
núcleos urbanos. A elección destes asentamentos responde, ó noso entender, a circunstancias de índole sociolóxica e económica.
Económica, xa que as vilas e cidades van se-los puntos en que os emigrantes concentren os cartos gañados no exterior, ó ser estes espacios os que ofrecen maiores oportunidades de emprender un negocio ou rendibilizar un
investimento. E sociolóxicas, xa que o emigrante emigrou cara a cidades,
interpretándose este contorno como máis positivo en contraposición a un
medio rural no que as súas carencias impulsaron a saída ó exterior.
2. O RETORNO COMO
FACTOR DESENVOLVEMENTO PARA AS
PEQUENAS CIDADES
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Para as vilas e pequenas cidades o fenómeno supón un estímulo no propio aumento poboacional, espectacular desde os anos sesenta á actualidade.
Estes núcleos, localizados indistintamente tanto no litoral como no interior,
asocian as últimas décadas a un intenso proceso de urbanización. Non hai
máis de 30 anos eran modestísimas poboacións, de escaso tamaño físico e
débil actividade. Debido á coincidencia temporal de diversos factores:
modernización e capitalización da actividade agropecuaria, descentralización dos servicios e dotacións públicas cara a niveis urbanos menores, consolidación de sistemas de empresas locais, melloras da rede de comunicacións, e outros, dos que a incidencia do retorno é un máis, van ver medrar de
forma rápida o seu número de habitantes, o seu espacio edificado e a súa
carga funcional. O aumento poboacional que experimentan non é explicable
polos ritmos naturais de crecemento, senón polo feito de presentar saldos
migratorios positivos, que as converten en modestos focos de inmigración;
aínda que, neste sentido, temos que establecer unha diferencia entre aqueles
individuos que se desprazan a estes núcleos para traballar nalgunha das actividades urbanas, dos propios emigrantes retornados que elixen as vilas para
fixa-la súa residencia.
Atopámonos de novo cunha gran limitación á hora de poder calibrar e
cuantifica-la incidencia deste proceso na secuencia demográfica das vilas: a
inexistencia dunha fonte informativa directa. Tense que recorrer a estimacións indirectas que, evidentemente, dificultan as análises e recomendan un
achado á problemática a microescala para unha mellor identificación do
mesmo. Neste sentido unha posibilidade proposta é recorrer, dentro dos
Padróns de Habitantes de cada concello, á desagregación dos lugares de nacemento dos individuos do mesmo. Feito este exercicio para unha ampla serie
de pequenas cidades (Rodríguez, 1997), obtense que na trintena de cabeceiras de comarca situadas no interior de Galicia un número importante dos residentes das vilas naceron nos lugais tradicionais da emigración. Trátase dos
fillos de emigrantes que viven hoxe en día nestes núcleos, aínda que o número
total de retornados ten que ser necesariamente maior ó non cuantificarse os
propios emigrantes que naceron no contorno das pequenas cidades.
Para plasma-la importancia do fenómeno seleciónanse dúas vilas, unha de
tamaño medio dentro do nivel galego, Xinzo de Limia, e outra situada nun
espacio de montaña, Viana do Bolo. Neste último caso estamos ante un
modesto asentamento de 1.571 habitantes censados no 1991, dos que un
42,5% non naceron dentro dos seus límites administrativos. Neste total de 670
persoas pódense diferenciar aquelas persoas nacidas nos lugares tradicionais
da emigración, daqueloutros naturais da comarca e do resto da provincia, que
pasaron a residir en Viana por motivos laborais, familiares ou doutro tipo. Vistos os datos adxuntos adivíñase a importancia que adquire o retorno, pois 1 de
cada 6 residentes de Viana naceron nos lugares característicos da emigración
(débese ter en conta que estes individuos son descendentes de persoas saídas
do contorno local que non se contabilizan nestas estatísticas como retornados).
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Tamén no caso de Xinzo a porcentaxe de poboación “foránea”, nacida fóra dos
límites municipais, é elevada, un 54,5%, que supón 2.706 individuos para un
total de 4.972 habitantes no ano 1991. De novo só os fillos dos retornados
supoñen un número significativo, 543 casos. Afírmase a categoría de fillos
pois a idade media dos nacidos no estranxeiro e fóra de Galicia oscila de forma
maioritaria entre os 15 e os 30 anos (un 37,5% dos casos).
ORIXE XEOGRÁFICA DOS RESIDENTES
NON NACIDOS NOS LÍMITES MUNICIPAIS

Poboac. en 1991
Poboac. non nacida no municipio

VIANA
DO BOLO
1.573
670

XINZO
4.972
2.706

Nacidos nos municipios da comarca
Nacidos resto da provincia
Nacidos resto de Galicia

122
193
56

1.034
834
172

Nacidos resto de España
País Vasco
Cataluña
Madrid
Resto

198
26
24
22
126

199
92h
40
16
51

Nacidos estranxeiro

101
9
13
5
37
22
9
6

344
43
106
10
59
30
57
39

Suíza
Alemaña
Arxentina
Portugal
Francia
Venezuela
Resto
Fonte: Padróns de habitantes, 1991

O simple aumento demográfico supón unha resposta directa da estructura
económica local, o seu máximo expoñente é o auxe constructivo relacionado
coa emigración. Ámbalas circunstancias presentan no proceso de urbanización das vilas galegas unha forte vinculación. En primeiro lugar, o emigrante
leva a cabo investimentos impulsados pola súa propia idiosincrasia, pois
parte coa idea xeral de “ir” para “volver”, construíndo para residir tralo
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retorno. A isto engádeselle a tradicional pouca confianza do emigrante no
depósito bancario, preferindo un investimento directo dos aforros propios, e
a rendibilidade da promoción inmobiliaria, pois dende os anos setenta a
construcción no medio urbano móstrase como unha acción moi segura e fiable. En segundo termo, prodúcese a compra de pisos e vivendas urbanas coa
finalidade de ser ocupados temporalmente durante as vacacións estivais e, de
xeito definitivo, cando se produza o regreso final. Neste sentido ten grande
importancia o feito de que na maioría das casas onde partiron emigrantes
permaneceu un membro da unidade familiar, un irmán ou irmá, que co paso
dos anos foi formando a súa propia familia. De xeito que, co paso do tempo,
a persoa que marchou empézase a sentir alleo á primoxénita unidade, polo
que para o gozo das vacacións no seu lugar de orixe pasa á compra dunha
vivenda nun núcleo urbano próximo (Rodríguez, 1995).
A chegada do aforro emigrante repercute, tamén, na consolidación dunha
base terciaria, comercial e de servicios, nos núcleos rectores de comarca.
Púxose de evidencia en diversas análises xeográficas e económicas, a tendencia á posta en marcha por parte dos retornados de pequenos negocios
deste tipo. Así mesmo, nalgún casos remítese a importante presencia de
sucursais bancarias nas vilas ó interese destas entidades de canaliza-lo aforro e divisas provenientes da diáspora (González, 1982).
O investimento directo en empresas industriais é menos frecuente, tanto
polo risco que implica como pola xeralmente elevada dispoñibilidade económica necesaria. A pesar disto detectouse que algunhas empresas teñen a
súa orixe na aposta industrial de emigrantes retornados. O retorno é tamén
estímulo para a aparición de comportamentos urbanos nas vilas das áreas
rurais, matizados estes pola asimilación por parte dos emigrantes da cultura
e mentalidade dos países receptores, traendo consigo numerosas innovacións
que se aplicarán en diversos campos e unha mentalidade máis aberta.
Concíbese así, como o retorno e investimento de remesas por parte dos
emigrantes é un factor impulsor máis do desenvolvemento urbanístico das
pequenas cidades galegas, factor de desigual importancia en cada caso concreto, pero que supón un estímulo engadido ó aumento de poboación, ó
incremento do espacio construído e á consolidación terciaria destes núcleos.
Ata o momento abordouse o retorno como un
factor fundamentalmente demográfico, a pesar
de que acada tamén unha grande importancia
como elemento económico. Xa é lugar común
afirma-la gran incidencia que alcanza no desenvolvemento e modernización
productiva da nosa comunidade o investimento das remesas procedentes da
emigración. Cuantificalas cun maior ou menor grao de precisión é, por outra
parte, unha tarefa que na actualidade presenta un enorme grao de dificultade.
Ó máximo que se pode chegar é a extrapolacións da incidencia do fenómeno
3. EXEMPLOS LOCAIS
DA INCIDENCIA DO
RETORNO
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a nivel local, que, dalgún xeito, marcan as tendencias xerais existentes. No
referente ás vilas e pequenas cidades o estudio do retorno como factor de
dinamización e crecemento económico-funcional fundaméntase no manexo
de fontes indirectas que en moitas ocasións presentan notables lagoas ou
imprecisións (licencias de obra municipais, enquisas, listaxes I.A.E.,...),
lóxicas se se ten en conta que o obxectivo destas fontes non é cuantifica-la
repercusión dos investimentos procedentes da emigración, pero que son a
única fórmula que permite fundamentar moitas das consideracións con respecto a isto.
O único intento sistemático de calibra-las repercusións económicas
correspondeulle á Secretaría Xeral de Relacións coas Comunidades Exteriores, que a través do seu Informe... presenta un marco referencial con respecto
ó destino dos investimentos da emigración. A pesar das, ó noso entender,
limitacións metodolóxicas que presenta o citado Informe (a base estatística
do mesmo é unha enquisa cuberta nos concellos polos alcaldes), os datos que
presentan axústanse en certo modo á percepción social existente.
SECTORES DE INVESTIMENTO DO RETORNO
Primario
Secundario
Terciario
Sen determinar

18,90%
27,30%
45,60%
8,30%

Fonte: Informe sobre el retorno en los municipios en Galicia.

Predominan aqueles investimentos que teñen como destino final a posta
en marcha dunha actividade comercial ou de servicios, con case a metade
das totais. Séguelle o secundario como segundo sector de atracción, con
poucas experiencias industriais (barreiras de entrada que presenta a industria) e un claro predominio da construcción. Por último sitúase a actividade
agraria, que atrae o menor volume dos anteriores (pouco interese polo investimento no mundo rural).
Tras un estudio previo realizado sobre o proceso de urbanización da vilas
e pequenas cidades do interior de Galicia1, nun total de 31, chegouse á conclusión da existencia de dous destinos principais para o investimento procedente da emigración, a construcción e o sector servicios. E dous menos
importantes, a función industrial e o sector financeiro (Rodríguez, 1997).
1. Provincia da Coruña: Arzúa, Melide, Negreira, Santa Comba e Ordes. Provincia de Lugo: Becerreá, A
Fonsagrada, Meira, Quiroga, Chantada, Mondoñedo, Vilalba, Monterroso, Monforte e Sarria. Provincia
de Ourense: A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Bande, Celanova, Ribadavia, Xinzo, Allariz, Maceda, O
Barco, O Carballiño e Verín. Provincia de Pontevedra: A Cañiza, A Estrada e Lalín

ESTUDIOS MIGRATORIOS 41

Paxs. 29-52

1/6/04

10:36

Página 42

A emigración de retorno…

A súa incidencia no proceso de consolidación edificativa destes asentamentos é capital tanto no papel de promotores como no de simples compradores de vivendas. Hai que ter en conta, neste sentido, que o incremento do
parque inmobiliario adquire unha grande intensidade entre 1960 e 1991, superior a un 250% como media, alcanzándose en núcleos particulares cifras
espectaculares, como Santa Comba, cun incremento dun 726%, Lalín, un
607%, O Barco, un 432%,... Estas ratios son moi superiores ós xa de por si
elevados ritmos demográficos (nun 73% de media). Esta circunstancia débese
explicar tendo en conta que o sector faise moi atractivo para o investimento
inmobiliario. Por tal circunstancia cóntase cun importante número de vivendas deshabitadas gran parte do ano, que son propiedade de emigrantes e doutros investidores que acoden á construcción como estratexia económica.
A anterior afirmación, sen embargo, resulta do coñecemento da realidade
de análise, cotexada con enquisas a profesionais vinculados á actividade. A
obtención de cifras concretas complícase de grande maneira e son moi escasas as análises onde se poidan atopar informacións pormenorizadas que confirmen esta hipótese de traballo. Sábese polo Informe... que a construcción e
a vivenda son o destino predilecto das remesas dos emigrantes (atrae este
sector o 24,2% dos investimentos totais), pero obter información sobre a
titularidade e a promoción da edificación por parte dos emigrantes faise
sumamente difícil. Non se conta con ningunha fonte estandarizada, sendo,
quizais, a que máis se achegue a esta categoría as demandas de Licencias de
Obra (onde se identifica ó solicitante). Nestes casos tamén nos imos atopar
con dificultades importantes para conseguir información. A primeira é que
nalgúns rexistros municipais non se anota o domicilio do peticionario, co
que, desde este punto de vista perde interese, e por outra, aínda que se solicite é posible que os datos extraídos non teñan un grao de fiabilidade destacado. Ademais, e para complicar máis a realización desta análise, é frecuente
que o emigrante leve a cabo a súa acción investidora a través de intermediarios locais.
Para tal efecto só en casos concretos se pode coñece-lo domicilio do solicitante das licencias, por exemplo en Monterroso, e noutros a realización de
traballo de campo permite comprobar desaxustes existentes neste aspecto
entre as Licencias e a realidade da expansión urbana (así confirmado no caso
do Carballiño). Monterroso, a pesar do seu modesto tamaño, recibe un
impulso constructivo importante por parte dos emigrantes. Neste núcleo e
durante un lustro, o 1975-80, rexístranse varias iniciativas promovidas por
residentes en áreas tradicionais de emigración. Nestes anos cóntase con 4
peticións para a construcción de edificios (sobre un total de 10 para este
tempo) provenientes de individuos con residencia en Francia (2), Venezuela
e Bilbao; e de 6 licencias (dun volume de 28) para a construcción de casas
no núcleo urbano, procedentes todas de diferentes partes do País Vasco.

42 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Paxs. 29-52

1/6/04

10:36

Página 43

Román Rodríguez González

No Carballiño, núcleo de especial dependencia dos investimento de capital emigrante procedente de Hispanoamérica, non se recolle no Libro de
Licencias ningunha petición de residentes nos lugares típicos de emigración
das xentes desta bisbarra (México, Panamá,...), cando nunha comparanza
cunha sondaxe realizada por traballo de campo obsérvase que a súa transcendencia no proceso urbanístico foi fundamental (onde se detectaron os edificios postos en marcha a partir do investimento de emigrantes). Esta situación
é explicable por motivos diversos como a posibilidade de que os promotores
conserven a nacionalidade española ou teñan dobre nacionalidade, que busquen “homes de palla” para levar a cabo a súa actividade no campo da construcción, ou que a actividade sexa promovida por constructores locais coa
finalidade de posteriormente vender pisos e casas ós emigrantes.
Neste sentido, e coa finalidade de efectuar unha análise comparativa,
seleccionáronse tres espacios diferenciados para poñer de manifesto a incidencia que ten o impulso destes promotores na expansión urbana da vila. O
primeiro, a área do Parque, correspóndese co sector urbano de maior calidade do Carballiño, formado por vivendas unifamiliares ben acondicionadas
e con amplos xardíns. Nel un número moi destacado de casas son propiedade
de emigrados en Panamá, México ou Madrid, de alto status económico. Nun
sector urbano ben distinto ó anterior, a rúa Xulio Rodríguez Soto, inicialmente proxectada como variante á estrada Ourense-Pontevedra, e na que
hoxe se asentan edificacións de elevada altura (sendo unha das rúas máis
importantes do sector central do núcleo), volve individualizarse, a pesar da
inexistencia directa nas peticións de licencias, como un lugar en que as
enquisas individuais indicaron a dependencia existente entre a promoción
edificativa e o investimento de capital procedente da emigración.
Nas áreas máis periféricas do espacio construído do núcleo, e como terceiro sector seleccionado (na estrada de saída cara ó Irixo), a presencia de
retornados e da promoción inmobiliaria migratoria identifícase perfectamente
cunha masiva participación no proceso constructivo. Neste sector atopámonos con edificios de 2-3 plantas, promovidos, ademais de por emigrantes hispanoamericanos, por individuos da segunda fornada migratoria importante de
Galicia, é dicir, por persoas que traballan na Europa occidental.
Noutro caso exemplificador deste proceso, o da vila pontevedresa de
Lalín, identifícase a influencia da emigración nos períodos de maior venda
de pisos (Rodríguez, 1995). Tras enquisas con empresarios do sector, puidéronse coñece-los meses de maior venda de pisos, coincidentes cos períodos
vacacionais, agosto en primeiro lugar, seguido de Nadal e Semana Santa.
Tamén se poden considerar matices diferenciadores entre os emigrantes a
Sudamérica e os europeos. Mentres os primeiros, ó teren maiores posibilidades de éxito económico ó integrarse en países en expansión neses momentos, se converten en axentes e promotores de edificios (proba diso é que
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Fonte: Enquisa individual.
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algúns dos máis significativos do núcleo teñen os seguintes nomes: Edf. Brasil, Arxentina, Caracas,...), os europeos teñen un papel máis restrinxido,
encamiñándose as súas accións á compra de pisos coa intencionalidade de
ocupalos tralo retorno.
Na interpretación das circunstancias que orixinan esta orientación investidora atopamos varios motivos. O primeiro aparece relacionado ó tradicional receo que o emigrante sente polas entidades bancarias, preferindo un
investimento directo nun sector como a construcción, que implica pouco
risco, especialmente neste período histórico onde o proceso de desenvolvemento das vilas orixinaba unha demanda de vivendas, sendo a construcción
un subsector económico á alza. O segundo está relacionado co interese que
o emigrante pon na construcción ou compra dunha vivenda para o seu
retorno e/ou gozo dos períodos vacacionais. Deste xeito, o impulso ó progreso edificativo das vilas cabeceira mídese, por unha parte, a través da promoción directa por parte de emigrantes de novas construccións nos núcleos,
e, por outra, a través da compra de pisos ou vivendas por parte do colectivo,
construídos por promotores locais.
Xunto ó investimento considerable, outra estratexia desenvolvida é a
posta en marcha dun pequeno negocio de servicios. Circunstancia que incide
directamente no desenvolvemento funcional das vilas, e que é posible nas
últimas décadas gracias ó seu crecemento poboacional e ó incremento do
nivel de consumo da poboación das áreas rurais tributarias. As razóns que
fundamentan esta estratexia estriban no feito de que, en gran número de ocasións, son actividades demandantes duns niveis baixos ou medios de especialización profesional, nas que se podía, noutros casos, aplica-la experiencia adquirida nos países de destino e que, por outra parte, a súa apertura
coincide no tempo cun período de bonanza e intenso desenvolvemento económico que aseguraba unha importante demanda.
O anterior leva consigo un considerable incremento funcional para as
pequenas cidades e, por conseguinte, un reforzamento da propia centralidade
espacial. Ámbalas circunstancias contribúen á súa consolidación como
núcleos terciarios referentes das áreas rurais. Contan, así, cunha media de
poboación activa terciaria que significaba no ano 1991 un 67,2% da total,
segundo os Censos Municipais, e unha multiplicación e importante diversificación da actividade comercial e de servicios privados (por exemplo as
licencias retallistas entre 1960 e 1991 medran nun 104,7%).
Por non existir ningunha fonte informativa que oriente cando un particular pon en marcha un negocio se esta persoa estivo, ou non, na emigración,
tal afirmación débese sustentar na investigación persoal (en Lalín realizouse
unha sondaxe nunha das principais rúas comerciais, a de Licho, e o resultado
foi que, para 17 comercios das ramas do téxtil e do calzado, 9 pertencen a
retornados), ou en métodos deductivos, como pode se-lo nome que se lle pon
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a algúns establecementos de hostalería, que se repiten na meirande parte de
vilas cabeceiras (Zurich, Caracas, París,...).
O depósito dos aforros conseguidos nas entidades bancarias e a actividade industrial son, con respecto ás anteriores, dúas eleccións minoritarias
por parte dos emigrantes, pero que, sen embargo, tamén adquiren certa significación. Ó analiza-la actual estructura terciaria das vilas cabeceiras unha
das circunstancias que chama a atención é o destacado volume de sucursais
de entidades financeiras (cunha media de case 10 oficinas por núcleo). Esta
importante presencia é o resultado dun intenso proceso de apertura e implantación de novas delegacións crediticias nos centros comarcais nas últimas
décadas, pasándose dun total a mediados dos sesenta de 78 establecementos
deste tipo, a outro en 1991 de 288, que case multiplica por catro a cifra inicial. Esta secuencia é necesario enmarcala, por unha parte, nun proceso de
monetarización da economía campesiña e na modernización das relacións
económicas, e, por outra, na chegada de capitais exteriores procedentes das
transferencias asociadas ó estado de benestar (especialmente xubilacións) e
de remesas de capital estranxeiro. Estas dúas últimas circunstancias explican
que moitos municipios rurais e de montaña de escaso dinamismo das actividades productivas e uns elevados índices de envellecemento presenten un
número de delegacións crediticias importantes (é xa paradigmático cita-los
casos dos concellos ourensáns de Avión ou Beariz). As entidades financeiras
no seu afán de captar estes depósitos buscan unha localización próxima ás
áreas de partida deste colectivo que chegan a alcanzar valores significativos.
Así, segundo datos publicados na revista Economía de La Voz de Galicia
extraídos da Asociación Española de Banca, os depósitos de non residentes
en Galicia nas entidades financeiras con domicilio social na rexión (bancos
Pastor, Gallego, Galicia, Simeón, Etchevarría, e as Caixas de Vigo, Pontevedra, Ourense e Galicia), son superiores ó medio billón de pesetas, sendo a
nosa a segunda comunidade do estado con máis recursos monetarios en
posesión de non residentes.
Difícil de cuantificar é, tamén, a avaliación da incidencia das remesas en
actividades industriais. Neste caso deféndese unha menor atracción de capitais debido ó alto risco que implica poñer en marcha unha empresa industrial. De novo a información debe ser obtida mediante enquisa persoal.
Segundo se detectou nas pequenas cidades o emigrante intervén na actividade industrial de dúas maneiras. A primeira mediante o inicio dunha experiencia individualizada vinculada fortemente á experiencia vivida nos países
de destino. A segunda mediante inxección de capitais a empresas situadas xa
no mercado, entrando como accionista, para que aumenten o seu nivel de
negocio, converténdose en socio capitalista (Rodríguez, 1997).
Para obter datos concretos sobre este aspecto recórrese a unha investigación personalizada cos propietarios dos establecementos industriais. O noso
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coñecemento desta cuestión deriva, dunha parte, da afirmación xeneralizada
sobre a importancia que ten este elemento na dinamización socioeconómica
do rural (sen que se acheguen máis datos con respecto a isto), e doutra, do
coñecemento dalgunha experiencia individual na que si se identifica esta circunstancia (compréndese que aspirar a máis neste aspecto é totalmente imposible nun traballo como o presente). Pódese exemplificar esta idea a partir
dos casos do Carballiño e Lalín. No primeiro a chegada de remesas de capital procedentes da diáspora non só é clave no seu desenvolvemento urbanístico, senón que se poden identificar iniciativas industriais que xorden a raíz
do investimento directo de emigrantes. Tal é o caso de “Pedras Gallegas”,
serradoiro de pedra posto en marcha por un emigrante mexicano que aproveita o tirón que nesta bisbarra ten o traballo na pedra. Outra experiencia
detectada é Adegas Barbantiño, impulsada por un emigrante venezolano a
mediados dos oitenta, centrada na elaboración e comercialización de viño.
En Lalín, os retornados de Venezuela caracterízanse polo seu carácter
emprendedor á hora de crear empresa. Algunhas das máis significativas
industrias da Comarca do Deza teñen a súa orixe nesta circunstancia (a modo
de exemplo, a constructora INDEZA ou o grupo de empresas Campos foron
creados por retornados de Venezuela). Tamén na rama do téxtil e a confección fábricas de importancia na actualidade foron impulsados por retornados.
É o caso de Xéneros de Punto Montoto ou Confecciones Enmanuel, creadas
e xestionadas por antigos emigrantes procedentes, neste caso, de Francia.
Chegados a este punto, convén salientar que dentro do intenso proceso de
desenvolvemento experimentado polas vilas e pequenas cidades galegas nas
últimas décadas, os efectos do retorno, persoal e financeiro, dos antigos emigrantes convértese nun estímulo máis favorecedor do mesmo. A fixación de
novos residentes, os investimentos en empresas de diferentes sectores, o
impulso recibido pola construcción e, en definitiva, os novos aires que achegan, convértense nun referentes a ter en conta nas análises concretas de cada
vila, pois, con maior ou menor intensidade, este fenómeno está presente en
todas elas. Só resta sinala-las importantísimas lagoas metodolóxicas derivadas
da ausencia case total de estatísticas concretas e informacións sistemáticas
que demostren de forma empírica unha dinámica social e económica claramente percibida; tendo como referente principal custosas fórmulas de investigación, como o manexo de fontes indirectas, a enquisa ou traballo de campo,
que limitan as probabilidades de análises rigorosas a unha escala local.
A historia recente das migracións en Galicia
vaise caracterizar por unha conxelación das
saídas e o comezo dun intenso proceso de retorno. A análise da incidencia
do retorno en tódolas súas vertentes (demográfica, económica, cultural,...)
preséntase como un novo campo de investigación incipiente, onde aínda son
CONCLUSIÓNS
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escasas as referencias bibliográficas. É posible identificar diversas dificultades metodolóxicas asociadas á carencia dun sistema de fontes estable e fidedigno, que, xunto ás diverxencias nas estimacións levadas a cabo, recomendan avalia-la significancia do retorno a través de métodos indirectos e a unha
escala local para extraer conclusións significativas.
- As vilas galegas son lugar preferente para o retorno e o investimento
emigrante por motivos económicos (maiores oportunidades de emprender ou
rendibilizar un investimento) e sociais (percepción positiva do medio urbano
fronte ó rural).
- O retorno favorece o crecemento demográfico das vilas ó acoller gran
parte dos emigrantes saídos das áreas rurais próximas.
- Os perfís dos retornados son variados: xubilados, persoas que queren
poñen en marcha un negocio na industria ou nos servicios, fillos de emigrantes que residen nas vilas para ser educados en Galicia,...
- O investimento emigrante é de grande importancia na dinamización do
sector da construcción nas vilas, sendo fundamental para comprende-lo
ritmo alcista que experimenta o espacio urbano nas mesmas.
- As remesas diríxense cara á construcción por ser un activo seguro, por
se-la consecución da vivenda un obxectivo dentro do proxecto migratorio e
porque a vivenda familiar, co paso do tempo, comeza a perder capacidade de
arraigamento no emigrante.
- O aforro emigrante repercute na consolidación da base terciaria das
vilas ó dirixirse parte dos investimentos cara á posta en marcha de negocios
no comercio e nos servicios (pequeno investimento, experiencia adquirida,
facilidade de xestión,...).
- O investimento no sector industrial é menos frecuente, aínda que se
detectaron a escala local exemplos significativos (restriccións de entrada,
dificultades de organización,...).
- A chegada de capitais foráneos estimula os servicios financeiros nas
comarcas rurais (sucursais que administran os capitais dos emigrantes).
- Na análise da incidencia do retorno nas vilas galegas é necesario empregar métodos deductivos, indirectos e outros asociados a enquisas, que aconsellan unha análise microespacial.
En definitiva, o retorno e o investimento emigrante é para as vilas galegas un innegable estímulo de desenvolvemento ó incidir na súa base poboacional e funcional. Circunstancia que, xunto a outros factores (chegada de
servicios públicos, incremento da forza de consumo rural,...), supón para as
mesmas a consolidación nas últimas décadas dun intenso proceso de crecemento e dinamización.
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Nos últimos anos Galicia presenta un saldo migratorio positivo
con respecto ós lugares tradicionais de destino da emigración
que nos fala da xeneralización dun fenómeno de retorno da
A EMIGRACIÓN DE RETORNO
antiga poboación emigrante. Os efectos desta nova fase da hisNAS PEQUENAS CIDADES
toria migratoria inciden nas estructuras sociais, demográficas,
GALEGAS
económicas e territoriais de Galicia. Exemplifícase este proceso
nun conxunto de asentamentos: as vilas e pequenas cidades que
Román Rodríguez González
nas últimas décadas experimentaron un incremento importante
do seu número de habitantes, carga funcional e espacio construído. O obxectivo desta análise é ver como o retorno físico dos emigrantes e os seus investimentos son
un factor máis que impulsa o proceso de consolidación das pequenas cidades galegas.
Resumo

Palabras clave: emigración, retorno, proceso de urbanización, pequenas cidades, desenvolvemento
urbano.

En los últimos años Galicia presenta un saldo migratorio positivo con respecto a los lugares tradicionales de destino de la emigración que nos habla de la generalización de un fenómeno de
LA
EMIGRACIÓN
DE
retorno de la antigua población emigrante. Los efectos de esta
RETORNO EN LAS PEQUEÑAS
nueva fase de la historia migratoria inciden en las estructuras
CIUDADES GALLEGAS
sociales, demográficas, económicas y territoriales de Galicia. Se
ejemplifica este proceso en un conjunto de asentamientos: las
Román Rodríguez González
villas y pequeñas ciudades que en las últimas décadas experimentaron un incremento importante de su número de habitantes,
carga funcional y espacio construido. El objetivo de este análisis es ver cómo el retorno físico de los emigrantes y sus inversiones son un factor más que impulsa el proceso de consolidación de las pequeñas ciudades gallegas.
Resumen

Palabras clave: emigración, retorno, proceso de urbanización, pequeñas ciudades, desarrollo urbano.

Ces dernières années, la Galice présente un bilan migratoire
positif par rapport aux destinations traditionnelles de l’émigration qui reflète un phénomène de retour de l’ancienne populaL’ÉMIGRATION DE RETOUR
tion émigrante. Les effets de cette nouvelle phase de l’histoire
VERS LES PETITES VILLES
migratoire impliquent des répercutions sur les structures sociaGALICIENNES
les, démographiques, économiques et territoriales de la Galice.
On donne comme exemple de ce processus un ensemble d’étaRomán Rodríguez González
blissements: les bourgs et les petites villes qui, ces dernières
décades, ont connu un accroissement important de leur nombre
d’habitants, de leurs fonctions et de la surface de construction. L’objectif de cette analyse est de voir comment le retour physique des émigrants et leurs investissements sont des facteurs de plus qui favorisent le
processus de consolidation des petites villes galiciennes.
Resumé

Mots clés: émigration, retour, processus d’urbanisation, petites villes, développement urbain.
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In the last few years Galicia has shown a positive migratory
result with regard to traditional emigration destinations, which
indicates the generalisation of a return phenomenon of the old
RETURN EMIGRATION IN
emigrant population. The effects of this new phase of migratory
GALICIAN TOWNS
history affect social, demographic, economical and territorial
structures in Galicia. This process is exemplified in a group of
Román Rodríguez González
settlements: the villages and towns which in the last few decades
saw a large increase in their number inhabitants, functional posts
and constructed areas. The aim of this analysis is to see how the physical return of emigrants and their
investments are a further factor in the promotion of the consolidation process of Galician towns.
Abstract

Key words: emigration, return, urbanisation process, towns and urban development.
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A importante presencia da comunidade española no Uruguai motivou
ata o momento numerosos traballos de investigación historiográfica como os realizados dende a
Universidad de la República en
Montevideo, polo profesor Carlos
José Ramón Rodríguez Lago
Zubillaga Barrera, pioneiro neste
labor, que se viu continuada por
outros autores a este ou ó outro lado do Atlántico1. Dende a Universidade de
Santiago de Compostela sobresae neste sentido a obra da profesora Pilar
Cagiao Vila2.
Sen embargo, son escasos ata agora os estudios que fan referencia ás relacións dos españois do Uruguai coa actividade política. Xunto ás referencias
que podemos atopar nalgúns traballos máis xerais, sobre o impacto do galeguismo neste país3, novamente debemos acudir á obra do profesor Zubillaga
para atopar algún estudio recente con respecto ó tema4.
Este artigo pretende iniciar un labor de investigación sobre o tema das
repercusións xeradas na comunidade española do Uruguai ante o acontecer
histórico da II República española. Espero ofrecer algunhas pistas para futuros traballos que profunden na mesma temática, da que aínda queda moito
por estudiar.

A COMUNIDADE
ESPAÑOLA NO
URUGUAI E A CAUSA
DA II REPÚBLICA

1. PUIGGRÓS, Ernesto; MEDINA PINTADO, María del Carmen; VEGA CASTILLOS,
Uruguay R.: La inmigración española en el Uruguay. Catalanes, gallegos y vascos, Montevideo, 1991.
2. Participación económico-social de los inmigrantes gallegos en Montevideo (1900-1970),
Tese de Doutoramento, Univ. Complutense de Madrid, 1990.
3. NÚÑEZ SEIXAS, X. Manuel: O galeguismo en América: 1879-1936, A Coruña, 1992;
Emigrantes, caciques e indianos. O influxo socio-político da emigración trasoceánica en
Galicia (1900-1930), Vigo, 1998; SIXIREI PAREDES, C.: Alfredo somoza: encadramento
histórico dunha figura esquecida do galeguismo, A Coruña, 1987, pp. 82-106; A Emigración,
“Relato autobiográfico de Antón Crestar”, Vigo, 1988, pp. 183-226.
4. “La migración gallega y los orígenes del sindicalismo uruguayo”, V Xornadas de Historia
de Galicia. Galicia y América, el papel de la emigración, Ourense, 1990; “Participación política. Bases para su estudio”, Historia general de la emigración española a Iberoamérica,
Madrid, 1992; “Inmigración española y participación política en Uruguay”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, 32 (1996), pp. 3-24; “Los inmigrantes españoles en la configuración del movimiento sindical uruguayo”, pp. 93-115, e “Religiosidad e inmigración española
en el Uruguay”, pp. 155-198, en Españoles en el Uruguay, Universidad de la República,
Montevideo, 1997.
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As fontes consultadas no Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Inmigración, da Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación na Universidad de la República Oriental del Uruguay en Montevideo, ó que foi cedida a
documentación do Centro Republicano Español en 1991, o estudio dalgunha da
prensa editada pola comunidade española no Uruguai durante o período abordado, a revisión de parte da correspondencia mantida entre a Legación española
en Montevideo e o Ministerio de Asuntos Exteriores en España5, e as conversacións mantidas con dous personaxes do republicanismo español en Montevideo6, serviron para establecer unhas primeiras conclusións.
O primeiro que chama a atención do fenómeno
estudiado é a inexistencia dalgunha institución
española explicitamente pro-republicana no
Uruguai no momento da proclamación da II
República española. Se é certo que existían destacados personaxes defensores do ideal republicano xa dende fins do século pasado, non se
coñece órgano ningún de representación ou conxunción deses intereses, pois os intentos por logra-la súa conformación fracasarían, dende un primeiro conato en 1876, do que existen leves referencias7, ata a convocatoria para formar unha Asociación Republicana Española
de Montevideo, que presentaba unha candidatura á primeira Xunta directiva
na data do 18 de abril de 19318.
Por outra parte, a presencia dos defensores do republicanismo nas Xuntas directivas das Institucións españolas no Uruguai era moi escasa, pois
estas, ata agora, atopábanse en mans das elites tradicionalmente máis conservadoras. As críticas dos republicanos cara á actividade desenvolvida polas
súas principais institucións serían cada vez máis habituais:
1. SITUACIÓN DE
PARTIDA: A COMUNIDADE ESPAÑOLA
NO URUGUAI E A
PROCLAMACIÓN DA
II REPÚBLICA
ESPAÑOLA

5. Documentación xerocopiada e cedida amablemente para este traballo pola profesora
Cagiao Vila.
6. D. Manuel CANABAL (un dos fundadores e o derradeiro Presidente do Centro Republicano Español) e D. Rogelio MARTÍNEZ (socio da Casa de España ata a súa disolución).
7. O 19 de novembro do 1876 tiña lugar unha reunión pro-república española no Club Universitario de Montevideo. En RIVADULLA, Daniel; RAÚL NAVARRO, Jesús; BERRUEZO,
María Teresa: El exilio español en América en el S. XIX, Madrid, 1992, p. 374.
8. Membros do Comité pro Asociación Republicana Española:
Titulares: Rodrigo Soriano, Joan Comorera, J. María Serrano, Alfonso García Gallardo,
Ruben Rojo, Damián Fernández, J. M. Fernández Colmeiro, Miguel Zubillaga, J. Barrera,
Valentín A. Pérez, Manuel González Díaz.
Suplentes: Joaquín Bello, Ramón Antelo Carou, Manuel Martínez Redondo, J.R. Alonso, J.A.
Pérez, Manuel San Román.
Comisión del Tesoro: Miguel Sánchez, Pedro M. Taboada, Julio Almansa.
(Folleto solto, arquivo persoal do profesor Carlos Zubillaga Barrera).
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... (Sobre Casa de Galicia) detenida en su marcha ascendente y desvirtuada en sus
fines... por la acción caciquil de un dictadorcete...; (Sobre la Asociación española 1ª de
Socorros Mutuos) anarquizada... por las luchas... personalistas y egoistamente interesadas...; (Sobre el Centro Gallego) agonizante e inactiva, una, por la sacristanesca
selección de socios que impusieron sus dirigentes...; (Sobre el Club Español) fosilizada
otra por el trasnochado aristocratismo...9.

Mais a baixa institucionalización do ideal republicano español no Uruguai para entón non resulta tan estraño se temos en conta que este fenómeno
sucedeu tamén mesmo na Península, ata as datas previas da proclamación da
II República. A pervivencia na memoria dunha certa parte dos intelectuais
do ideal republicano10 coincidira no tempo cun período de baixa institucionalización da súa corrente política. Foi despois da caída da dictadura de
Primo de Rivera cando o republicanismo se converteu axiña na referencia
paradigmática de diversos grupos políticos11.
O xornal máis emblemático da comunidade española no Uruguai, El Diario Español12, amosou unha especial mestría para a adaptación sibilina á conxuntura política peninsular de cada día, mantendo a súa estratexia oficialista
con respecto ó poder establecido en España, pero deixando pola súa vez
patente a defensa dos presupostos ideolóxicos conservadores. A análise dos
seus editoriais nos meses de marzo e abril de 1931 son boa proba disto. Desta
maneira, dun franco apoio á dictadura de Primo de Rivera13 pasábase primeiramente a solicitar un proceso electoral limpo14 e a amnistía dos presos de
conciencia15 que propiciase o relevo da “vieja política”16; todo iso á medida
que os acontecementos na Península facían presaxia-las fórmulas propostas
como inevitables, igual que a postura ambigua con respecto ó apoio ou non ó
monarca17. Finalmente, a proclamación da II República era recibida con ledi-

9. ”Hagamos política”, España Moderna, 2, 4 de xuño de 1932.
10. DUARTE, Ángel: “La esperanza republicana”, en CRUZ, Rafael e PÉREZ LEDESMA,
Manuel: Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, 1997, pp. 169-199;
AUBERT, Paul: “Intelectuales y cambio político”, en GARCÍA DELGADO, J. L.: Los orígenes culturales de la II República, Madrid, 1993, pp. 25-99.
11. SANTOS JULIÁ: “De cómo Madrid se volvió republicano”, en GARCÍA DELGADO, J.
L.: Los orígenes culturales de la II República, Madrid, 1993, pp. 337-357.
12. TURCATTI, Dante: “La prensa de inmigración. El caso español: 1864 a la actualidad.
Localización y evaluación”, Ediciones del V Centenario, 2, Universidad de la República,
Montevideo, 1992, pp. 241-336.
13. El Diario Español, 5795, 4 de marzo de 1931.
14. El Diario Español, 5796, 5 de marzo de 1931.
15. El Diario Español, 5811, 26 de marzo de 1931.
16. El Diario Español, 5815, 2 de abril de 1931.
17. El Diario Español, 5820, 7 de abril de 1931.
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cia, interpretada como a chegada da “nueva política”18 e a confirmación da
imposibilidade dunha Restauración monárquica na Península19.
Era evidente que o cambio do réxime político na Península alteraría o
comportamento da comunidade española no Uruguai. Por unha parte, os personaxes carismáticos do republicanismo tradicional non ían conformarse
agora con manterse na sombra, fóra do repartimento de poder dentro da
comunidade. Por outra, as elites dirixentes tradicionais debían polo menos
cambia-la súa estratexia para non ser rexeitadas plenamente polas novas
autoridades republicanas; neste caso existían dúas opcións: converterse fielmente ó ideal republicano ou optar por unha actitude pública de suposto apoliticismo e de respecto ó poder oficialmente constituído que os mantivese no
posto sen grandes problemas.
A loita dos republicanos por conseguir un maior
poder dentro da comunidade española verase
presidida por dous factores que o acompañarán
dende ese momento ata ó final do seu acontecer
político:
a) Os republicanos españois optarán pola estratexia de busca-lo apoio
non só nalgúns dos partidos políticos da Península, senón tamén, e principalmente, dos partidos e dirixentes políticos do Uruguai.
b) A actividade dos republicanos verase inmersa permanentemente en
conflictos entre distintas correntes ou disputas de carácter persoal.
2. O ESPERTAR
REPUBLICANO E A
PAULATINA TOMA
DO PODER (1932/36)

1) Constitución dos órganos de representación republicana
La duda nos atormenta... no recordamos hasta hoy ningún acto de fervoroso republicanismo por parte de los españoles... entusiastas tentativas de algunos idealistas para formar el Círculo Republicano Español de Montevideo debieron abandonarse por falta de
apoyo... ¿Como es posible, que viviendo en esta libérrima República, la más firme y
liberal del mundo... miren disgustados la implantación de la república en su patria... la
nueva generación juvenil y vibrante, es la designada para mantener y avivar en su
pecho el fuego sagrado de las libertades y los regímenes representativos...?20.

A grave situación de ausencia de institucións ou órganos pro-republicanos iría resolvéndose moi lentamente e con diversas dificultades.
En 1932 nacía a publicación España Moderna, que, dirixida por Serafín
Cordero Criado, será a primeira revista que defenda os intereses da II Repú-

18. El Diario Español, 5827, 15 de abril de 1931.
19. El Diario Español, 5840, 30 de abril de 1931.
20. ¿Son republicanos los españoles radicados en el Uruguay?, España Moderna, 4, 25 de
xuño de 1932.
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blica española en Montevideo21, caracterizándose dende un primeiro
momento como firme opositor das directrices impostas en El Diario Español:
... la carencia de un órgano de publicidad verdaderamente representativo de la colectividad y su fiel intérprete constituía en los últimos tiempos el tema obligado de las reuniones sociales y literarias... anhelamos ser dignos representantes de los españoles
radicados en el Uruguay... no puede representar a los españoles un diario versatil y
acomodaticio que ayer fué monárquico y hoy se dice republicano... Ese diario tiene un
sólo nombre, todos lo saben... Estamos en relación directa con el gobierno de la República, lo que nos permite suministrar informaciones precisas y valiosas22.

A súa posición ideolóxica era moi proclive ás teses de Acción Republicana, mantendo relacións cos seus principais líderes:
... republicanos por convicción humanamente civilizadora..., contra los viejos políticos..., queremos hombres nuevos con ideas nuevas; como D. Manuel Azaña y como D.
Alvaro de Albornoz...23.

Pero sen dúbida o máis interesante será a súa íntima relación cos órganos
e as elites dirixentes do Batllismo e do Partido Socialista do Uruguai. Os
republicanos españois, sabedores da súa inicial debilidade, optaron por conseguir beneficios das súas íntimas relacións cos líderes destes grupos políticos, como estratexia para alcanzar unha maior influencia dentro da comunidade española:
... los uruguayos fueron en realidad quienes dándonos una lección de patriotismo y de
solidaridad democrática se adhirieron por medio de sus órganos de prensa a nuestra
fiesta hermosa, muy especialmente “El Ideal” brindándonos una edición extraordinaria de sus órganos de prensa..., agradecemos su gesto comprensivo y desinteresado...24.

España Moderna, nacida coa pretensión de chegar a ser un xornal, fracasaría nos seus intentos por logralo. O máis destacado de todos eles foi a
constitución da Sociedade Anónima “España Moderna”, na data do 25 de

21. No século anterior temos leves referencias do xornal republicano La España, que comenzara a publicarse no mes de novembro do 1879. RIVADULLA, D.: “El exilio...”, 1992, p. 375.
22. ”A los españoles del Uruguay”, España Moderna, 1, 21 de maio de 1932.
23. ”Al izar la bandera”, España Moderna, 1, 21 de maio de 1932.
24. ”Como se celebró en Montevideo el aniversario de la República; silencio hostil de las
Sociedades españolas”, España Moderna, 2, 4 de xuño de 1932.
25. PTE.: Pedro M. Taboada; VICP.: Benigno Ambrois; SEC.: Pedro Fernández Veiga; TES.:
Joaquín Bello; VOCAIS: Luis Luna, Serafín Cordero Criado, Juan Valente Rodríguez.
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xuño de 193225. Pero a sociedade tivo que disolverse un mes despois con
acusacións de traizón para o seu tesoureiro e o seu secretario; descoñecémolos motivos que xeraron esa denuncia contra Pedro Fernández Veiga26 e Joaquín Bello, pero ambos eran líderes eminentes da incipiente causa do galeguismo no Uruguai, polo que resultaría interesante investigar proximamente
se o suceso estaría relacionado con esta cuestión.
Entre as principais propostas da revista sobresaía a urxente necesidade de
constitución dun Círculo Republicano:
... la misión que cupo a este centro pareció haber llenado su cometido con el advenimiento de la república, disgregándose sus miembros lo que constituyó un error y una
flaqueza lamentable... es ahora que la República necesita de su concurso para afianzarse, para desenmascarar a sus enemigos y para dar a conocer e ilustrar a todos los
españoles sobre sus propósitos de engrandecimiento y prosperidad...27.

Tras sucesivos intentos, o 10 de xuño de 1933 elixíase provisionalmente
a primeira xunta directiva do Círculo Republicano Español28, que contaba
nese momento cos seus primeiros 82 socios. Un ano despois o Círculo aprobaba os seus Estatutos e era fundado definitivamente coa proclamación
dunha nova xunta directiva.
Entre algunhas das novas biográficas29 das persoas máis destacadas nesta
directivas sobresaen algúns homes adiñeirados que se distinguiran pola súa
anterior tradición republicana, como Miguel Sánchez30 ou Félix Martínez
Castro31, xunto a medianos empresarios máis novos, como José Capelán32,
ou o mesmo editor Serafín Cordero Criado. De tódalas maneiras, o seu
número de socios, relativamente escaso, era un síntoma de que a proposta

26. Comerciante, funcionario da Caixa de Pensións e un dos fundadores da Irmandade Galeguista do Uruguai.
27. España Moderna, 6, 9 de xullo de 1932.
28. PTE.: Félix Martínez Castro; SEC.: Serafín Cordero Criado; TES.: José Capelán;
VOCAIS: Miguel Sánchez, Pedro M. Taboada, Juan Salva, Santiago Gomis, Gabriel Caldevilla, Cándido Castro Gómez, Esteban Vivó, José María Serrano, Alfredo Pérez Illán.
29. Vid. VALLS, Luis: Los españoles en el Uruguay, Montevideo, 1918; RODRÍGUEZ
VIGOY: España en el Uruguay, Montevideo, 1924.
30. Industrial tabaqueiro creador da Fábrica de cigarros “Miguelito” e representante da
empresa “Partagas”, en 1924 convértese en presidente da Casa de Galicia.
31. Nacido en Cerqueda en 1856 chega a Montevideo en 1871, convértese en gran propietario rural e chega a ser tamén presidente do Centro Gallego de Montevideo.
32. Nacido en Carballo, militante do Partido Socialista e propietario dun taller de mármore
xunto con seu irmán Antonio.
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non parecía que calara con moita firmeza na comunidade española.
Por outra parte, España Moderna é un clarísimo testemuño dos conflictos, en moitas ocasións persoais, entre os líderes do republicanismo; e como
apuntamento disto, as notables polémicas xurdidas entre o director da revista
e Miguel Sánchez, que pasa de ser eloxiado como patriarca do republicanismo33 a ser acusado insistentemente como traidor da causa, a raíz do seu
apoio a algúns membros da delegación diplomática no Uruguai34. Esta polémica ponnos en relación con outro dos aspectos abordados polos republicanos dende un primeiro momento.
2) Renovación da delegación diplomática española no Uruguai
Con respecto a esta cuestión debemos ser máis cautos, posto que non
coñecemos ata que punto este era un dos obxectivos da maior parte dos republicanos. O que si sabemos é que, dende logo, se converte na primeira preocupación da revista España Moderna, que dende 1932 inicia unha durísima
campaña contra a delegación diplomática española no Uruguai:
La actual representación diplomática de España en el Uruguay es vacua, ineficaz y por
lo tanto perjudicial para los intereses y el prestigio de España...35.

As acusacións céntranse no falso republicanismo dos seus representantes
e na “absoluta corrupción” das súas actividades. Curiosamente, estas críticas non desaparecen a medida que son nomeados novos representantes
diplomáticos dende a Península36. O enfrontamento nalgunhas ocasións
parece orixinado polo suposto desprezo ó Círculo Republicano Español por
parte dos novos representantes diplomáticos, que parecen infravalora-la súa
existencia, o que podería ser un síntoma da súa débil representatividade con
respecto ó resto das institucións da comunidade española en Montevideo.
Outras veces a denuncia orixínase por manter nos seus cargos a personaxes
que, como o Chanceler José Mora Guarnido, eran criticados constantemente
pola súa corrupción.
En abril de 1936 solicítaselle ó novo Ministro de España en Uruguai, José
Plácido Álvarez Buylla, chegado recentemente, a destitución de boa parte do
33. España Moderna, 13 e 14.
34. España Moderna, 15 e 23.
35. ”Carta a D. Manuel Azaña”, España Moderna, 2, 4 de xuño de 1932.
36. Durante o período republicano Uruguai contará con catro Ministros da Legación española
(Antonio Pla y Da Folgueira, Enrique Díez Canedo, Carlos Malagarriga, Plácido José Álvarez y Builla) e tres Cónsules (José Tarongi, José Buigas y Dalmau e José Mora y Guarnido).
37. José Buigas Dalmau (Cónsul), Rafael Soriano (Secretario da Legación), Manuel García
Moralejo (Vicecónsul), José Mora Guarnido (Chanceler do Cónsul), Ramiro del Río (Chanceler da Legación), José Cavestany (Agregado comercial), Fernando Portilla (funcionario da
Legación), Antonio Sánchez (Vicecónsul en Colonia); España Moderna, 40, 14 do abril de
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persoal diplomático37. A revista insiste unha e outra vez en sucesivas polémicas con respecto a este tema, que se converte nunha auténtica obsesión, e
incluso chega a provocar finalmente que o seu director abandone o Círculo
Republicano Español, tras comprobar que se admitira como socio deste a
José Mora Guarnido38. Posiblemente, resultaría moi interesante indagar
nesta cuestión con maior profundidade en próximos traballos.
3) Control das Institucións españolas no Uruguai
Pero se os republicanos españois querían consegui-lo poder non podían
conformarse coa creación de órganos institucionais propios, senón que
debían apostar por facerse cunha maior influencia dentro das xuntas directivas das institucións españolas existentes no Uruguai. Como xa dixemos,
estas estaban controladas aínda polas elites tradicionais, e para conseguir un
cambio apreciable era necesario salvar varios impedimentos:
O primeiro destes estaba provocado pola idea do “sano apoliticismo”
vixente daquela nas institucións da comunidade española. Este principio
supuña un grave contratempo no avance dos republicanos, acusados polos
seus opositores de introduci-la política nas organizacións. Estes afrontaron
tal oposición afirmando que era a ausencia de actividade política nas asociacións o que as fixera entrar en decadencia impedindo o seu desenvolvemento, e non ó revés, como se viña afirmando:
... con el fin de evitar discordias y distancias, a prima facie perjudiciales para la vida
de nuestras instituciones, se ha tratado siempre y por cualquier medio de impedir toda
manifestación política dentro de nuestras Asociaciones. En casi todos los Reglamentos
se preceptua la prohibición expresa de estas manifestaciones. Y es ése uno de los grandes errores fundamentales de nuestra vida colectiva... Evidentemente se impone un
cambio de táctica. Es preciso modificar, al par que todos los reglamentos, el criterio
erróneo, que nos prohibe y nos priva de usar y cultivar nuestras facultades cívicas; con
ello nuestra acción colectiva, sobre ser más intensa y eficaz, llegará a estar más en consecuencia con la vida democrática de este país y sobre todo evitarnos el deplorable
parangón que venimos soportando con otras colonias menos numerosas, menos ricas y
menos adaptables, y que sin embargo desarrollan una labor más inteligente y de mayor
significación en todo sentido...39.
Ademais, as prácticas tradicionais de uso e abuso de poder dende as xuntas directivas das asociacións, dominadas por un esaxerado presidencialismo, eran tales que os republicanos facían públicas as suás esperanzas na
reforma dos seus Estatutos ou polo menos das súas leis electorais. En xuño

1936.
38. España Moderna, 44, 12 de agosto de 1937.
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de 1932 publicábase un anteproxecto de Lei Electoral elaborado por
Eduardo Jiménez de Aréchaga para as Asociacións Mutualistas do Uruguai.
Os republicanos recibían con ledicia o proxecto e afirmaban ademais:
... el medio de evitar todo este escandaloso fraude y de cegar la codicia de esos seres
famélicos que se encaraman en la dirección de las Sociedades es: PROHIBIR la reelección...40.

De tódolos xeitos, o ascenso ó poder dos republicanos foi especialmente
lento; sen embargo, en decembro de 1933 obtiñan o seu primeiro grande
éxito ó facerse cargo da xunta directiva da Casa de Galicia. A candidatura
presentada baixo o lema de “Nuevos Rumbos” recuperaba por fin o espírito
que fixera nacer esta institución anos atrás. Era o primeiro paso para o
ascenso do republicanismo entre as Asociacións españolas no Uruguai.
Casa de Galicia, fundada en outubro de 1917 polos esforzos de José
María Barreiro e cun espírito de innovación, englobaba en 1937 a máis de
13.000 socios (o que supuña un 2,5% dos habitantes de Montevideo nesa
mesma data), e era sen dúbida unha das xoias da coroa da comunidade española no Uruguai41. A candidatura denominada “Rumbos nuevos” vencía por
primeira vez á tradicionalista “Juventud y progreso”, que dende 1928 rexía
a institución baixo a batuta do presidente Ricardo Novoa, acusado polos
republicanos de autoritarismo e favorecedor de prácticas de corrupción. A
nova directiva42, presidida por Andrés Calvo Formoso, sería un baluarte fundamental para o desenvolvemento entre a comunidade española residente en
Montevideo do republicanismo, e en certo modo, tamén, da tendencia galeguista unida a este, que se vira reforzada trala fundación en novembro de
1933 do Comité Autonomista43.
Sen embargo, o resto das institucións españolas amosábanse máis remisas a ser dirixidas polos republicanos. E se parecía que a república latente
non quería amosarse explicitamente nunha situación de apoio oficial dende
a Península, ¿que ocorrería na hipótese de maiores dificultades para o
réxime republicano?
39. ”Hagamos política”, España Moderna, 2, 4 de xuño de 1932.
40. “Inmoralidad de los Presidentes de las Sociedades Españolas”, España Moderna, 3, 11 de
xuño de 1932.
41. Vid. ZUBILLAGA BARRERA, Carlos: “Asociacionismo e inmigración española en Uruguay”, Revista de Historia, 6, 1996, pp. 13-44.
42. PTE.: Andrés Calvo Formoso; VICP. 1º: Pastor García; VICP. 2º: J. M. Díaz; SEC.: José
Lorenzo Goenga; PROSEC.: José Maceira; VOCAIS: Manuel Leiras Méndez, Eladio Durán,
Alfredo López Yllán, Angel Mera, Manuel Calvo, Manuel González López, Antonio Crestar,
Jesús Cancela Castro, Luciano Rial, Manuel González Noya, José Paz, Manuel Pena, Delfino
V. Casas.
43. NÚÑEZ SEIXAS, X. Manuel: O galeguismo en América: 1879-1936, A Coruña, 1992,
pp. 231 e 260-268.
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Paradoxalmente, á situación de relativa debilidade na que se desenvolve o republicanismo
español no Uruguai durante o período da II
República sucede unha etapa, a da Guerra Civil,
que propicia unha sobresaínte reacción de apoio ó réxime republicano. Este
fenómeno non é unha excepción dentro da realidade latinoamericana44, pero
no caso de Uruguai acada un salto cualitativo inestimable do republicanismo
con respecto á situación previa.
Tres son os factores determinantes que, ó meu xuízo, provocan ese cambio:
a) O conflicto bélico provocou a división en dous únicos frontes de loita
polos que o emigrante español se vía forzado a optar. A identificación do
bando franquista, cun claro expoñente do fascismo, tan amplamente rexeitado no Uruguai, e a maior diversidade ideolóxica propia do bando republicano, que englobaba dende os liberais ós comunistas, máis afíns á vida política democrática que se viña gozando no país de acollida, provocou que unha
grande maioría de españois estivese agora disposto a apoia-la causa republicana explicitamente. En realidade era a militancia antifascista máis que o
fervor republicano o que explicaba a nova actitude da comunidade española,
como se aprecia na entrevista realizada a Manuel Canabal:
3. A GUERRA CIVIL
E A UNIÓN DO ANTIFASCISMO (1936/39)

Nunca fuí político y no lo voy a ser ahora, fuí contra una dictadura que es muy distinto45.

b) Pero, como xa é sabido, a Guerra Civil española suscitou moita maior
mobilización que a dos propios naturais, xa que dende o principio se converteu nunha causa de valor internacional, como símbolo da loita que a nivel
mundial parecía aveciñarse. É evidente que no Uruguai, como noutros países, o Partido Comunista, baixo a órbita de Stalin e na súa estratexia das
Frontes Populares, convertería a Guerra Civil española en símbolo non só da
loita antifascista senón das esperanzas revolucionarias, xerando unha grande
mobilización de apoio á causa republicana e sendo, sen dúbida, un dos primeiros grupos políticos do Uruguai en prestarse a unha íntima colaboración
co goberno lexítimo peninsular.
c) A Guerra Civil española serviu tamén como símbolo da resistencia
democrática perante o avance dos totalitarismos ou dos autoritarismos no contexto latinoamericano46. Este concepto tería especial importancia no Uruguai,
44. Vid. VV. AA.: “Actitudes ante la guerra civil española en las sociedades receptoras”, Historia general de la emigración española en Iberoamérica, Madrid, 1992, pp. 461-556.
45. Conversación mantida con D. Manuel CANABAL na súa casa de Montevideo (22 de
setembro de 1997).
46. Vid. MONTENEGRO, Silvina: “Republicanos, gallegos y socialistas en la Argentina: la
organización de los Comités de Ayuda a la República durante la guerra civil española”, Historia Nova IV, Santiago de Compostela, 1997, pp. 267-280.
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posto que o golpe de Estado dado polo Presidente Gabriel Terra en marzo de
193347 propiciara a unión, nunha fronte común opositora, de tódalas correntes
democráticas. Estes grupos atopaban anos máis tarde na Guerra Civil española unha ocasión única para medi-lo seu apoio popular en favor dunha
grande causa internacional. Así, ó Partido Comunista viñan a engadirse, nesta
loita, o Socialista, o Batllista, o Partido Nacional Independiente e a Unión
Cívica, que loitaban pola restauración plena da democracia no país e o freo ó
filo-fascismo.
Todo isto conxuntamente xerará un movemento de amplo apoio á II
República que pola súa vez terá importantes consecuencias na comunidade
española do Uruguai.
1) Rápida constitución dos órganos de axuda á República española.
O 26 de xullo de 193648 só o Centro Republicano Español condenara a
insurrección militar encabezada polo Xeneral Franco, pero moi pronto se
orixinaría unha espectacular reacción.
O 2 de agosto de 1936 unha Asemblea convocada na Casa de Galicia
serve para constituí-lo Comité nacional pro defensa de la República Democrática Española49, que iniciará o labor de apoio económico e político á
República. Dende os primeiros momentos organízase para publicar unha
revista que o represente e que se denominará España Democrática, editada
dende outubro de 1936.
O comité contaba por esas datas con máis de 72 organizacións e tiña
como unha das súas actividades fundamentais a venda de bonos pro-colecta
de milicias republicanas. Sen embargo, o número de organizacións sumadas
non era o máis significativo, senón o esforzo que se solicitaba de todas elas:
Nadie puede dudar de la simpatía..., pero es indispensable que esa simpatía se traduzca
en una realidad..., la mayor parte se adhirieron de una forma diríamos platónica...,
deben tener cada una de ellas un cargo de responsabilidad...50.

É evidente que dende o principio a constitución do Comité tiña unha relación bastante directa coas organizacións locais e de barrios dos Partidos Batllista, Socialista e Comunista no Uruguai, aínda que englobase no seu interior outras tendencias políticas baixo a idea da unidade antifascista.

47. Vid. TRAVERSONI, Alfredo: Historia del Uruguay. S. XX, Montevideo, 1993; CURES,
Oribe: El Uruguay de los años 30, Montevideo, 1994; FRAGA, Ana: Baldomir y la Restauración democrática. 1938-1946, Montevideo, 1987.
48. España Moderna, 41, 26 de xullo de 1936.
49. PTE.: José Maceira; VICP.: Ildefonso Pérez Valdés; SEC. XER.: José Blanco; SEC.: Francisco Priegue Romero; TES.: Andrés Calvo Formoso; PROSEC.: J. Caissols; PROTES.: Juan
Domingo Sanz.
50. España Democrática, 8, 30 de xaneiro de 1937.
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Para coordinar máis directamente os esforzos da comunidade emigrante
española arredor da causa republicana constituiríase máis tarde o Comité
Central de Españoles51 e o Comité de Damas en novembro de 1936.
O Círculo Republicano Español acabaría integrándose no Comité Central e levaría a cabo dentro deste o desenvolvemento dalgunhas das súas actividades e institucións en axuda da República, como a que propiciou na data
do 22 de xullo de 1937 que o Comité de comerciantes e industriales pro
ayuda al pueblo español constituíse a Cámara oficial republicana de comercio español52. Esta institución, que tería unha curta vida ata novembro dese
mesmo ano, nacera para representar ó goberno lexítimo fronte á Cámara
Oficial de Comercio Español, que recoñocera como goberno á Junta de Burgos. Moi pronto se atoparían con problemas de deserción entre algúns dos
seus máximos dirixentes como Pedro Valenciano, primeiro secretario, acusado en setembro de traizón á causa republicana.
Ademais, xunto ás anteriores, sen dúbida moi importantes, nacerían outra
serie de institucións que tiñan o mesmo obxectivo, pero manifestaban os sentimientos de adhesión á fronte republicana dende os organismos rexionais: a
ORGAPE (Organización Regional Gallega de Ayuda al Pueblo Español),
que tivo a súa primeira directiva provisional en xuño de 193853, para pasar a
denominarse Organización Gallega Antifascista a partir de agosto dese
mesmo ano54; a Agrupación de Asturianos leales a la república; o Comité de
Andaluces García Lorca; o Círculo Democrático Balear; a Unión Valenciana Antifascista; ou a Agrupación de Castellanos y Leoneses leales a la
república, son as principais mostras disto.
2) A unidade republicana.
Outra característica importante será a unión que logrará o fenómeno da
Guerra Civil entre tódalas tendencias que apoiaban á República. Dende o
principio era evidente que se o republicanismo quería obter éxitos debía
estar unido:
... debemos de prescindir de todo separatismo ideológico para concretarnos a la noble
causa que defienden nuestros hermanos que es la causa misma de la democracia... los
51. PTE.: Marino Mora Guarnido; VICP.: Generoso Prieto; SEC.: Francisco Priegue Romero;
TES.: Juan Domingo Sanz; PROSEC.: José Mut; PROTES.: Jorge Rubio; VOCAIS: Ramón
García, Ramón Rodríguez, Antonio Matos, Manuel Meilán, Lucio Orrantía.
52. PTE.: Manuel J. Laurí; VICP.: Pedro Moreno; SEC.: Pedro Valenciano; TES.: Jesús Canabal; PROSEC.: Andrés Blanco; PROTES.: Manuel Sotelo; VOCAIS: Miguel Sánchez, Félix
Martínez Castro, José Capelán, Joaquín Broquetas, Félix Martínez Blanco, Jesús Rodríguez,
Ramón Caamaño, Guillermo Sotelo, Roque Parisí.
53. PTE.: Marcial Fondó; VICP.: Ramón García; SEC.: Manuel Meilán; TES.: Antonio
Alfaya; SEC. DE ACTAS: Carmen Martínez.
54. SEC. XER.: Julio Castro; SECRETARIOS: Antonio Alfaya, Amador Bassoa, Isidoro Cid,
Ramiro Cantero, Ramón García.
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acontecimientos actuales nos imponen sólo dos divisiones categóricas: defensores de la
república y enemigos de la república... en España se están jugando los destinos de la
democracia y la civilización...55.

Pero esa unión non conseguiu a desaparición de conflictos, que, aínda
que non chegarían a manifestarse abertamente neste período, permanecerían
solapados, debido ás reticencias das diversas correntes políticas fronte á
hexemonía cada vez máis clara dos grupos afíns ó Partido Comunista, que
intentaba supeditar a tódalas restantes organizacións baixo as súas directrices. O conflicto presentábase en variadas versións e unha de estas, por
suposto, eran as polémicas suscitadas entre a dirección central e os grupos
rexionais ou nacionalistas. O Comité Nacional debeu de emitir varios comunicados con respecto a esta cuestión:
… estimulando los movimientos regionales españoles, haciendo todo lo necesario para
su triunfo consideramos al mismo tiempo indispensable combatir cualquier tendencia a
que las agrupaciones mencionadas rivalizasen con el movimiento popular de los
barrios debilitándolo, o con el movimento del Comité Nacional…

3) Apoio do pobo e de boa parte dos dirixentes políticos do Uruguai.
Coñecedores da situación política no Uruguai, os elementos republicanos
non deixarán pasa-la oportunidade de influír nos partidos políticos uruguaios
para consegui-lo seu apoio. Nesta ocasión, ademais, era máis doado gaña-lo
apoio da oposición democrática ó Terrismo, despois de que o goberno autoritario decidise romper relacións coa República española. Dende ese
momento, estar contra Terra implicaba directamente estar a favor dos republicanos españois, e isto éralles francamante favorable nuns momentos onde
a oposición popular ó Terrismo era cada vez máis visible:
... las fuerzas democráticas del Uruguay están con la República española... por eso la
ruptura de relaciones que formuló el gobierno uruguayo, lo único que representa es
aumentar la simpatía de este pueblo hacia la España democrática...56.

Dende marzo de 1938 e tralo triunfo de Alfredo Baldomir nas eleccións
presidenciais do Uruguai parecían abrirse novas posibilidades, pois non só
se controlaban maior número de asociacións que antes, senón que parecía
que se gañara o respecto do goberno uruguaio. Foi entón cando se iniciou
unha grande campaña para prosegui-las relacións entre o Uruguai e o
goberno republicano español. Esta campaña viuse apoiada por partidos políticos uruguaios como o Batllista, o Nacional Independiente, a Unión Cívica,

55. España Democrática, 1, 24 de outubro de 1936.
56. España Democrática, 1, 24 de outubro de 1936.
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o Socialista e o Comunista, e conseguiu un grande eco popular nun país onde
se loitaba aínda pola recuperación da democracia perdida co Terrismo:
... trátase hoy día del mayor movimiento de opinión que se realiza en el país y al cual
no podrán hacer oidos sordos los gobernantes...57.

Como maior símbolo disto están os sucesos acaecidos na destacada manifestación de xullo de 1938 en Montevideo, organizada como reivindicación
para a recuperación da democracia plena no Uruguai, pero que explicitou
tamén moi claramente outra cuestión:
... es indudable que el mitin del 24 y 25 de julio fué esencialmente lo que sus organizadores se propusieron: es decir, “Pro reforma de la Constitución y pro leyes democráticas”. Pero hubo algo que apartado de esa consigna, en cierto momento superó el clamor que pedía la reforma y las leyes democráticas. Fué el grito unánime de esa multitud
que un día en que demostraba sus anhelos de democracia nacional no pudo olvidar a
su heroica madre y coreó entusiasticamente el ya famoso: “Miaja sí, Franco no”... el
pueblo entero exigió y sigue exigiendo la reanudación de relaciones con España...58.

Era evidente que os intereses dos defensores da II República española e
os partidarios da democracia no Uruguai se vían identificados plenamente, e
non só entre os partidos políticos uruguaios, senón entre o pobo uruguaio, e
por suposto entre a comunidade española no Uruguai; só tendo en conta este
fenómeno se pode interpreta-lo ascenso manifesto nese momento das posicións de explícito apoio á II República española.
4) Maior control das institucións españolas de Montevideo por parte dos
dirixentes netamente republicanos.
Pero, se cadra, o máis representativo do ascenso ó poder dos republicanos durante este período é a consecución progresiva do control das xuntas
directivas das principais Institucións españolas. Os dirixentes do republicanismo manifestaban que o apoliticismo tradicional resultaba agora inservible, pois a dramática confrontación bélica impedía o neutralismo e forzaba
a optar por un dos bandos en conflicto:
Nos referimos finalmente, a todos los asociados de Casa de Galicia y de la Sociedad
Española que siendo de tendencia republicana e izquierdista, permanecen aún divididos por meras cuestiones de comités y por arraigados odios y desaveniencias personales. Admitamos sólo dos divisiones dentro de las Sociedades españolas: asociados republicanos y asociados fascistas; porque allí aunque parezca mentira, esta especie de
sarampión está infiltrada...59.

57. “Campaña de reanudación de las relaciones con España”, España Democrática, 56, 15 de
xuño de 1938.
58. “El pueblo uruguayo no olvidó a España”, España Democrática, 63, xullo de 1938.
59. España Democrática, 2, 7 de novembro de 1936.
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Neste sentido, o máis espectacular será a victoria obtida en xullo de 1938
pola candidatura presentada polos republicanos, baixo a denominación de
Comité “Nuevas Orientaciones”60, nas eleccións para a nova xunta directiva
da Asociación Española 1ª de Socorros Mutuos.
Fundada en setembro de 1853, esta asociación englobaba en 1934 a máis
de 26.000 socios (o que supuña máis dun 5% dos habitantes de Montevideo
nesa mesma data), e era dirixida dende 1931 por Pedro Forné e José Fraga
Eiroa. O seu labor foi obxecto de diversas polémicas entre os republicanos
españois, que só acadarían a victoria nese momento, elevando á presidencia
da institución a Eusebio Fernández e iniciando un período de clara identificación entre os intereses da Asociación e o ideal do republicanismo.
Esta victoria é só o reflexo máis espectacular das conseguidas en tódalas
Asociacións españolas que pasarán a apoiar progresivamente a causa republicana, como ocorrerá co Casal Catalá en febreiro do 1937 e o Centro Asturiano en decembro do 193861. Tanto é así que chegará a falarse só de dúas
excepcións, o Club Español e o Centro Gallego, expoñentes do sector máis
tradicionalista, e que dende o neutralismo inicial rematarán recoñecendo oficialmente o réxime franquista.
... sostienen la absurda teoría de la neutralidad... para esconder sus sentimientos franquistas...62.

A nova situación provocou, como vimos, o
espectacular incremento daqueles que entre a
comunidade española se declaraban defensores
da causa republicana, pero é que, ademais, o máis interesante é que se produce un relevo xeracional con respecto ás elites dirixentes do republicanismo, e non só pola participación política dos exiliados chegados ó Uruguai, senón pola incorporación a esta de personaxes destacados dentro da
comunidade emigrante que ata ese momento se mantiveran á marxe.
Outro aspecto que debe terse en conta é a división polo menos en dúas
tendencias políticas, visibles dende o primeiro momento:
Como xa comentei, o baluarte das tendencias do republicanismo democrático atopábase na Casa de Galicia, onde sobresairán personaxes tan
5) Os “novos” repúblicanos

60. Formado entre outros por: Eusebio Fernández, Luis García, Antonio Alfaya e Braulio José
Fernández.
61. O que provocará pola súa parte o nacemento máis tarde da Casa de Asturias, con clara
identificación cos postulados franquistas. ZUBILLAGA BARRERA, C.: “Religiosidad e inmigración española en Uruguay”, Españoles en el Uruguay, Montevideo, 1997, pp. 155-198.
62. “Las dos excepciones: Club español y Centro Gallego”, España Democrática, 75, 3 de
outubro de 1938.
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destacados como Andrés Calvo Formoso63, Jesús Canabal64, José Añón65,
José Cancela Freijó66, Manuel Meilán67 e Manuel Domínguez Santamaría68.
Xunto con eles destacan tamén personaxes doutras comunidades como o
granadino Marino Mora Guarnido69 e o catalán Manuel José Laurí70. Tamén
deben destacarse, por suposto, figuras do continxente de refuxiados chegado
ó Uruguai como Fernando de Cárdenas71, Francisco Bergós Ribalta72 e Enrique Cabal73.

63. Nacido no Pedroso (Ferrol) no 1882 e chegado a Montevideo no 1911 coa profesión de
carpinteiro e simpatía cara ó anarquismo, convértese dende os primeiros anos 30 nunha das
figuras políticas con maior prestixio da comunidade española no Uruguai. Presidente da Casa
de Galicia no 1934, e primeiro presidente da Casa de España no 1938. Finou en xullo de
1954 mentres asistía a unha das reunións da Casa de Galicia.
64. Propietario da importante empresa papeleira IPUSA, e destacado líder do galeguismo
entre a comunidade residente no Uruguai. Na década dos 50, fundador e primeiro Presidente
do Banco de Galicia no Uruguai.
65. Fundador e presidente da empresa de transportes urbanos CUTCSA que mantiña boas
relacións cos dirixentes políticos da Intendencia Municipal de Montevideo.
66. Nacido en Pontevedra, convértese nun dos médicos máis prestixiosos da Casa de Galicia,
sendo bolseiro polas súas investigacións en varias Universidades de Europa e dos Estados Unidos de América, e será o fundador do Patronato da Cultura Galega de Montevideo no 1964.
67. Representante no Río da Prata dos laboratorios Andreu e líder destacado da Irmandade
Galeguista de Montevideo, relacionado intimamente co Centro Gallego de Bos Aires. Vid.
SAMUELLE, Cristina: Conversas con Manuel Meilán, Vigo, 1993.
68. Xerente xeral da compañía do Gas en Montevideo e director teatral que impulsou “La
Comedia Nacional” de Uruguai e fundou a Compañía de Teatro Popular Galego no 1962.
69. Médico nacido en Granada, irmán do derradeiro Cónsul nomeado pola República no Uruguai, e amigo de Federico García Lorca. Fundador e primeiro presidente de varias institucións
destacadas na loita fronte ó franquismo: Comité Central de Españoles pro defensa de la República (1937); Peña Andaluza (1939); Unión Republicana Española en Uruguay (maio de 1945).
70. Administrador da empresa constructora Lydman en Punta del Este.
71. Enxeñeiro adiñeirado e de ideas socialistas ó que coincide o inicio da Guerra Civil cunha
viaxe en barco polas costas do Río da Prata e decide quedar para organizar dende alí a axuda
á República. A confiscación das súas propiedades en España e o fracaso nun proxecto para
poñer en marcha unha fábrica de lentes levarano anos máis tarde á ruína.
72. Chega a Uruguai como refuxiado no 1940 e como médico será nomeado director dos Servicios Sanitarios do Exército uruguaio. Dende marzo de 1945 converterase no representante
do Consello Nacional de Cataluña no Uruguai. Anos máis tarde, durante a transición á democracia, converteríase no primeiro Conselleiro de Sanidade da Generalitat de Cataluña, nomeado polo Presidente Tarradellas.
73. Asturiano que establece amizade co destacado líder político do Uruguai, Batlle Berres.
Coñecido tamén polos seus enfrontamentos co grupo da Irmandade galeguista.
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Entre os partidarios da orientación filo-soviética sobresaen José Maceira,
Antonio Alfaya e Marcial Fondó, na Casa de Galicia; e Juan Francisco
Pazos, Juan D. Sanz, Emilio D. Sanz, Isidoro Cid Ribo e Manuel Delicado
noutras institucións. Sen embargo, se cadra, o máis interesante é que boa
parte dos militantes do novo republicanismo non se identificaban con partido
político ningún, senón coa defensa apartidista das normas e o espírito da
democracia. Na maior parte dos casos a militancia republicana era unha
identificación coa causa democrática perdida non só en España, senón tamén
no acontecer político uruguaio. O golpe de Terra e a sublevación militar de
Franco motivarían unha reacción en favor da República española que sería
dificilmente presaxiable anos atrás. Será esta nova xeración a que liderará
con grande entusiasmo o movemento republicano, incluso décadas despois
da derrota republicana na fronte bélica peninsular.
Paradoxalmente, a derrota bélica dos republicanos na Península responde a un proceso inverso
ó acontecido coa comunidade española do Uruguai, onde, como xa vimos, a tendencia republicana non só semellaba triunfante, senón que acadara por primeira vez un peso específico
sobresaínte entre as directivas das institucións españolas, e gañara o apoio de
grande parte da opinión pública e de importantes dirixentes políticos do Uruguai.
Os novos representantes diplomáticos do Réxime franquista74 no Uruguai
criticaban así a actitude do Goberno uruguaio, que se abstiña de controla-la
actividade desenvolvida polo activismo republicano español no país unha
vez rematada a guerra. Por outra parte, eses mesmos representantes eran
conscientes da súa manifesta debilidade fronte ó vigoroso movemento republicano:
4. O PULO DO REPUBLICANISMO
ESPAÑOL NO URUGUAI DESPOIS DA
GUERRA (1939/1960)

La situación que nos crea la actitud del Gobierno uruguayo es tanto más de considerar
cuanto no sólo da lugar a que la campaña sea cada vez más violenta, sino que, incluso
entre los elementos más adictos a la causa nacional, sufre nuestro prestigio, al parecer
que consentimos en silencio y también pasivamente, la tolerancia de tales injurias y falsedades, sin hacer sentir a estas Autoridades, al menos nuestra justificada protesta... es
necesario mostrar nuesta reacción contra el actual estado de cosas y emprender una
enérgica acción para hacer frente a esta propaganda, cada día más intensa y compacta,
que a la par que va reuniendo a los elementos contrarios bajo una dirección común,
disgrega y desorienta a la parte de nuestra colectividad que aún podríamos ganar para
la causa...75 .
74. Vid. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo: Diplomacia franquista y política
cultural hacia Iberoamérica. 1939-1953, Madrid, 1988.
75. Carta do Encargado de Negocios da Legación de España en Montevideo, J. del Castillo.
AMAE. Arquivo Renovado, R. 1651 - Exp. 1.
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Neste mesmo sentido manifestábanse os líderes do movemento republicano, que subliñaban o claro protagonismo alcanzado por esta tendencia
política dentro da comunidade española inmigrante e as súas institucións no
Uruguai:
... el subtítulo de República española reza así: Organo de los españoles del Uruguay.
Con esto expresamos nuestro proposito de reflejar la síntesis del pensamiento de nuestros compatriotas afincados en el país. Podemos aspirar a esta substancial totalidad
representativa por cuanto el 90 % de los españoles establecidos en Uruguay son demócratas y republicanos como lo somos nosotros...76.

Evidentemente, este pulo do republicanismo atopábase intimamente relacionada non só cos acontecementos da política interna do Uruguai, en vías
dunha maior democratización, senón sobre todo coas novas que se sucedían
sobre os acontecementos da II Guerra Mundial. Así, pouco antes da victoria
definitiva das tropas aliadas, o Centro Republicano Español, máis confiado
que nunca na próxima recuperación do réxime republicano, expresaba novamente, de maneira rotunda, que as súas posturas se identificaban co ideal e
os intereses da grande maioría dos españois residentes en Montevideo:
... apenas se estudia un poco, se ve que todos los españoles aquí radicados son republicanos. Salvadas, claro está las poquísimas excepciones que se sintieron apegadas a esa vergüenza política que se llama falangismo o franquismo77.

Citei xa a cuestión das dificultades para a unión
das distintas tendencias ideolóxicas existentes
dentro do republicanismo, pero sen dúbida as
polémicas arredor da unidade recruáronse co
proxecto de fundación da Casa de España.
O proxecto para a constitución desta institución enfrontaba dúas concepcións distintas: nunha considerábase a institución como o nexo de unión dos españois defensores da causa republicana;
na outra víase como nexo de unión de todos aqueles residentes no Uruguai
que, fosen da nacionalidade que fosen, estaban interesados na defensa da
causa republicana española.
É evidente que detrás desta segunda alternativa, que finalmente resultaría
vencedora, atopábanse os intereses do Partido Comunista, pois nese
momento controlaba xa grande parte dos Comités locais, profesionais e de
barrio, existentes no Uruguai para apoio da República española:
4.1. CASA DE
ESPAÑA: ENTRE A
UNIDADE E A
ESCISIÓN REPUBLICANA (1939/49)

76. “A modo de presentación”, República Española, 1, 30 de novembro de 1940.
77. Lealtad, 28 de abril de 1945.
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... centro de vinculación y cultura para nuestros compatriotas... pero sobre todo lo que se
impone, lo que está en primer plano, en la actualidad es la ayuda a la España republicana... para ello no podemos partir de una base estrictamente española. Todos los ciudadanos que trabajan en nuestra causa, piensen como quieran, sean de la nacionalidad
que sea, deben tener los mismos derechos y deberes dentro de este gran Centro... debe ser
una sola pieza... identificados en la misma causa; sin hegemonías raciales ni privilegios
ni nacionalidad... de lo contrario sería lesivo para los Comités nacionales, los cuales ya
habían mandado a España muchos millares de pesos, cuando a algunos españoles se les
ocurrió incorporarse al movimiento general. No olvidemos tampoco que el Comité
Nacional ha desplazado de algunos de sus miembros para formar el Comité Central de
españoles, a fin de trabajar dentro de los medios de nuestra colectividad. El origen y la
superioridad del movimiento está pues, sin duda alguna, más inclinado al ambiente
nacional. Eso evidencia el amplio contenido internacional de la causa que defendemos...
Si somos sinceros, si lo único que nos interesa y sobre todas las cosas es la ayuda al pueblo español no podemos conspirar contra ella pretendiendo dividir el movimiento, creando organismos en los cuales sólo tengan derecho a regirlos españoles...78.

A derrota republicana acrecentara os conflictos entre as diversas correntes
políticas que apoiaran o réxime derrotado, ó iniciarse un período de busca de
responsabilidades polo resultado final do proceso. Sen embargo, o inicio da
Segunda Guerra Mundial parecía servir en principio para que a causa dos
republicanos tivese a súa continuación no enfrontamento internacional. A
Guerra Civil só fora o prólogo do enfrontamento co fascismo, un ensaio do
que agora se iniciaba, e por iso, a victoria das forzas antifascistas debería de
supoñer tamén a caída do réxime franquista, recentemente fundado.
Pero, neste novo período foi imposible mante-la unidade anterior. A actitude do Partido Comunista fronte á política imposta por Stalin tralo pacto
nazi-soviético provocou a definitiva ruptura entre esta corrente e as restantes
opcións do republicanismo, que a partir dese momento camiñarían sempre
separadas.
En setembro do 1939 o Partido Socialista decidía abandona-lo Comité
Nacional tralo rexeitamento da proposta presentada ante os comités de
barrios e o comité maxisterial para denuncia-lo pacto nazi-soviético; a partir dese momento, era evidente que o Partido Comunista era o que tiña o
control hexemónico dos comités. Sen embargo, este tamén tomaría a decisión de abandona-lo Comité Nacional nun xesto simbólico que pretendía
evitar a xa clara identificación da Casa de España co Partido, segundo se
denunciaba constantemente. Finalmente, a Casa de España presentaba unha
candidatura única e supostamente conciliadora para a súa primeira directiva
baixo o lema “Democracia y unidad”79.
78. España Democrática, 58, 26 de xuño de 1938.
79. PTE.: Andrés Calvo Formoso; VICP.: Carlos Vallana; SEC.: Enrique Cabal; TES.: J.
Tudela; PROSEC.: Jesús Iglesias; PROTES.: Tomás Pose; VOCAIS: Generoso Prieto, Luis
García, Lucio Orrantía, Francisco Escoz, Angel Fernández, Amador Basoa, Leopoldo Sala,
Francisco Puertes, Hugo Rappa.
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Todo isto non logrou impedir que o control da institución pola cúpula
comunista fose tal que o republicanismo non comunista tivese que soportar
en novembro de 1940 a censura imposta dende a directiva ó intento de publicar unha revista denominada España, e que no editorial do seu primeiro
número, nunca editado, afirmaba:
... revisaremos los métodos y los hechos de la última experiencia republicana española..., hay mucho que enmendar y más aún que enderezar en el republicanismo español. Si por desgracia no fuera así, quizás España no sería hoy un erial..., estamos al
lado de la democracia..., en este momento el antifascismo militante está encarnado en
el pueblo británico. Por eso estamos plenamente con él...80.

O editorial non só consideraba a posibilidade de levar a cabo o revisionismo das políticas aplicadas polos últimos gobernos republicanos, o que era
un solapado ataque ó Partido Comunista, senón que defendía explicitamente
o apoio a Inglaterra na guerra mundial, algo que contradicía as directrices
marcadas por Stalin tralo pacto nazi-soviético.
Nese mesmo mes, unha polémica asemblea na Casa de España reunía a
593 socios e aprobaba por maioría a man erguida o neutralismo bélico, o que
provocaba a demisión do seu Presidente, Andrés Calvo Formoso. A corrente
heterodoxa da institución formaría entón un Comité pro principios democráticos en Casa de España. Este Comité nacía en realidade do tradicional Comité
Central de Españoles, que a Casa de España intentara absorber dende a súa
fundación. Na data do 1 de febreiro do 1940 unha Asemblea aprobara a súa
disolución para a súa fusión plena na Casa de España, e o 25 de xaneiro do
1941 a Casa de España tomaba a resolución da liquidación definitiva do
Comité Central de Españoles, que sempre se resistira ás directrices comunistas, e expulsaba da institución ó seu Presidente, Marino Mora Guarnido.
O Comité pro principios democráticos pronto se retirou da institución e
iniciou conversacións para unirse ó antigo Círculo Republicano Español,
orixinando así o novo Centro Republicano Español, convencidos de que a
liña seguida pola Casa de España estaba errada:
... Casa de España no es hoy ni española, ni influyente, ni respetada, en este país... controlada por un partido de escaso volumen y repudiado por la gran mayoría de las fuerzas del país será un factor de perturbación y hará más daño que bien...81.

A partir dese momento a Casa de España e o Centro Republicano Español manterán estratexias e liñas de acción diferentes, sen embargo, como

80. “Proa al tiempo”, República Española, 1, 30 de novembro de 1940.
81. “Abstención para Casa de España”, República Española, 2, 7 de decembro de 1940.
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presaxiaban as autoridades diplomáticas franquistas, a ruptura entre ámbalas
tendencias non debilitou nun primeiro momento o republicanismo, que
seguía vivindo nunha conxuntura favorable ós seus intereses a través da
reacción que os acontecementos da II Guerra Mundial provocaban na opinión pública uruguaia e do propio proceso político interno do país, ansioso
por recuperar plenamente as liberdades democráticas:
... no es facil que esto constituya un golpe definitivo para la agrupación roja, porque
como antes indico, hay un interés de política interna en sostener candente esa propaganda, no por el problema español en sí mismo, sino para mantener reunido el fuerte
nucleo extremista de nuestra colectividad, que proporciona de 20 a 30 mil votos en las
elecciones82..

Para o seu estudio só contei cunha sucinta análise do seu principal órgano publicitario,
España Democrática, e as novas que desta asociación temos a través dos seus opositores políticos (Legación franquista no Uruguai e Centro
Republicano Español), polo que sería necesario
4.2.A. CASA DE
que nun futuro próximo puidera profundarse
ESPAÑA: “A REPÚmáis na historia desta destacada institución. De
BLICA POPULAR”
tódalas maneiras, esbozo aquí algunhas das conclusións que xa poden adiantarse:
A súa clara vinculación coa corrente filo-soviética, identificada co Partido Comunista e coa defensa dunha República Popular, maniféstase non só
nos ataques que recibirá dende os seus opositores políticos (franquistas e
Círculo Republicano Español), senón polas súas propias declaracións, e ademais por acoller no seu seo a dirixentes do Partido Comunista do Uruguai.
A xunta directiva, nomeada en decembro do 194083 e presidida por Carlos Vallana84, xa establecía o predominio da orientación filo-soviética cunha
liña política directamente marcada polas directrices internacionais do Partido Comunista:
- Defensa do neutralismo bélico durante a II Guerra Mundial ata que o
réxime nazi iniciou a invasión da Unión Soviética.
4.2. DÚAS REPÚBLICAS FRONTE Ó
FRANQUISMO
(1941/1960)

82. Carta do Ministro de España en Montevideo, Marqués de los Arcos (17-11-40). AMAE,
Arquivo renovado, R. 1651 - Exp. 2.
83. PTE.: Carlos Vallana; VICP.: Antonio Alfaya; SEC.: Leopoldo A. Sala; TES.: Juan
Domingo Sanz; PROSEC.: Jesús Iglesias; PROTES.: Angel Fernández.
84. Este personaxe suscitaría unha nova polémica, pois foi acusado polos socios do Centro
Republicano Español de presentarse anos antes nas listas electorais como candidato do Partido Nacional Herrerista, situado moi claramente na dereita reaccionaria do Uruguai. República Española, 2, 7 de decembro de 1940.
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- Defensa da Junta Suprema de liberación nacional instalada na Península.
- Defensa do S.E.R.E. como organismo para a axuda ós refuxiados. Con
respecto a isto, o seu proxecto máis ambicioso será a “Campaña pro Barco
panamericano para refugiados”, que, desenvolvida dende finais do 1940,
provocará fortes denuncias do Centro Republicano Español, que afirmaba
que supuña unha montaxe fraudulenta. Relacionado con esta mesma cuestión, o 21 de marzo do 1941 creábase o Comité Nacional por la salvación de
los refugiados españoles85.
- Defensa da unidade orgánica de tódalas forzas republicanas; incluíndo
nela tanto ás diversas correntes ideolóxicas como ós diversos grupos de
carácter rexional, entre os que sobresaía a Agrupación Regional Gallega da
Casa de España86.
Estas posicións terían consecuencias destacadas para a vida da institución:
- Boa parte dos exiliados políticos chegados ata este país incorpóranse á
Casa de España, máis que ó Centro Republicano Español. Entre estes sobresaen as estadías de José Bergamín e Rafael Alberti.
- A institución viuse limitada na súa acción polas dificultades existentes
para atopar un mínimo apoio ás súas actividades a través da prensa e as autoridades políticas do Uruguai, que facían todo o posible por restar influencia ó
Partido Comunista ante a opinión pública. Os axentes diplomáticos franquistas no Uruguai foron conscientes disto dende os primeiros momentos:
El alejamiento de la “Casa de España” de aquellos elementos españoles más prudentes y de los uruguayos que los apoyaban, ha sido más completo desde que se han puesto
en evidencia sus concomitancias con los bolcheviques, y así los actos organizados por
ellos para el 14 de abril no despertaron interés alguno, reduciéndose más a actividades
dispersas en las diversas células derivadas de la organización comunista con asistencia nula...87.

En ocasións, as actividades levadas a cabo pola Casa de España resultaban
ser obxecto da censura, co obxectivo de ocultalas ante a opinión pública:
Todos los discursos que fueron radiados por una emisora local, constituyeron una violenta diatriba contra los republicanos organizadores del mitin de “Radio City” y contra

85. PTE.: Eugenio Petit Muñoz; SEC.: Juan José Martinotti; PROSECT.: Antonio Guardiola;
TES.: Raúl Nicora.
86. Luis García, Jaime Suárez, Mariano Ayerra.
87. Carta do Ministro de España no Uruguai, Marqués de los Arcos (14-06-41). AMAE,
Arquivo renovado, R. 1651 - Exp. 3.
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los oradores que tomaron parte en este, cuya actitud calificaron de cretinismo político,
siendo de notar que al hacer la exaltación del comunismo en una forma crudísima de
lenguaje, el Coronel Galán, fué cortada por la Dirección de Comunicaciones la radiación de su discurso y el de los que le siguieron en el uso de la palabra... Ese acto, al que
según mis informes concurrió un millar de personas, ha sido silenciado por toda la
prensa fuera del órgano comunista, por lo que pasó, puede decirse que desapercibido
para el público montevideano en general88.

A pesar disto a institución levou a cabo diversas campañas de movilización popular como a do Comité contra el terror y los crímenes del Régimen
franquista, creado en novembro do 1943. Evidentemente, as súas relacións
coas autoridades políticas do Uruguai empeorarían aínda máis co inicio da
guerra fría, que provocaría así unha maior identificación entre as propostas
da Casa de España e as do Partido Comunista do Uruguai.
Constituído en febreiro do 1941 pola unión do
antigo Círculo Republicano Español co Comité
de ex-socios pro principios democráticos de
Casa de España, cunha primeira directiva provisional89, aproba os seus estatutos en novembro
dese mesmo ano, para elixir logo a súa nova xunta directiva90, alcanzando
nese momento os 470 socios.
4.2.B. CENTRO REPUBLICANO ESPAÑOL:
“A REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA”

Como órgano publicitario sostense primeiro a
revista República Española, que, editada dende
o 30 de novembro do 1940, chegará a publicar
35 números ata o 30 de abril de 1942. O editorial do seu primeiro número expresaba os seus ideais, pero tamén as súas
diferencias con respecto á liña política seguida pola Casa de España:
1. Órganos de expresión
e actividade sociocultural

Una potente necesidad reclama la presencia de un periódico español, democrático y
republicano, en este país. Es sabido que no existe entre nosotros ningún órgano de prensa
que haga oir la voz de los españoles republicanos... casi es innecesario proclamar nues-

88. Carta do Ministro de España no Uruguai, Marqués de los Arcos (20-04-42). AMAE,
Arquivo renovado, R. 1651 - Exp. 4.
89. PTE.: Fernando de Cárdenas; VICP.: Luis García; SEC.: José Cancela Freijó; TES.: Guillermo Sotelo; PROSEC.: Cristóbal D. Otero; PROTES.: Gabriel Caldevilla; VOCAIS: Luis
Luna, José Martínez Garda, Rodolfo Salgueiro.
90. PTE.: Jesús Canabal; VICP.: Luis García; SEC.: Enrique Cabal; TES.: José S. Tudela;
PROSEC.: Manuel Núñez; PROTES.: Amalio García Vallina; VOCAIS: Gabriel Caldevilla,
José Cancela Freijó, Eladio Suárez, José López Val, Avenir Rosell, Francisco Puertes, Manuel
Amarelle.
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tra significación democrática. Sería efectivamente innecesario, sino fuera porque no faltan quienes usan de ese adjetivo en un sentido que trasmuta su naturaleza... Nosotros
somos demócratas por esencia. Consideramos que la democracia y la libertad son valores por sí mismos; no los condicionamos, para valorarlos a determinadas estructuras
sociales o económicas...91.

As dificultades para o sostemento da revista provocarían que máis tarde
se optase por ocupar unha sección propia na revista España Republicana,
que, publicada polo Centro Republicano Español de Buenos Aires, reservaría unhas follas ás novas chegadas dende Montevideo entre o 5 de xuño e o
4 de decembro do 194392.
Curiosamente, en xaneiro do 1944 a necesidade dun órgano que expresase as opinións do C.R.E. de Montevideo e a suspensión temporal da publicación de xornais en defensa da República española en Arxentina por orde
gobernativa93 provocarían o nacemento da revista Lealtad, con axuda técnica, material e humana dos republicanos de Bos Aires nos seus primeiros
números94.
A pesar de que será prohibida a súa circulación en Arxentina en marzo do
mesmo ano95 e da reaparición de España Republicana en setembro96, Lealtad manterase como o órgano propio do Centro de Montevideo chegando a
acadar unha longa historia ata a súa desaparición no 1957.
... Aspiramos en que Lealtad sea aún más la hoja periodística de la colectividad española; queremos que cada español residente o emigrado, vea en él su diario amigo; propendemos a estrechar las relaciones entre las sociedades regionales en base a un mayor
y mutuo conocimiento a través de nuestras páginas; deseamos ser la tribuna en que se
alce la voz en defensa del comerciante, del industrial, del trabajador. En una palabra:
el Centro Republicano Español, del que somos órgano de expresión, va a realizar un
esfuerzo más, para conseguir al igual que logró que su casa fuera la de todos los republicanos españoles, su prensa sea igualmente la de todos ellos97.

Xunto a este órgano de prensa a institución dispuña, ademais, dun espacio semanal propio en Radio Ariel.
Por outra parte, o C.R.E. convértese dende o primeiro momento na máxima
representación dos ideais democráticos entre as asociacións españolas no

91. “A modo de presentación”, España Republicana, 1, 30 de novembro de 1940.
92. Números do 695 ó 722.
93. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., p. 526.
94. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., p. 537.
95. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., p. 593.
96. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., p. 634.
97. Lealtad, 2 de xuño de 1945.
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Uruguai, e como proba disto témo-la conversión do seu local en centro de reunión de numerosas asociacións políticas ou sindicais de carácter democrático,
tanto españolas como uruguaias ou de terceiros países:
Club Federico García Lorca, Comité de Acción Democrática en los gremios, Comité
Sindical de Acción Antitotalitaria, Círculo Libertad, Sociedad Cosmopolita, Asociación
Democrática Checoslovaca, Círculo Garibaldiano, Gremio de bronceros, Comité de
obreros gráficos, Juventudes Libertarias, Comité Italia libre, Comité Rumbos Nuevos,
Comité de alerta y lucha contra el nazismo, Comité de empleados y obreros de la
Imprenta nacional, Unión de obreros y empleados del Estado, Unión cosmopolita de
mozos, Unión ferroviaria, Comité de empleados del Censo, Sociedad de rematadores y
balanceadores públicos, Comité pro defensa de los intereses de la Unión Cosmopolita,
Comité de emergencia de obreros de la construcción, Alianza sindical de trabajadores
gráficos, Comité de metalúrgicos “Momento español”, Unión Cívica Radical98.

En canto á súa actividade cultural, o Centro desenvolveu a ensinanza do
idioma inglés a través da súa colaboración co Instituto Anglo-Uruguayo, e
estivo sempre intimamente relacionado co Ateneo de Montevideo. Mención á
parte merecen os ensaios para representacións teatrais de diversos grupos99.
Por suposto, este foi sempre o primeiro obxectivo
da Institución, que constantemente tratou de evitar calquera mínima posibilidade de relación cos
partidarios do franquismo. Neste sentido, o ingreso no Centro debía de levar
consigo claras garantías do pasado non fascista de todo aquel que o solicitaba,
e para isto establecéronse normas moi estrictas, sobre todo cando a conxuntura
política facía presaxia-la caída do réxime franquista e a veloz conversión ó
republicanismo de moitos anteriores partidarios do franquismo. Así, na asemblea xeral extraordinaria do 11 de setembro do 1943 afirmábase:
2. A loita contra o franquismo

... insuficientes las medidas en la práctica para evitar la infiltración dentro de la institución de todos aquellos elementos que hasta hace poco fueron entusiastas partidarios
de los regímenes fascistas y que ahora pretenderán hacer profesión de fe democrática...; en adelante, el Consejo Directivo, antes de aceptar un nuevo socio, además de
cumplir con lo preceptuado en los Estatutos, insertará en el periódico del Centro, en
recuadro especial, los nombres, apellidos (paterno y materno), edad, profesión y domicilio de los aspirantes a socios, exhibiendo en Secretaría los mismos datos. Solamente
después de transcurrido un mes de la publicación de esos datos podrá el aspirante ser
aceptado como socio adherente por el Consejo Directivo. En el Interin, los socios
podrán comunicar por escrito o verbalmente ante el Consejo Directivo los reparos que

98. Asociacións que se reuniron no local entre 1941 e 1945 segundo o Libro de Actas de Juntas Directivas.
99. Teatro del Pueblo, Sociedad Uruguaya de Actores, Compañía Teatral Floreal Caballeri,
Vida al teatro, Obrador del Teatro experimental amateur.
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le merezca el aspirante. Cuando hubiere observaciones a la admisión de un aspirante,
el Consejo Directivo podrá resolver su admisión o rechazo; como también el pase del
asunto a la Comisión de Acción Republicana, la que podrá solicitar la colaboración del
socio que hubiere formulado las observaciones. Los socios podrán exigir reserva de las
observaciones que formulen sobre admisión de socios. Y el Consejo Directivo no está
obligado en ningún caso a dar explicaciones a los aspirantes a socios rechazados, no
así a los socios que los presentan, si éstos lo solicitan.

Outra batalla importante era manter viva na memoria a causa republicana e para isto celebraranse diversos actos públicos que serven para lembrar ante o pobo uruguaio a causa pola que se seguía loitando. Ós diversos
aniversarios do 14 de abril e do 18 de xullo, envoltos sempre en manifestacións e mitins, entre os que sobresae o espectacular acto de concentración
republicana no Estadio Centenario o 14 de abril de 1943, súmase a inauguración de espacios públicos do urbanismo montevideano con denominacións do espírito republicano. Así ocorre co Parque II República española,
que se inaugura o 6 de novembro de 1943. En xuño de 1943 comezaran os
preparativos para a inauguración na cidade de Montevideo da Calle Guernica, o que xera ó principio algunhas disputas competenciais entre os delegados do Centro Republicano Español e os do Goberno Vasco no exilio, ata
a súa inauguración, o 14 de abril do 1944. Tamén se inaugurará o 11 de abril
do 1945 a Plaza Manuel Azaña.
Entre os proxectos máis ambiciosos da loita contra o franquismo está en
xullo do 1944 o que propugna a constitución dunha “Cámara española republicana de intercambio comercial hispano-uruguayo”, que, tras nomear unha
primeira directiva en decembro do 1944100, aproba os seus Estatutos en xullo
do 1945. En decembro do 1953 a sociedade víase reducida a 21 socios, mais
temos novas da súa existencia ata decembro do 1964.
Pero, sen dúbida, o proxecto máis sobresaínte da loita perante o réxime
franquista sería a “Campaña pro ruptura del gobierno uruguayo con Franco”,
que tivo como feitos máis significativos a declaración oficial de 64 membros
do Parlamento Uruguaio na defensa da República española asinada o 11 de
outubro do 1944, e que entre outras cuestións afirmaba:
... ante la inminente victoria de las fuerzas de las Naciones Unidas en su lucha contra el
nazismo y sus cómplices, cumplimos como representantes del pueblo de nuestro país, un
deber político y un deber moral impuestos por la justicia y por la gratitud, al afirmar
publicamente que no podemos celebrar como completa tal victoria sobre las fuerzas que
amenazaron esclavizar al mundo, mientras España, la madre patria, no sea reconquistada para la República y para la Democracia...101.

100. PTE.: José María López; VICP.: Jesús Canabal; SEC.: Eladio Suárez; TES.: Juan Villanovo; PROSEC.: Andrés Fernández; PROTES.: Jesús Rodríguez; VOCAIS: Joaquín Alonso,
Andrés Vázquez, Amalio García Vallina.
101. Lealtad, 38, 21 de outubro de 1944.
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A legación diplomática franquista no Uruguai expresaba así con intranquilidade a conxuntura de evidente revitalización do movemento republicano:
... continuan sin cesar, en el desarrollo de sus actividades políticas aquí, los exiliados
españoles, que en estos últimos tiempos, despliegan mayor intensidad multiplicándose
las conferencias, meetings, reuniones, propagandas por prensa y radios, etc.. .la meta
de sus aspiraciones se cifra en la ruptura de relaciones del Uruguay con España...102.

A isto sumaríase logo a manifestación do 12 de outubro do ano seguinte,
que conseguía aglutinar a máis dun centenar de entidades do Uruguai, tanto
españolas103 como uruguaias104, e tamén estranxeiras.
Os sucesivos fracasos e decepcións con respecto a esta cuestión levarían
ó C.R.E. a atravesar por unha grave crise que provocou a demisión na súa
totalidade da directiva en outubro do 1946. A análise da actividade do Centro recollía frases como:
... escasa cooperación de las asociaciones a las iniciativas que surgen...; escasa actividad del Consejo y sin orientaciones precisas...; trabajo pobre y desgana, escasa asistencia... falta de cohesión en la directiva...; grave deficit económico105.

Como alternativa proxectouse así por primeira vez a posibilidade de presentar dúas listas electorais para revitaliza-lo Centro, o que non chegou a
realizarse nunca. En decembro de 1946 a nova directiva albergaba proxectos
ilusionantes e afirmaba que unha conversación confidencial entre o seu presidente Enrique Cabal e o destacado político uruguaio Luis Batlle Berres
semellaba presaxiar:

102. Carta do Ministro de España no Uruguai, T. de Aguilar (29-09-44). AMAE, Arquivo
renovado, R. 1651 - Exp. 6.
103. Asociación española primera de Socorros Mutuos, Casa de Galicia, Centro Asturiano,
Casal Catalá, Peña Andaluza, Círculo Democrático Balear, Delegación del Gobierno en Euzkadi, Agrupación de castellanos y leoneses, Comité de Ayuda a los Patriotas catalanes,
Irmandade Galeguista, Agrupación de Catalanes del Uruguay, Galeuzka, Agrupación de
asturianos leales a la república, PSOE, CNT, UGT, Izquierda Republicana, Acción catalana,
Unión Republicana, Esquerra de Cataluña, Partido Socialista Catalán.
104. Comité nacional del Partido Colorado Batllismo, Comisión coordinadora nacional de
juventud batllista, Federación de estudiantes batllistas, Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado “Libertad y justicia”, Directorio del Partido Nacional Independiente, Comité
Nacional del Partido Colorado “Para servir al país”, Partido Socialista del Uruguay, Federación de Juventudes Socialistas. Mailos clubs de barrio e filiais locais e departamentais das
anteriores agrupacións políticas, e algunhas entidades de carácter sindical ou cultural entre as
que destacan 28 de Montevideo e 24 do interior do país.
105. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., pp. 843 a 859.
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... decisión del gobierno de romper con Franco y del interés de las autoridades en conocer que reacción se produciría en la colonia española...106.

As esperanzas renacerían co novo goberno uruguaio, que semellaba máis
proclive a defende-la causa republicana:
... la especial simpatía de este País por nuestra causa ha motivado la invitación oficial
de una Delegación del gobierno de la República al acto de toma de posesión de los nuevos mandatarios...107.

De tódolos xeitos, a ruptura co goberno franquista tardaba, e, mentres
tanto, seguíase insistindo en que era preciso advertir ó pobo uruguaio dos
intentos do falanxismo por ir gañando adeptos no país:
Animado del propósito de orientar y evitar confusiones a todos los organismos democraticos del Uruguay, el Centro Republicano Español de Montevideo hace patente que...
la llegada a estas tierras de profesionales españoles investidos de cargos de Colegios
Oficiales representa la importación de falangistas genuinos, aleccionados para difundir tal teoría totalitaria y siguiendo el plan de Falange exterior encaminada a infiltrarse
en Hispanoamérica...108.

Outro proxecto interesante ideado dende xuño do 1947 sería a constitución do “Instituto de Cultura Hispano-Uruguayo Manuel Azaña”, agregado
á Universidad Central Americana e substituíndo á tradicional Cátedra
España. A idea fíxose pública aproveitando a homenaxe a Cervantes e coa
pretensión de evitar que fosen os franquistas os que conseguisen a primacía
en tales actos.
Como xa dixen, a liña política do C.R.E. estará
en contraposición coa Casa de España en variados aspectos:
- Defensa da intervención na II Guerra Mundial en favor dos aliados e en
contra do fascismo. O seu compoñente anglófilo non evitou, sen embargo, as
críticas ó discurso de Churchill en maio do 1944109.
- Apoio o Goberno republicano no exilio.
- Defensa da J.A.R.E. como órgano de representación e axuda para os exiliados e os refuxiados españois. En marzo de 1943 disolvíase o Centro de exilados. En novembro de 1946 disolvíase a Asociación de refugiados e os seus
fondos serían entregados ó Ministro de emigración do goberno republicano.
3. As diverxencias co
comunismo

106. Libro de Actas de la Junta directiva del C.R.E., Acta 252, 23 de decembro de 1946, p. 887.
107. Lealtad, 131, 28 de febreiro de 1947.
108. Lealtad, 15 de febreiro de 1947.
109. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., p. 605.
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- Defensa da unidade funcional de tódalas forzas republicanas perante o
fascismo, conservando cada unha delas as súas diferencias ideolóxicas e
actuando conxunta pero democraticamente, opoñéndose en todo momento
ás ofertas de unidade orgánica lanzadas dende a Casa de España.
... todo el que haya actuado en los Comités de barrio sabe que bastaba la presencia de
los comunistas para destruir el Comité. Su intransigencia, su obstinación, ahuyentan
las colaboraciones más llenas de buena voluntad. Son la verdadera polilla de las organizaciones: donde ponen el huevo, todo se convierte en polvo... han sido siempre un
obstáculo para toda empresa amplia de trabajo democrático...110.

O 9 de maio de 1942 e en contestación ó “Manifiesto del 16 de febrero
por la unidad”, lanzado pola Casa de España, a Asemblea ordinaria do Círculo Republicano Español declaraba incompatible con ser socio do C.R.E. a
pertenza ó Comité de unidad e aprobaba por absoluta maioría:
... la política mantenida hasta ahora por el Consejo directivo y para que el Centro sostenga la misma posición mientras hechos posteriores no aconsejen modificarla...

O 30 de novembro de 1943 un novo grupo de ex-socios da Casa de
España solicitaba a súa incorporación ó C.R.E., e foron admitidos nas datas
posteriores.
O conflicto volvía a xerarse tralo anuncio pola Casa de España da constitución dunha Junta Suprema de Unión Nacional en España:
... una JUNTA que ni es suprema, ni es nacional, ni tiene más asistencias que las que
ha podido movilizarle el partido comunista español y quienes siguen sus inspiraciones
y consignas111.

Aínda o 30 de agosto do 1947 a Asemblea xeral extraordinaria por unanimidade aproba o relatorio presentado polo Secretario Bergós Ribalta que,
baixo o título de “Relaciones del centro con las demás entidades democráticas españolas”, afirma entre outras cuestións:
Estas son de amistad y colaboración con todas ellas, exceptuada la Casa de España...
genuina y vergonzante representación del Partido comunista Español...; sin dejarse
influenciar por el slogan de la unidad que es ciertamente una unidad orgánica, verdadero sofisma en que se sumerje el Partido Comunista y con él quienes honesta e interesadanmente le siguen... nadie puede acusar al Centro de disgregador de la unidad por
el hecho de no aceptar y combatir dicha unidad orgánica, sino que acepta y defiende la

110. “La Asamblea de Casa de España”, República Española, 1, 30 de novembro de 1940.
111. Lealtad, 19 de agosto de 1944.
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unidad funcional de todos los antifranquistas..., el funcionamiento de nuestros órganos
autónomos, libres y no la fusión... lo que defendemos.

O Centro Republicano Español amosábase
como unha institución que agrupaba no seu
interior diversas tendencias do republicanismo
democrático cunha grande estabilidade e cohesión interna, na que semellaban moi escasos os conflictos. Sen embargo, eses conflictos menores e
meramente conxunturais atopábanse sempre en relación co peso político das
diversas tendencias nacionalistas na comunidade montevideana: as actividades desenvolvidas en ocasións polos delegados do goberno vasco no exilio,
con influencia apreciable entre as autoridades uruguaias, ou as declaracións
políticas efectuadas por líderes do catalanismo ou da Irmandade Galeguista112, provocaban as suspicacias e as críticas dalgúns membros do
C.R.E., que se manifestaban contrarios a estas declaracións.
Por outra parte, sucesos ocasionais xeraron inquietude entre algunhas das
diversas comunidades con respecto ó tema das relacións entre estas e o
C.R.E. Na Asemblea do 30 de agosto do 1947 facíase público o malestar dalgúns galegos por sentirse menosprezados trala non invitación de Castelao a
un banquete conmemorativo que se celebrara o 17 de agosto no Centro, coa
asistencia de antigos Ministros do goberno republicano. Ó seu entender o
Consello Directivo menosprezara a comunidade galega ó amosar un trato
diferencial cara a Castelao, como ex-ministro republicano. A directiva do
C.R.E., presidida daquela por Enrique Cabal pero na que se atopaban algúns
vocais galegos como José Añón e Andrés Calvo Formoso, viuse obrigada a
dar explicacións ó acontecido e a manifestar publicamente:
4. Os conflictos menores

El Centro admite los regionalismos y los respeta, aunque algunos de sus miembros no
los comparten; Castelao es un valor de la República española...113.

De tódalas maneiras, estas polémicas ocasionais sempre tiveron un ton
moito menor, con respecto ás xeradas fronte á corrente comunista, xa
comentadas anteriormente.

112. SIXIREI PAREDES, C.: A Emigración, “Relato autobiográfico de Antón Crestar”, Vigo,
1988, p. 215.
113. Libro de Actas de las Asambleas del C.R.E., Acta 19, 30 de agosto de 1947.
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4.3. A POLÍTICA NAS
RESTANTES INSTITUCIÓNS ESPAÑOLAS DE MONTEVIDEO

Pero como xa afirmei, o peso do republicanismo
español na comunidade uruguaia non se debe
medir exclusivamente polo número de afiliados
ás súas institucións políticas, senón pola infuencia que estes exercían nas distintas institucións
dos españois asentados no Uruguai.

Error de querer clasificar a los elementos republicanos por su militancia en el seno de
las instituciones políticas y de considerar no republicanos a los que no militan. Si eso
fuese así, habría en el Uruguay muy pocos republicanos españoles, porque muy pocos
en relación a la importancia de la colonia española son los que cotizan en las Instituciones políticas. Sin embargo, eso no es verdad, pues la mayoría de la colectividad
española del Uruguay es republicana114.

A partir de 1940 o control das Xuntas directivas das Asociacións españolas en Montevideo xiraba arredor de tres tendencias políticas dispares.
Franquismo, republicanismo democrático e comunismo loitarían entón por
consegui-la hexemonía nas diversas institucións da comunidade española no
Uruguai.
Sinteticamente poderiamos analiza-la posición política das Asociacións
españolas entre 1940 e 1960 en tres grandes tendencias, que poderían delimitarse mediante este gráfico:
TENDENCIA POLÍTICA:

INSTITUCIÓN:

REPUBLICANISMO:

Centro Republicano Español.
Casa de Galicia.
Mutualista España.
Centro Asturiano.
Casal Catalá.
Peña Andaluza.
Círculo Democrático Balear.

FILO-COMUNISMO:

Casa de España.
Asoc. Española 1ª de Soc. Mutuos.

FILO-FRANQUISMO:

Club Español.
Centro Gallego.
Casa de Asturias.

A corrente republicana democrática mostrábase forte nalgunha institución como Casa de Galicia, onde o Centro Republicano Español terá a súa

114. Libro de Actas de Asambleas del C.R.E., Acta 6, 10 de xullo de 1943.
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maior influencia. O 21 de decembro do 1940 as eleccións na Casa de Galicia ofrecían os seguintes resultados:
TENDENCIA:

CANDIDATURA:

REPUBLICANA
FILO-COMUNISTA
FILO-FRANQUISTA

“Rumbos Nuevos”
“Agrupación Cultural Republicana”
“Juventud y progreso”

VOTOS:
604
294
178

Sabedora do seu potencial, a opción republicana tratou nun primeiro
momento de evita-la conxunción con algunha das outras dúas tendencias
políticas nalgunha candidatura, contrariamente á estratexia proposta polos
comunistas e, sobre todo, polos franquistas, coñecedores da súa debilidade
nalgunhas Asociacións. Así, por exemplo, todo socio do C.R.E. debía de ser
extremadamente coidadoso en evitar calquera interpretación que o asociase
a persoas proclives a calquera totalitarismo; especialmente cando se presentaba nunha candidatura para eleccións á xunta directiva de calquera institución española no Uruguai. En varias ocasiónss tamén se dictaron normas con
respecto a isto. Na reunión do C.D. do 20 de maio do 1941 aprobábase unha
moción fronte ás relacións neste sentido con grupos de ideoloxías totalitarias, incluíndo entre estas non só o fascismo, senón tamén o comunismo filosoviético:
En vista de la confusa situación política dentro de las masas de asociados de diversas
instituciones españolas de Montevideo, y con el fin de que el Círculo Republicano Español no sea sorprendido en su buena fe y embanderado dentro de determinadas facciones; teniendo en cuenta que en los casos en que una entidad de Socorros Mutuos o de
otras actividades esté en momentos de renovación de sus autoridades, será un bien que
el Círculo Republicano Español recomiende a sus componentes, socios de aquella entidad, la lista o listas que representen valores netamente republicanos; se resuelve que
todo Comité que solicite el apoyo del Círculo Republicano Español, cualesquiera que
sean las formas de este apoyo, deberá probar ante las autoridades de la Institución, que
ni entre sus componentes, ni entre las personas que piensan prestigiar hay nadie sospechoso de totalitarismo.

Sen embargo, moi pronto foi notable o ascenso da tendencia comunista
propiciada dende a Casa de España, que obtivo éxitos destacados no control
das directivas das principais institucións. A Casa de España conseguiría o
seu maior éxito na influencia que dende xullo de 1940 exercerá nas directivas da Asociación Española 1ª de Socorros Mutuos en Montevideo115.

115. PTE.: Juan D. Sanz; VICP.: Amador Bassoa; VICP. 2º: Acuña Viera; SECT.: Carbonero;
PROSECT.: Alonso.
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Tampouco podemos esquecer que, paseniñamente, as autoridades franquistas tratarán de atraer ás instituciones cara á súa posición, ou polo menos
cara a un pretendido “neutralismo político”, coñecedores da súa aínda moi
débil situación. En momentos determinados, ese “neutralismo político”
requirido ás institucións era practicado por algunhas das súas directivas,
atentas sempre á adaptación a novas situacións e a evitar excesivos símbolos
de identificación cunha ou outra fronte política:
Sin duda la acción del tiempo, por un lado, y los desengaños y hasta el buen sentido por
otro, van actuando de sedantes de los ardores republicanos más o menos sentidos por
algunos españoles aquí residentes, incitados y sostenidos por una intensa propaganda
que se desató en este país durante nuestra contienda y que aún mantienen, en menor
escala, algunos órganos de los sectores del Batllismo neto, blanco independiente y
socialista que encuentran una indiferencia en la opinión que permite abrigar la esperanza termine por consunción... Por eso el 14 de abril no ha encontrado en las Entidades españolas de aquí el eco que se prometían los revoltosos de la “Casa de España”
y los anglófilos del Círculo Republicano, únicos que organizaron una Asamblea y una
recepción por esa fecha, constituyendo sin duda su mayor fracaso esa abstención casi
unánime de las Entidades de mayor número de socios, entre las directivas con mayoría
roja, que ya empiezan a recoger velas y convencerse de lo absurdo de una actitud que
amenazaba dar al traste hasta con la vida de esas Instituciones116.

Nas eleccións para Casa de Galicia, en decembro de 1943, a candidatura
máis relacionada co Centro Republicano Español saía derrotada, e no seu
lugar triunfaba a máis proclive ós socios da Casa de España. Outra asociación na que a liña política do C.R.E. mantivera o seu predominio fora a
Mutualista España, pero finalmente en maio de 1943 o seu presidente, Cristóbal D. Otero, veríase forzado a demitir polas críticas que o acusaban de
posible colaboración con falanxistas.
Foi así como a preocupación do C.R.E. semellou centrarse agora maiormente en evitar calquera relación co fascismo, posibilitando así o inicio de
relacións conxunturais entre membros do C.R.E. e da Casa de España, como
un “mal menor”117 fronte ó posible avance de candidaturas pro-franquistas.
A asemblea xeral extraordinaria do 10 de xullo do 1943 aprobaba a moción
verbo disto:
El Círculo Republicano Español dirigirá una exhortación a los asociados a fin de que
ninguno integre, vote, ni patrocine lista alguna en elecciones de las Sociedades españolas que esté integrada por falangistas. La no observancia por los asociados de esta
disposición los colocará en situación incompatible con la entidad, quedando la Comisión de Acción republicana encargada de vigilar y aplicar las medidas concernientes al
cumplimiento de aquella.
116. Carta do Ministro de España no Uruguai (14-06-41). AMAE, Arquivo renovado, R. 1651
- Exp. 3.
117. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., p. 99.
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A pesar destas candidaturas conxuntas, a influencia da tendencia comunista nalgunhas institucións seguía a provocar numerosos conflictos, e boa
proba disto é que, como xa sucedera en xullo de 1943118, en novembro de
1946 un socio do Centro Republicano Español acusaba á Asociación Española 1ª de Socorros Mutuos de:
... proceder contra elementos que han actuado en su directiva anterior. Esos elementos
son socios del Centro y cree que a dicha Sociedad le guía el deseo de perseguirlos porque actuaron fuera de la órbita comunista...119.

Era evidente que a unha situación inicial de clara hexemonía do C.R.E.
nas institucións sucedera outra en que, como afirmaba un dos seus socios:
... el centro se ha desinteresado de estos problemas consiguiendo con ello que los elementos comunistas intervengan en casi todas las sociedades españolas...120.

De tódolos xeitos ata o final da década dos 50 pode afirmarse que foron
sen dúbida os republicanos os que controlaron a maior parte das directivas
das Asociacións españolas, fosen dunha ou doutra corrente e colaborasen ou
non entre ambas segundo as circunstancias.
A crise das institucións republicanas no Uruguai non ten una clara data de inicio, senón que
é un fenómeno paulatino dende mediados dos
anos 50. Varios son os factores que contribuíron
a ela:
- Os acontecementos xerados a nivel internacional con respecto ó Réxime franquista, consolidado a mediados dos anos 50, co apoio do bloque occidental na dinámica
da guerra fría.
- A progresiva perda de interese da causa republicana española para os
dirixentes políticos do Uruguai, unha vez que a democracia se consolida no
país e moitos dos antigos apoios recibidos chegan ó executivo.
- A asusencia dun relevo xeracional nas institucións republicanas españolas, que non foron capaces de absorber parte do fluxo migratorio chegado
ó Uruguai nos anos 50.
- As presións exercidas pola delegación diplomática franquista en Montevideo para o ascenso dos seus partidarios dentro da comunidade.
5. CRISE DAS INSTITUCIÓNS REPUBLICANAS: ENTRE A
DESILUSIÓN E A
DISOLUCIÓN
(1960/1990)

118. Libro de Actas de la Junta Directiva del C.R.E., p. 450.
119. Libro de Actas de Juntas Directivas del C.R.E., Acta 248, novembro de 1946, p. 869.
120. Libro de Actas de Juntas Directivas del C.R.E., Acta 247, 15 de novembro de 1946, p.
866.
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A crise maniféstase claramente en tres cuestións principais:
- Perda de influencia social nas restantes asociacións españolas de Montevideo, que pasan a ser controladas polos novos emigrantes, máis proclives
polo xeral á negociación coas autoridades diplomáticas nomeadas polo
réxime franquista:
... en los 50... Uruguay se llenó de españoles, la mayor parte de ellos, hasta algunos
escapados, iban a la embajada; que la gente antes no iba...; y es que mientras dominó
Franco, en España sólo se hablaba de él, pero no de los demás, a Castelao en Galicia
no lo conocían...121.

Unhas autoridades que non deixaran de presionar con diversas fórmulas,
ata lograr atraer cara a si ás institucións españolas máis sobresaíntes do Uruguai:
... por ahí vino un Consul español, Ochoa y Ochoa, que empezó a querer la unificación
de las instituciones y tal... y empezó a hacerlo mediante entregas de dinero a las instituciones, para que pusieran la bandera... A la sociedad española le ofreció no sé que
cosas para el Sanatorio... a Casa de Galicia también... la cuestión era que entraran...
y se vendieron, yo siempre dije que era una venta...122.

- Descenso no número de socios das institucións republicanas e menor
actividade.
- Maior integración na política do Uruguai, amosada especialmente na
Casa de España, que chegará a formar un Comité de Españoles relacionado
co Partido Comunista Uruguayo e colaborando dentro do Frente Amplio
para as eleccións de 1971.
Finalmente, o inicio da transición democrática en España, cun sistema de
monarquía constitucional, e as dificultades que cada institución tiña no Uruguai para seguir mantendo a súa actividade co paso dos anos levarían á súa
disolución nos anos sucesivos.
A Casa de España, asediada polo Réxime militar imposto no Uruguai e
con grandes dificultades para mante-la súa actividade, pactaría finalmente
coa Embajada española en Montevideo a súa disolución, cedendo todo o seu
patrimonio ó Hogar español de ancianos de Montevideo en xuño do 1979.
A Acta de Disolución afirmaba entre outras cuestións:
... la organización actual de España en un Estado de derecho, da por cumplidos plenamente los propósitos que dieron vida a nuestra Institución. Por ello estimamos que la

121. Conversación mantida con D. Manuel CANABAL en Montevideo (setembro de 1997).
122. Entrevista de Pilar Cagiao Vila a D. Manuel MEILÁN en Montevideo (xaneiro de 1986).
FONDO HISTORGA (942).
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continuidad de Casa de España no llena hoy una necesidad política de la colectividad
española y, en cambio, si persistiese para realizar una actividad meramente social,
pasaría a ser una más de las demasiadas entidades de la colectividad que arrastran una
vida lánguida, sirviendo sólo a la dispersión de los españoles cuando es más necesaria
su colaboración unida en una labor común para que sea eficaz...123.

Por outra parte, a disolución definitiva do Centro Republicano Español
non se formalizaría ata o ano 1991 baixo a presidencia de D. Manuel Canabal, aínda que a súa actividade era practicamente inexistente dende finais dos
anos 70. Foi nesa data cando se acordou cede-la documentación conservada
á Facultad de Humanidades da Universidad de la República Oriental del
Uruguay124. En boa medida, a isto débese que esta investigación poida saír
hoxe á luz; esperemos que sirva para abrir camiño nunha temática sobre a
que estou seguro que aínda resta moito por estudiar.

123. Xerocopia da “Acta de disolución de Casa de España”, cedida por D. Rogelio
MARTÍNEZ.
124. O meu agradecemento para esta institución, que, nos meses de xullo e agosto de 1997,
me acolleu para o estudio desta temática, baixo a titoría do profesor Zubillaga Barrera. Un
traballo que foi realizado a través do “Programa de Cooperación Interuniversitaria E/AL.97”
da Agencia Española de Cooperación Internacional.
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Na actividade pública e no grao de institucionalización do movemento republicano español no Uruguai, distínguense etapas
diferenciadas que non só están en relación cos acontecementos
A COMUNIDADE ESPAÑOLA
do proceso político na Península, senón tamén, e en maior
NO URUGUAI E A CAUSA DA
medida se cadra, coa realidade das conxunturas socio-políticas
II REPÚBLICA
do Uruguai e cos procesos que atravesaban as diversas institucións da comunidade española no seu país de acollida.
José Ramón Rodríguez Lago
Se o Círculo Republicano Español e a Casa de Galicia foron
os baluartes do republicanismo ata o ano 1940; logo da fin da Guerra Civil, o seu anterior protagonismo
político sería asumido, pero non compartido, polo Centro Republicano Español e a Casa de España, que
perduraron como tales asociacións ata hai ben poucos anos.
Resumo

Palabras clave: asociacionismo republicano, emigración, Galicia, Uruguai.

En la actividad pública y en el grado de institucionalización del
movimiento republicano español en Uruguay, se distinguen etapas diferenciadas que no sólo están en relación con los aconteLA COMUNIDAD ESPAÑOLA
cimientos del proceso político en la Península, sino también, y
EN URUGUAY Y LA CAUSA
en mayor medida quizás, con la realidad de las coyunturas
DE LA II REPÚBLICA
socio-políticas de Uruguay y con los procesos que atravesaban
las diversas instituciones de la comunidad española en su país de
José Ramón Rodríguez Lago
acogida.
Si el Círculo Republicano Español y la Casa de Galicia fueron los baluartes del republicanismo hasta
el año 1940; después del final de la Guerra Civil, su anterior protagonismo político sería asumido, pero
no compartido, por el Centro Republicano Español y la Casa de España, que perduraron como tales asociaciones hasta hace muy pocos años.
Resumen

Palabras clave: asociacionismo republicano, emigración, Galicia, Uruguay.

Quant à l’activité publique et le degré d’institutionnalisation du
mouvement républicain espagnol en Uruguay, on distingue des
étapes différenciées qui non seulement sont en rapport avec les
LA COMMUNAUTÉ ESPAGévénements du processus politique de la Péninsule, mais encore,
NOLE EN URUGUAY ET LA
et peut être en plus grande partie, en rapport avec la réalité des
RAISON DE LA IIe RÉPUBLIconjonctures socio-politiques d’Uruguay et avec les processus
QUE
que traversaient les différentes institutions de la communauté
espagnole dans son pays d’accueil.
Si le Cercle Républicain Espagnol et la Maison de la Galice ont été les bastions du républicanisme
jusqu’en 1940; après la fin de la Guerre Civile, son ancien protagonisme politique a été assumé, mais pas
partagé, par le Centre Républicain Espagnol et la Maison de l’Espagne, qui sont demeurés comme tels
jusqu’à il y a quelques années.
Resumé

Mots clés: associationnisme républicain, émigration, Galice, Uruguay.
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Three different stages can be recognised in public activity and
on an institutionalisation level respect to the Spanish Republican
Movement in Uruguay. These are not only concerned with the
THE SPANISH COMMUNITY
events of the political process in the Peninsula but also to a great
IN URUGUAY AND THE REAextent with the reality of the socio-political situation in Uruguay
SON FOR THE II REPUBLIC
and with the processes which diverse institutions belonging to
the Spanish community undergo in its host country.
José Ramón Rodríguez Lago
If the Spanish Republican Circle and the House of Galicia
were the strongholds of republicanism until the year 1940; its former political protagonism would be
adopted but not shared by the Spanish Republican Centre and the House of Spain which lasted as such
until upto a few years ago.
Abstract

Key words: republican associationism, emigration, Galicia, Uruguay.
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A migración foi un dos fenómenos
demográficos que maior importancia tivo na actual composición e
distribución da poboación española. Aínda que fluxos migratorios
existiron desde antigo e as migracións a ultramar arrastraron imporAntonio Abellán García
M.ª Dolores Puga González
tantes continxentes de poboación,
tanto a finais do XIX como a principios do XX, a mobilidade interna
INTRODUCCIÓN
de grandes fluxos de poboación é
un fenómeno que cobra verdadeira
importancia ó longo do século XX e, en concreto, a partir da segunda década
do mesmo.
Numerosos autores prestaron atención a este proceso pola importancia
que chegou a alcanzar nos anos vinte e posteriormente a partir dos cincuenta,
polas súas destacadas consecuencias demográficas (con efecto tanto sobre a
estructura como sobre a dinámica das poboacións de orixe e destino), así
como pola súa relación co intenso proceso de urbanización e despoboamento
rural. Diso derívase unha extensa bibliografía, que se viu obrigada na súa
maior parte ó estudio do fenómeno de forma indirecta a partir de saldos
migratorios, a nivel provincial, de partido xudicial, e incluso municipal,
debido ás dificultades de obtención de fontes axeitadas (García Barbancho e
outros). Gracias a esta ampla bibliografía coñécense as cifras, a importancia
do fenómeno, os efectivos aproximados desprazados en cada década, incluso
os lugares de orixe e destino, pero quedan moitas preguntas por contestar.
Non se coñecen as súas características no momento da migración, algunhas
fundamentais como a idade, nin as súas motivacións, nin a relación con
outros eventos biográficos, como tampouco se existe un patrón semellante de
mobilidade entre as diferentes xeracións.
Este artigo aborda a análise do fenómeno migratorio desde a óptica do
curso de vida dos seus protagonistas. Trátase dun estudio lonxitudinal da historia migratoria das tres primeiras cohortes de nacemento do século, isto é, os
nacidos entre 1901 e 1910, entre 1911 e 1920, e finalmente entre 1921 e
1930; é dicir, aqueles individuos que en 1991 tiñan 60 ou máis anos e, polo
tanto, unha xa extensa historia persoal. De feito, a biografía destes individuos
non é nin máis nin menos que a historia deste século. É o estudio da súa traxectoria migratoria, da que aquí se presenta o primeiro movemento, que para
a maioría deles foi o único, e para case todos o máis importante e de maiores
consecuencias.

PRIMO-MOBILIDADE
DAS XERACIÓNS DE
PRINCIPIOS DE
SÉCULO (1901-1930)
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Trátase, pois, de situa-la mobilidade destes individuos non só no momento
histórico en que se produce, senón tamén no momento biográfico: idade do
suxeito no momento de cambio de residencia, rango da migración, relación
con outros eventos biográficos. É un intento de achegarse ó comportamento
migratorio dos seus protagonistas, é dicir, introduci-la migración no curso de
vida que, non só a causa, senón que tamén se ve determinado por ela. En estudios posteriores abordarase a historia migratoria familiar e laboral. Este artigo
non constitúe máis que unha pequena presentación de resultados para dar a
coñecer esta liña de investigación; preséntanse aquí algunhas das principais
características (momento histórico e idade) que definiron os primeros movementos, e en gran medida os únicos, nas biografías dos individuos nacidos
antes de 1930.
A fonte de datos do estudio é a Encuesta Sociodemográfica (ESD) realizada polo Instituto
Nacional de Estatística no último cuadrimestre de
1991, e na que foron entrevistados un total de 159.154 individuos maiores de
10 anos residentes no estado español, dos cales 45.566 naceran antes de 19311.
A posibilidade de contar con esta mostra permite un nivel de desagregación temporal (probabilidades anuais) imposible para as pequenas mostras
coas que habitualmente se adoita traballar. Por outra banda, o feito de contar con información retrospectiva que permite o estudio lonxitudinal é unha
posibilidade longamente desexada, que facilita o coñecemento dalgúns
aspectos da nosa historia demográfica recente ata agora dificilmente delimitables. A posibilidade de situa-los eventos demográficos na biografía individual abre posibilidades de análise que son as que se pretenden explorar.
Pero a fonte non carece de problemas. O primeiro dos cales é, sen dúbida,
a enorme complexidade da mesma. Pero non é o único. Ó tratarse dunha
enquisa retrospectiva a mostra non é representativa, en realidade, da cohorte
inicial senón dos superviventes desa cohorte residentes en España en 1991.
É dicir, a poboación que podemos reconstruír está afectada pola mortalidade
e pola emigración exterior non retornada. Isto supuxo dous problemas fundamentais:
a) a interferencia da mortalidade nas táboas de migrabilidade, ó se-la
poboación inicial da táboa unha reconstrucción da mesma a partir dos superviventes. Neste caso –estudio da historia migratoria– asúmese que a mortalidade non tivo un efecto diferencial entre migrantes e sedentarios, sendo a
METODOLOXÍA E
FONTE

1. Queremos facer consta-lo noso agradecemento ó Centre d’Estudis Demogràfics, e en concreto a Marc Ajenjo, pola desinteresada cesión do complexo programa de control para a lectura das variables da enquisa, polo paquete estatístico SPSS.
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súa interferencia semellante para numeradores e denominadores, polo que as
probabilidades non se vén distorsionadas. Pártese, polo tanto, da hipótese de
que a migración non supuxo un nesgo na incidencia da mortalidade, polo
que os superviventes non terían un comportamento diferencial ó da cohorte
inicial.
b) a emigración ó estranxeiro tivo efectos diferenciais tanto a nivel temporal como xeográfico. A emigración cara a América era de grande importancia a principios do século, reduciuse progresivamente a súa capacidade de
atracción a favor da emigración cara a Europa (cunha maior taxa de retorno
que os movementos cara a América) e, fundamentalmente, das migracións
interiores; polo que o efecto de subestimación de efectivos iniciais debido á
existencia de emigración exterior non retornada será maior na primeira das
cohortes que nas máis novas.
O obxecto de estudio é a mobilidade, entendida como cambio de municipio de residencia, é dicir, con traspaso de fronteiras administrativas. Este
evento biográfico será denominado indistintamente “mobilidade” ou
“migración”.
Para o estudio deste fenómeno, a metodoloxía utilizada foi a construcción de táboas de vida, neste caso táboas de migrabilidade, para cada unha
das cohortes e orde de rango do movemento, presentándose aquí os resultados para a primo-mobilidade. Como variable temporal utilizouse a duración
da sedentariedade, que para o primeiro movemento coincide, obviamente,
coa idade para emigrar. A partir delas obtivéronse as probabilidades de
mobilidade por idades simples para as tres cohortes, así como as probabilidades acumuladas de sedentariedade.
A mobilidade biográfica é o número de movementos realizados ó longo da vida (é dicir, a frecuencia da mobilidade na biografía individual).
En España foi moi baixa: os individuos nacidos nas tres primeiras décadas
do século realizaron moi poucos movementos ó longo do seu curso de vida.
Fronte á alta mobilidade biográfica da poboación de países anglosaxóns, as
sociedades latinas mostran unha tradicional sedentariedade. A xente a penas
se move, e os que o fan móvense poucas veces. As xeracións aquí estudiadas non son, como era de esperar, ningunha excepción a este comportamento.
En calquera das tres cohortes (cadro 1) practicamente a metade dos nacidos nesas décadas non se moveu xamais do municipio de nacemento (51%,
48% e 47% respectivamente), causa de que a media de movementos por
individuo, incluíndo os sedentarios, se sitúe por debaixo da unidade para as
dúas primeiras cohortes.
MOBILIDADE
BIOGRÁFICA
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CADRO 1
Mobilidade biográfica por cohortes de nacemento. España (1901-1930)
C O H O RT E
N.º
Movementos 1901-10 % 1911-20 % 1921-30 %
0
50,8
47,5
46,7
1
27,2
28,3
28,6
2
12,8
13,9
14,2
3
4,7
4,9
5,3
4
2,0
2,6
2,4
5
1,0
1,3
1,2
6
0,6
0,6
0,7
7
0,4
0,5
0,4
8
0,2
0,2
0,3
9
0,1
0,1
0,1
10
0,1
0,1
0,1
11
0,1
0,1
0,1
12
0,0
0,0
0,0
Media
0,9
1,0
1,0
Media n.º mov.
1,8
1,9
1,9
(só migrantes)
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos primarios da ESD.

Pero trátase de saber como, ou máis ben canto, se moveron os que si o
fixeron. De todos aqueles que realizaron algún movemento algunha vez na
súa vida, máis da metade (nas tres cohortes estudiadas) realizaron tan só un
movemento. Mentres que os que migraron tres o máis veces ó longo da súa
biografía supoñen, para calquera das tres xeracións, arredor do 10% dos
nacidos (9,17%, 10,33%, 10,51% respectivamente). É dicir, a migración foi
un evento biográfico pouco frecuente para estes individuos; poucos son os
que fixeron as maletas dúas veces, sendo moi raros os que decidiron –ou se
viron obrigados– a cambiar de residencia con maior frecuencia.
Tomando a media de movementos por individuo, calculada soamente
entre as persoas que realizaron algún movemento, esta sitúase respectivamente en 1,8, 1,9 e 1,9. Este indicador, que non sofre o efecto da evolución
da intensidade migratoria (como se verá máis adiante), mostra non só o
baixo nivel de mobilidade biográfica senón tamén a grande estabilidade temporal deste comportamento, que practicamente non varía nas tres xeracións.
Non esqueceremos que a mencionada tendencia á sedentariedade que mostran as sociedades latinas constitúe un comportamento fundamentalmente
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cultural e de modo de vida, polo que cambia moi lentamente, motivo polo
cal as tres xeracións mostran valores practicamente idénticos.
Mentres a mobilidade biográfica denota unha
grande estabilidade temporal ou histórica, a
intensidade migratoria mostra unha tendencia
crecente para as cohortes de nacemento de principios de século. É dicir, en
cada unha das xeracións o número de individuos que decide realizar, polo
menos, un cambio de residencia é crecente con respecto á anterior.
A taxa bruta de migración calculada para o primeiro movemento, que é
dun 5,5‰ anual para a cohorte nacida durante a primeira década do século,
alcanza xa un 7,6‰ anual para os nacidos vinte anos máis tarde (cadro 2). É
dicir, aínda que os individuos nacidos nos anos vinte non decidiron realizar
un maior número de movementos que os nacidos décadas atrás, si cambiaron algunha vez de residencia un número crecente deles, constituíndo xeracións “máis migrantes” cás anteriores –non pola frecuencia de movementos
senón pola súa intensidade ou número de persoas implicadas.
INTENSIDADE
MIGRATORIA

CADRO 2
Taxa bruta anual de migración
COHORTE
1901-10
1911-20
1921-30

m (‰)
5,46
6,56
7,61

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos primarios da ESD.

A emigración cara a América afectou moito máis á primeira das cohortes. De feito aínda que o máximo da emigración española a América se produciu entre 1905 e 1914 (máis de 1.650.000), esta seguiu sendo significativa
ata os anos vinte (Nicolau, 1989), e perdeu gran capacidade de atracción
para as dúas seguintes cohortes. Aínda que este fluxo a ultramar proseguiu a
finais dos anos corenta (sendo especialmente intenso nalgunhas áreas xeográficas, como Galicia –de onde procedían o 50% dos emigrantes que partiron cara ó outro lado do océano–), endexamais chegou a alcanza-los volumes migratorios de principios de século; por exemplo, entre 1947 e 1962
rexistráronse 44.000 emigrantes anuais, ademais de contar, neste período,
cunha maior porcentaxe de retorno. Debido a iso non podemos ignorar que,
nesta menor intensidade migratoria da primeira cohorte, podería haber un
efecto de subestimación debido a esa emigración exterior non retornada e
non contabilizada no seu primeiro movemento.
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Tomando as probabilidades anuais de migración para cada unha das tres
cohortes (figura 1), estas mostran tamén un significativo aumento da intensidade migratoria, alcanzando a curva pertencente á terceira das xeracións
probabilidades próximas ó 0,025 anual, moi lonxe dos máximos de arredor
do 0,015 presentados pola primeira das cohortes. Neste proceso xogan dous
factores, non só a intensidade migratoria aumenta de forma global, senón
que, ademais, se concentra significativamente ó longo dunha vintena de anos
que, polo tanto, mostran unhas probabilidades moito máis elevadas (tanto
polo aumento da intensidade migratoria como da concentración temporal).
FIGURA 1
Probabilidades anuais de primobilidade

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos primarios da ESD.
Nota: curva suavizada cunha media móbil de 5 anos.

Posiblemente os acontecementos históricos que coñeceu a xeración máis
nova posibilitaron que as súas probabilidades de migración se viran, se non
potenciadas como as das cohortes posteriores a ela, si menos restrinxidas cás
das anteriores. Desta situación resulta non só unha maior intensidade migratoria, senón tamén, como se verá, unha menor dispersión biográfica dos primeiros movementos concentrados arredor das clásicas idades de migración
por motivos laborais e matrimoniais.
A primeira das cohortes presenta unha curva
migratoria con maior dispersión temporal dos
movementos, que, aínda que se centran nos primeiros anos vinte, seguen sendo significativos ata 1970 (figura 1). Os nacidos entre 1911 e 1920 ven a súa historia migratoria moi determinada polos
efectos da Guerra Civil, concentrándose a súa mobilidade arredor de 1940.
A terceira das cohortes é a que presenta unha mobilidade máis intensa, altamente concentrada entre 1949 e 1960, pero mantendo unhas probabilidades
EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
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aínda altas ata 1970. As tres xeracións ven reactivadas as súas probabilidades de migración a principios da década dos sesenta a pesar das distintas idades en que se atopan cada unha delas.
A cohorte de 1901-10 mostra unha mobilidade bastante temperá, probablemente propiciada polo momento favorable producido pola “revolución
económica” que a guerra europea provoca en España. Neste momento, as
condicións permanentes de crise no campo español motivan a expulsión dun
gran continxente de poboación rural (xornaleiros), as posibilidades de emigración a América afástanse e, polo contrario, xorde unha crecente demanda
de brazos nas rexións industriais, debido ó tirón producido polo aumento das
exportacións a Europa. O peso predominante da poboación activa agraria
comeza a diminuír, pasando de ser un 66% en 1910 a supoñer un 46% en
1939. Os niveis de mobilidade xerais permanecen crecentes durante o primeiro quinquenio dos anos vinte, o que se reflicte tamén nas altas probabilidades de migrar, a idades infantís, que mostra a segunda cohorte, migrabilidade que indica a alta mobilidade de seus pais (xeracións de finais do s.
XIX) durante este período. Neste momento prodúcese a maior onda de
mobilidade interior coñecida ata o momento, realizada, polo tanto, polas
xeracións nacidas a finais do XIX e pola primeira xeración deste século.
Nos últimos anos vinte e os primeiros da década dos trinta, as áreas
industriais (catalana e vasca) encóntranse no seu momento de vitalidade
máis baixo. A esta situación hai que uni-lo impacto da gran depresión mundial, que, aínda que moito menos aparatosa en España que noutros países
industrializados, si fixo nota-los seus efectos nos principais núcleos industriais. En palabras de Jordi Nadal (1984): “nunca hasta entonces se había
producido una inflexión semejante en tan corto periodo de tiempo; nunca,
sobre todo, la población industrial se había visto tan afectada por una crisis
económica: en la ciudad de Barcelona, por ejemplo (...) las dificultades económicas redujeron la venida de inmigrantes”. As probabilidades de mobilidade da primeira cohorte, xa estabilizadas desde mediados dos vinte, vense
aínda máis reducidas.
A longa conxuntura desfavorable que viviu esta xeración foi claramente
sintetizada por Albert Carreras (1989): “los quince años siguientes, de 1935
a 1950, son simplemente terribles. Al desastre de la Guerra Civil sigue el de
la 2ª Guerra Mundial y, luego, la rígida autarquía que se prolonga mucho
más allá del final de la conflagración y esteriliza buena parte del esfuerzo
productivo de los españoles. El resultado es una depresión económica de la
que no se saldrá hasta principios de la década de los cincuenta”. Neste escenario as probabilidades de migración probablemente non cambiarían significativamente na década dos trinta, a non ser polo forte impacto que, nos
comportamentos das tres xeracións estudiadas, tivo a Guerra Civil (zoom da
figura 1).
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O impacto da Guerra Civil nos fluxos migratorios, aínda que coas dificultades que se derivan da necesidade do estudio do mesmo de forma indirecta,
a partir de saldos migratorios por períodos decenais, xa foi sinalado por
algúns autores: “la guerra interior cambió el curso de las cosas, provocando
una emigración muy nutrida (...) y unos desplazamientos anormales” (Nadal,
1984). De feito os desprazamentos poden parecer “anormais” a partir das
cifras agrupadas por períodos quinquenais ou decenais, dado o inesperado
dun comportamento altamente migratorio nun período de contenda civil; pero
resulta moito máis comprensible a partir das probabilidades anuais.
Durante o período bélico o que se produce é un primeiro pico de mobilidade en 1936 debido tanto á mobilización militar (primeira e segunda
cohorte) como ós desprazamentos en busca de maior seguridade, que afectan
ás tres xeracións, aínda que os nacidos nos anos vinte, aínda moi novos,
móvense xunto con seus pais. Como resultado diso aumentan as probabilidades de migrar para as tres xeracións, pero de forma moito máis destacada
para as dúas primeiras debido á conxunción de factores que a determinan
(mobilización militar e mobilidade en busca de seguridade). A partir deste
momento as probabilidades de mobilidade mantéñense a niveis baixos
durante todo o conflicto. En 1940, coa finalización do período bélico, prodúcese unha recuperación da mesma tratándose fundamentalmente da mobilidade clásica por motivos laborais ou matrimonias, que deixara de producirse durante o período de contenda civil, e concéntrase na finalización do
mesmo. Non debemos esquecer que, ó estar estudiando a primo-mobilidade,
non se ve reflectida toda a mobilidade de “retorno”, que, sen dúbida, será
recollida ó tratar movementos de orde superior. Esta recuperación da mobilidade está realizada fundamentalmente polos nacidos na segunda década,
dado que son os que se encontran en idade tanto de buscar emprego como de
casar (os dous motivos fundamentais de migración), e que o atrasaron
durante o período bélico.
Trala concentración da mobilidade atrasada, esta volve situarse a niveis
baixos na década dos corenta, situación que se prolonga ata os anos cincuenta. O estancamento económico produce escasos incentivos en núcleos
industriais, polo que o éxodo campesiño se mantén a niveis moi baixos,
especialmente para os nacidos antes de 1910, que son xa bastante maiores.
A terceira xeración, que se encontra nas idades habituais de migración,
atrasa a súa mobilidade, e a que se produce diríxese fundamentalmente cara
a centros burocráticos, os recursos máis seguros en tempos de crise, destacando unicamente neste momento Madrid e Sevilla (García Barbancho).
A década dos cincuenta ve o final da longa depresión económica. Comeza
un período expansivo (1950-1974), que chegou a ser denominado como “los
años del milagro económico” (Carreras, A., 1989). A pesar da idea xeneralizada de localización do grande éxodo migratorio na década dos sesenta, este
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comeza a despuntar xa na década anterior, como demostran os saldos migratorios calculados por García Barbancho e J. Nadal e recollidos por este último
(cadro 3), nos que se pode apreciar que a migración neta para a provincia de
Madrid é superior no segundo quinquenio dos anos cincuenta que entre 1966
e 1970, e na de Barcelona aproxímase considerablemente. De feito, os salarios
industriais aumentaron, a partir de 1951, de forma moito más rápida que os
agrícolas, que só o fixeron (e levemente) a partir de 1957 (Maluquer de Motes,
1989); isto unido ó endurecemento das condicións do traballo agrícola propiciou unha expulsión de poboación rural que xa foi notoria nos anos cincuenta.
Unha nova etapa, primeiro de desenvolvemento urbano, e posteriormente de
expansión industrial, de forma paralela a un sostido proceso de expulsión dun
excedente de man de obra agrícola (xornaleiros eventuais na súa maior parte,
pequenos propietarios en menor medida) acelera o despoboamento do campo
e impulsa a concentración urbana. Entre 1950 e 1970 a poboación activa agraria masculina redúcese á metade (o campo perde 1.300.000 xornaleiros)
(Nicolau, 1989). A xeración nacida nos anos vinte, que ten arredor de 25 anos
ó principio da década, rexistra unhas altas cotas de mobilidade durante este
período, en parte, como xa se sinalou, pola concentración que produce o atraso
da mesma ata este momento.
CADRO 3
Saldos migratorios por provincias (%) Migración Neta

Barcelona
Madrid

1946-50 1946-50 1946-50 1946-50 1946-50 1946-50 1946-50
4,28
8,10
8,57
10,90
9,96
4,02
1,15
1,96
5,78
11,03 13,61 10,41
4,24
4,22

Fonte: NADAL (1984): La población española, pp. 232, 233.

Os finais dos cincuenta e a década dos sesenta rexistran unhas correntes
migratorias non coñecidas ata o momento, nin pola súa intensidade nin pola
súa extensión. Non só os máis novos manteñen altos niveis de mobilidade
ata idades bastante avanzadas, senón que, o que é máis salientable, incluso
as xeracións máis vellas mostran unha nova tendencia ascendente, cunha
sobre-mobilidade sostida ata 1970. A cohorte máis nova, xa entre os 30 e os
40 anos, que comezara a reduci-los seus niveis de mobilidade, non só frea
este descenso senón que mantén as súas probabilidades de migración, xa a
estas idades, a niveis superiores ós que endexamais chegou a alcanza-la primeira das cohortes. A cohorte nacida durante a segunda década sofre tamén
unha reactivación das probabilidades de mobilidade. Pero o efecto máis
salientable da expansión industrial dos sesenta (en concreto arredor do Plan
de Estabilización de 1959 e os seus efectos nos primeiros anos sesenta) preséntao a xeración nacida na primeira década do século. Os nacidos 60 anos
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atrás mostran tamén unha significativa reactivación da súa mobilidade, destacable non só pola idade á que se produce, senón por tratarse do primeiro
movemento. Estamos ante unha xeración que non só sufriu as circunstancias
máis desfavorables do século vendo afectadas as súas probabilidades de
mobilidade, tanto na súa intensidade como na súa distribución, senón que,
ademais, unha parte dos individuos nacidos neste momento víronse, cando
eran os seus fillos e non eles os que estaban en idade de migrar, facendo as
maletas e emigrando. As causas que motivaron esta mobilidade haberán de
ser determinadas en posteriores etapas desta investigación, pero sexa esta
unha migración familiar en compaña de fillos en idade de buscar traballo, ou
sexa fuxindo dunha situación de precariedade rural en busca dunha mobilidade social ascendente, é, sen dúbida, un comportamento migratorio difícil
de atopar noutras cohortes menos marcadas polas circunstancias históricas.
Os anos setenta e oitenta rexistran niveis moi baixos de migración para
estas xeracións, tanto por causas estructurais como conxunturais. Os individuos estudiados son xa maiores e polo tanto é de esperar que mostren baixas
probabilidades de migración; pero tamén hai que dicir que a conxuntura
tampouco axudou, polo que non se rexistraron para a segunda e terceira
cohortes migracións arredor da idade de xubilación como si ocorreu coa
primeira nos anos sesenta. Unicamente se pode observar unha pequena recuperación da tendencia para os individuos máis vellos (primeira cohorte, xa
con escasos efectivos) nos anos noventa, pero este é un fenómeno que se
debe a un efecto idade, o que fai pensar que as xeracións máis novas presentarán un comportamento semellante cara ó 2000 e o 2010.
Polo que atinxe ó calendario da mobilidade, as
tres xeracións mostran, loxicamente, a clásica
curva de migración por idades (Rogers & Castro,
1981). Presentan, tras unha mobilidade infantil relativamente alta en compañía duns pais adultos-novos, unha clara idade modal arredor dos 25 anos
(aínda que con altos niveis de mobilidade entre os 20 e os 30 anos, idades de
entrada tanto no mercado de traballo como no matrimonial) e un descenso da
mesma tras esta idade menos brusco canto máis nova é a cohorte (figura 2).
A pesar das distintas conxunturas máis ou menos favorables vividas por
cada unha das xeracións a distintas idades, as circunstancias que motivan a
migración entre os 20 e os 30 anos son o suficientemente fortes como para que
este patrón migratorio se manteña; estas circunstancias están ligadas a outros
eventos biográficos, como son a busca de emprego estable e o matrimonio,
principais eventos detonantes da mobilidade nesta etapa do curso de vida.
Aínda que a curva migratoria presenta o perfil clásico, apréciase unha
clara evolución á concentración da primo-mobilidade arredor da idade
modal. É a xeración máis nova a que mostra un patrón máis estandarizado,
mentres a máis vella (e en menor medida a segunda xeración) presenta un
CALENDARIO
MIGRATORIO
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patrón migratorio moito menos ríxido, aparecendo os primeiros movementos moito máis dispersos ó longo de toda a biografía. É dicir, estas xeracións
evolucionaron, pola conxunción de causas biográficas e históricas, cara a
unha concentración da primo-mobilidade a idades novas, e unha reducción
da dispersión da mesma ó longo do curso de vida do individuo.
FIGURA 2
Probabilidades de primo-mobilidade por idade

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos primarios da ESD.

Paralelamente á concentración da mobilidade arredor da idade modal,
prodúcese tamén un proceso de lixeiro envellecemento da mesma. A mobilidade de adolescentes redúcese progresivamente para os nacidos durante as
tres primeiras décadas do século, descendendo as probabilidades de mobilidade previa ós 20 anos (10-20 anos), mentres aumentan as probabilidades de
primeira migración adulta entre os 30 e os 45 anos. É dicir, as xeracións
nacidas con posterioridade a 1910 non só atrasan a súa mobilidade (reducindo a mobilidade precoz e concentrándoa nas idades modais), senón que,
ademais, tamén a manteñen máis alta ata idades avanzadas.
Para a primeira xeración do século as probabilidades de realizar un primeiro movemento migratorio descenden bruscamente a partir dos 30 anos
(entre os 31 e os 37 descenden un 0,007), mantéñense baixas ata alcanza-los
50 anos. Para os nacidos entre 1911 e 1920, tras un descenso rápido, as probabilidades de mobilidade adulta desta xeración estabilízanse en niveis superiores ós da primeira das cohortes nesta etapa de vida (valores próximos ó
0,01), mantéñense ata os 50 anos. A cohorte máis nova, a partir dos 25 anos,
mantén de xeito constante niveis de mobilidade moi superiores ós das súas
predecesoras, ata alcanza-los 45 anos, idade en que as súas probabilidades de
mobilidade seguen descendendo ata niveis practicamente nulos. É dicir, o
aumento da intensidade migratoria das xeracións nacidas con posterioridade
a 1910 non significou tanto un aumento da mobilidade a idades novas senón
que foi causado por un mantemento das altas probabilidades migratorias entre
os 30 e os 45 anos. Ou o que é o mesmo, foi xa de adultos e non en etapas
máis novas da súa vida cando estas xeracións superaron amplamente os niveis
de mobilidade de xeracións anteriores.
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Este proceso de envellecemento da mobilidade vese con claridade na
figura 3, na que se presentaron as probabilidades de primo-mobilidade das
tres xeracións en tres momentos concretos do seu curso de vida, a saber: os
15, 30 e 40 anos. Mentres a mobilidade adolescente (15 anos) descende suavemente, as probabilidades de mobilidade adulta, tanto ós 30 como ós 40
anos, presentan unha continua tendencia ascendente. Como resultado diso os
cambios no calendario da migración son notorios. Mentres para a primeira
xeración as probabilidades de migrar por primeira vez ós 15 e ós 30 anos se
sitúan practicamente ó mesmo nivel, as probabilidades de realizar este desprazamento xa con 40 anos son moi inferiores. Na xeración nacida 20 anos
máis tarde, as pautas de mobilidade nestes tres momentos biográficos cambiaron completamente. Mentres ós 30 anos mostran unhas altas probabilidades migratorias en relación ás da primeira xeración, ós 40 anos as súas probabilidades de primo-mobilidade sitúanse ó mesmo nivel cás daqueles con
15 e 30 anos, mentres que para esta cohorte é a probabilidade de primeira
migración con 15 anos a que presenta valores máis residuais.
FIGURA 3
Probabilidades de primo-mobilidade para algunhas idades simples
Probabilidade de primo-mobilidade

Paxs. 91-112

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos primarios da ESD.

A partir dos 50 anos as probabilidades de migrar redúcense considerablemente para a cohorte máis nova, e a partir dos 55 para os nacidos na
segunda década (figura 2). Polo contrario, a xeración máis vella non só mostra unha revitalización da migración a partir desta idade, senón que mantén
uns niveis relativamente destacables ata os 65 anos. Este fenómeno é, probablemente, producto dunha conxunción de factores de momento histórico e
idade. O final da década dos cincuenta e a década dos sesenta propiciaron un
aumento da mobilidade en xeral, pero sobre todo de xente nova en busca de
traballo, é dicir, os fillos dos individuos nacidos na primeira década do
século. Estes, ó mesmo tempo, atopábanse en idades próximas á xubilación,
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o que abre a posibilidade tanto da migración familiar acompañando ós fillos,
como de segui-lo movemento dos mesmos uns anos despois cando estes xa
se estableceron. Esta interpretación non é máis que unha hipótese (pendente
de confirmar nun traballo futuro sobre motivos da migración); tampouco hai
que esquece-la posibilidade de que estes mesmos individuos ou, polo menos,
algúns deles, se desprazasen incluso a esta idade en busca dunha propia
mobilidade social ascendente atraídos polas expectativas creadas nas áreas
de expansión industrial e fuxindo da dura vida campesiña. En calquera dos
casos, significa que a atracción urbana e industrial dos anos sesenta levou a
algúns individuos a face-la maleta e inicia-lo primeiro cambio residencial da
súa vida con máis de 50 anos cumpridos.
Finalmente, na primeira das cohortes (as dúas seguintes son demasiado
novas no momento da enquisa para que se aprecie este fenómeno) destaca
un claro efecto idade: unha sobremobilidade significativa a partir dos 85
anos. Trátase de movementos de “reagrupación familiar” cando o ancián xa
non pode valerse por si mesmo e necesita de axuda familiar ou institucional. É a etapa de vellez dependente ou “cuarta idade” (os movementos de
“institucionalización” ou ingreso en residencias de anciáns non están recollidos, xa que a ESD realizouse tan só entre individuos residentes en vivendas familiares).
A menor dispersión da mobilidade ó longo do curso de vida, que presentan as xeracións máis novas, é o que motiva que a Idade Media á Migración (EMM) non rexistre un maior atraso no calendario, como sería de
esperar dada a evolución do perfil por idades ata aquí comentada. O feito
de que este lixeiro envellecemento do patrón migratorio, que se produce
entre a primeira e a terceira das cohortes estudiadas, non se vexa reflectido
en maior medida no indicador EMM débese, fundamentalmente, ó peso que
nunha media teñen sempre os valores extremos, neste caso: mobilidade a
idades avanzadas que presentan os nacidos na primeira década (sobremobilidade entre os 50 e os 65 anos) e altas probabilidades de migrar a idades
infantís (0-5 anos) das xeracións máis novas, o que envellece o indicador
para a primeira cohorte, mentres o rexuvenece para as dúas seguintes. Para
o cálculo da EMM tomáronse soamente os primeiros movementos realizados con anterioridade ós sesenta anos coa intención de poder compara-las
cohortes estudiadas, dado que os nacidos en 1930 non superaban esta idade
no momento da enquisa. Así, os individuos da primeira xeración do século
movéronse, como media, ós 23,6 anos, mentres que os nacidos na década
seguinte fixérono xa con 24,4, presentando os máis novos un valor medio
arredor dos 24 anos.
Se collémo-las probabilidades de sedentariedade acumuladas (figura 4),
estas empezan a distanciarse a partir dos 30 anos. Á devandita idade estas eran,
para as tres xeracións, respectivamente de 0,67, 0,64 e 0,62. É dicir, mentres
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un 67% dos nacidos entre 1901 e 1910 aínda non se movera endexamais con
30 anos cumpridos, dos nacidos 20 anos máis tarde movéranse un 5% máis (un
38% dos mesmos). Pero estas mesmas probabilidades de sedentariedade onde
mostran unha maior diferencia entre as cohortes estudiadas é entre os 30 e os
50 anos. Así, mentres ós 50 anos un 58% da primeira xeración permanecía
sedentaria, para a xeración nacida dúas décadas máis tarde as probabilidades
de sedentariedade sitúanse 10 puntos por debaixo (0,48). O que confirma a
hipótese anteriormente apuntada, que o verdadeiro aumento da intensidade
migratoria levado a cabo por estas cohortes non significou tanto un maior
número de migrantes ás idades modais (20-30 anos), senón o mantemento das
altas cotas de migración de primeira orde entre os 30 e os 45-50 anos, idades
en que estas tres cohortes mostran comportamentos máis diferenciais.
FIGURA 4
Probabilidades acumuladas de sedentariedade, por idade

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos primarios da ESD.

A probabilidade de sedentariedade da primeira cohorte (ata os 70 anos co
fin de poder comparala coas outras) resulta superior ó 50%, é dicir, máis da
metade dos individuos nacidos na primeira década do século non chegaron
a moverse xamais (ou, polo menos, non con anterioridade ós 70 anos). Os
individuos da segunda xeración alcanzaran o mesmo nivel de mobilidade xa
ós 50 anos (probabilidade de sedentariedade acumulada de 0,52). Mentres
que a máis móbil das xeracións estudiadas, os nacidos nos anos vinte, alcanzaran un nivel de mobilidade semellante ó da primeira cohorte xa 30 anos
antes, con 40 anos cumpridos.
Igual ca noutros países mediterráneos, e en contraposición ás sociedades anglosaxonas, a
poboación española nacida nas primeiras décadas do século XX mostra unha
baixa mobilidade biográfica, entendendo por iso o número de movementos
CONCLUSIÓNS
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residenciais realizados ó longo do curso de vida. Os individuos móvense
pouco e poucas veces; como media fano unha vez na vida. Este comportamento sedentario móstrase estable ó longo do tempo, presentando, para as
xeracións nacidas nas tres primeiras décadas do século, valores practicamente idénticos. Iso é debido a que se trata dun comportamento de raíz cultural e de función económica (estructura productiva pouco cambiante
durante decenios), e polo tanto de grande inercia, só influenciable por conxunturas puntuais.
Polo contrario, estas xeracións si amosan unha intensidade migratoria
crecente. É dicir, o número de individuos que cambian de municipio de residencia, polo menos unha vez na vida, é maior canto máis nova é a cohorte
de nacemento. Esta evolución cara a unha maior migrabilidade viuse favorecida polo devir dos acontecementos históricos. A conxuntura socioeconómica que coñeceu a xeración máis nova arredor dos seus 30 anos posibilitou
que as súas probabilidades de migración se visen moito menos restrinxidas
cás de xeracións anteriores. Desta situación resulta non só unha maior intensidade migratoria, senón tamén unha menor dispersión biográfica da primeira migración.
A xeración nacida na primeira década do século presenta unha menor
concentración temporal da mobilidade, que fundamentalmente se produce a
finais da segunda década e nos primeiros anos vinte. Tratouse dunha mobilidade temperá favorecida polo desenvolvemento industrial do momento e da
pequena “revolución económica” producida pola guerra europea co conseguinte aumento das exportacións. Pero a conxuntura favorable non durou
moito, e cara a finais desta mesma década os seus movementos migratorios
vense freados en espera dun período máis prometedor que non se producirá
ata 20 anos máis tarde. Os individuos nacidos entre 1911 e 1920 non viviron
as mesmas circunstancias; os seus anos mozos víronse fortemente marcados
pola Guerra Civil; víronse forzados a atrasa-la súa primeira migración ata o
final da mesma e concentrala nos difíciles anos corenta, para volver recupera-las posibilidades de cambio residencial unha década máis tarde, o que
trouxo consigo unha recuperación da mobilidade adulta. A xeración nacida
nos anos vinte mantén altas probabilidades de realizar un primeiro movemento migratorio durante as décadas expansivas dos anos cincuenta e
sesenta; coincide a expansión económica coa idade habitual de emigración.
As favorables condicións económicas coñecidas polas cohortes máis novas
probablemente son a causa dos cambios no calendario da mobilidade, favorecendo o mantemento de altas probabilidades de primo-mobilidade ata idades máis avanzadas.
A curva por idades da primeira migración, aínda que mantendo as idades
modais arredor dos 25 anos, mostra unha clara evolución. En primeiro lugar,
rexístrase unha concentración crecente da mobilidade arredor das idades
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modais –migración ligada fundamentalmente coa entrada no mercado laboral e sobre todo matrimonial–, mostrando as xeracións máis novas un patrón
moito máis estandarizado para os primeiros movementos, fronte á dispersión
biográfica das mesmas que rexistran as xeracións máis vellas.
En segundo lugar, pódese observar tamén un desprazamento da mobilidade temperá (10-20) cara a unha mobilidade máis tardía (30-45); é dicir, un
lixeiro envellecemento da mesma. Diminúe a idades temperás, sendo especialmente significativa a reducción entre os 10 e os 17 anos. Paralelamente
a este proceso de diminución da mobilidade temperá, aumenta a probabilidade de migración entre os 25 e os 45 anos. A partir dos 25 anos as probabilidades de migrar diminúen con rapidez no caso da primeira xeración,
mostrando unha diminución menos brusca canto máis nova é a cohorte. Iso
pode ser debido a unha influencia tanto de factores biográficos como históricos. Xunto cunha evolución cara a unha idade de entrada no mercado laboral estable lixeiramente máis tardía, os condicionamentos históricos potenciaron unha mobilidade temperá para a primeira xeración, mentres para a
última motivaron un atraso da mesma.
O aumento da intensidade migratoria non o realizaron os mozos, senón
que foi xa sendo adultos, con idades comprendidas entre os 30 e os 45 anos,
cando os individuos pertencentes ás xeracións máis novas, mantendo altas
probabilidades de primo-mobilidade, converteron estas en xeracións de individuos máis migrantes.
Finalmente, hai que destacar tamén a presencia dun comportamento
migratorio diferencial na primeira das cohortes de nacemento: unha recuperación das probabilidades de mobilidade entre os 50 e os 65 anos, que non
volvemos encontrar para ningunha das cohortes posteriores. A xeración
nacida na primeira década do século fixo as maletas por primeira vez, en
busca de traballo asalariado ou como migración familiar con fillos en idade
de traballar, con máis de 50 anos cumpridos.
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Este artigo é un estudio lonxitudinal da historia migratoria das
tres primeras cohortes do século (os nacidos entre 1901-10,
1911-20 e 1921-30), é dicir, aquelas persoas que en 1991 tiñan
PRIMO-MOBILIDADE DAS
60 ou máis anos, moitos estaban xubilados ou próximos a
XERACIÓNS DE PRINCIPIOS
remata-la súa etapa laboral, e, polo tanto, todos tiñan unha xa
DE SÉCULO (1901-1930)
longa historia persoal. Aborda a análise do fenómeno migratorio
desde a óptica do curso de vida dos seus protagonistas. É o estuAntonio Abellán García
dio da súa traxectoria migratoria, da que aquí se presenta o priM.ª Dolores Puga González
meiro movemento, que para a maioría deles foi o único, e para
case todos o máis importante e de maiores consecuencias.
Resumo

Palabras clave: primo-mobilidade, intensidade migratoria, calendario migratorio, estudio lonxitudinal,
ciclo de vida, España.

Este artículo es un estudio longitudinal de la historia migratoria
de las tres primeras cohortes del siglo (los nacidos entre 190110, 1911-20 y 1921-30), es decir, aquellos individuos que en
PRIMO-MOBILIDAD DE LAS
1991 tenían 60 o más años, muchos estaban jubilados o próxiGENERACIONES DE PRINCIPIOS DE SIGLO (1901-1930)
mos a cerrar su etapa laboral, y, por lo tanto, todos tenían una ya
extensa historia personal. Aborda el análisis del fenómeno
Antonio Abellán García
migratorio desde la óptica del curso de vida de sus protagonisM.ª Dolores Puga González
tas. Es el estudio de su trayectoria migratoria, de la que aquí se
presenta el primer movimiento, que para la mayoría de ellos fue
el único, y para casi todos el más importante y de mayores consecuencias.
Resumen

Palabras clave: primo-movilidad, intensidad migratoria, calendario migratorio, estudio longitudinal,
ciclo de vida, España.

Cet article est une étude longitudinale de l’histoire migratoire des
trois premières cohortes du siècle (ceux qui sont nés entre 190110, 1911-20 et 1921-1930), c’est à dire, les personnes qui, en
PREMIER MOUVEMENT DES
1991, avaient 60 ans ou plus; beaucoup étaient à la retraite ou sur
GÉNÉRATIONS DU DÉBUT DU
le point d’y arriver et, par conséquent, tous avaient déjà derrière
SIÈCLE (1901-1930)
eux une longue histoire. Il aborde l’analyse du phénomène
migratoire du point de vue du cours de la vie de ses protagonisAntonio Abellán García
tes. C’est l’étude de leur trajectoire migratoire, de laquelle seul le
M.ª Dolores Puga González
premier mouvement est ici présenté, car pour la plupart d’entre
eux, ce fut l’unique et, pour presque tous, le plus important et le plus chargé de conséquences.
Resumé

Mots clés: permier mouvement, intensité migratoire, calendrier migratoire, étude longitudinale, cycle de
vie, Espagne.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 111

Paxs. 91-112

1/6/04

10:41

Página 112

Primo-mobilidade das xeracións de…

Abstract
PRIME MOBILITY OF
GENERATIONS AT THE
BEGINNING OF THE
CENTURY (1901-1930)
Antonio Abellán García
M.ª Dolores Puga González

This article is a longitudinal study on the migratory history of
the first three cohorts of the century (those born between 190110, 1911-20 and 1921-30), that is to say, those individual who
were 60 or older in 1991. Many were retired or close to retirement age and therefore had an extensive personal history. The
article analyses the migratory phenomenon from the point of
view of the lives of its protagonists. It is the study of their migratory journey, of which the first movement is herein presented,
which for the majority was unique and for nearly everybody
most important and most consequential one.

Key words: prime-mobility, migratory intensity, migratory calendar, longitudinal study, cicle of life,
Spain.
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A segunda onda feminista dos anos
setenta, que tivo unha forte incidencia nos estudios de ciencias
sociais, e o incremento, na década
dos oitenta e noventa, dos fluxos
migratorios femininos, salientaron
o baleiro existente nas teorías
migratorias. Púxose de manifesto
que estas non recollían os motivos
Eva Jiménez Juliá
das migracións femininas. É dicir,
que estas últimas non podían ser
1. INTRODUCCIÓN
analizadas polos modelos desenvolvidos a partir destes marcos.
1.1. Xustificación
Como tema novo de investigación,
considerouse necesario facer un primeiro exame exploratorio, a nivel bibliográfico, de cales foran as concepcións e modelos sobre migración feminina
creados desde a perspectiva de xénero, se eran totalmente novos ou se reinterpretaban algunhas contribucións doutros modelos, se seguían utilizando
as variables tradicionais, e que novas teorías se incorporaran á análise. A
maioría das referencias atopadas son da década dos noventa.

UNHA REVISIÓN
CRÍTICA DAS
TEORÍAS
MIGRATORIAS DESDE
A PERSPECTIVA DE
XÉNERO

A comunidade científica de demógrafos e
demógrafas deu prioridade ás mulleres nos cálculos, pero non o fixo desde unha óptica feminista, senón desde a que Anna Cabré (1995) cualifica de “gandeira”, é dicir,
de contabiliza-lo stock de mulleres existentes na poboación para saber se
poderá aumentar ou non. Baixo o noso punto de vista, o caso dos movementos migratorios sería o contrario ó da fecundidade. Dada a importancia
das migracións laborais ó longo da historia e que o rol productivo foi tradicionalmente outorgado ó home, o papel das mulleres foi pouco estudiado. A
incorporación dunha perspectiva de xénero nos estudios demográficos é, en
consecuencia, recente.
1.2. O sexo nos estudios demográficos

Datos do Fondo de Poboación de Nacións Unidas (1993) demostran que case o 50% das
migracións de principios dos anos 1990 foron
femininas. Entre un 50 e un 70% dos movementos de mulleres no sueste asiático, América Latina e o Caribe, a finais da
década dos 80 e principios dos 90, foron por motivos laborais. Mesmo en
Asia meridional e en África, onde existe unha maior tradición de migración
por motivos familiares, a proporción de mulleres que migran por razóns
laborais supera, nalgúns países, o 50%.
1.3. Algúns exemplos
de migración diferencial por sexos
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Marion Houstoun et al. (1984) sinala que a maioría das persoas que inmigraron ós Estados Unidos desde os anos trinta son mulleres, e segundo Greame Hugo (1997) é cada vez maior a proporción de mulleres involucradas
na migración temporal, un tipo de movemento tradicionalmente realizado
por homes.
Por outro lado, convén sinalar que a pesar de que as políticas migratorias
consideraron as migracións de forma diferencial, fixérono desde un punto de
vista patriarcal, considerando, na maioría dos casos, a migración masculina
como laboral, e a feminina como dependente1. Isto influíu nas respectivas
entradas e estadías no país de destino.
Os manuais de demografía fan pouca referencia
ás teorías migratorias, e se o fan é de forma que
non teñen en conta que existen patróns diferenciais por sexo. Polo tanto, o principal obxectivo debería ser analizar por que
o estudio teórico dos factores determinantes das migracións e o proceso de
toma de decisións se realizara, ata datas recentes, ignorando estas diferencias; presupoñendo, en consecuencia, un comportamento igual a homes e
mulleres. É dicir, era necesario explica-las causas polas que os patróns diferenciais de migración de homes e mulleres -principalmente en relación á
idade, distancia percorrida, etapa do ciclo vital, estado civil e motivos da
migración- eran unha das cuestións menos estudiadas. Así mesmo, debíanse
busca-los motivos polos que non foran centro de interese na investigación
empírica ata datas recentes. A análise destes dous aspectos permitiría examinar mellor as contribucións da recentemente introducida perspectiva de
xénero.
Este obxectivo xeral foi descomposto noutros máis específicos e abordables, quedando reformulado da seguinte maneira:
- Estudia-los contidos sobre os que se baseou a teoría migratoria e as críticas formuladas polos e polas científicas sociais que traballan o tema desde
a perspectiva de xénero.
- Analizar cales eran as principais variables que foran utilizadas para
construí-lo corpo teórico sobre as causas das migracións, observando a cales
non se facía referencia, para destacar cales deberían ser introducidas para
incorpora-la perspectiva de xénero.
- Estudiar que novos marcos teóricos propoñían as persoas que traballan
as migracións desde a perspectiva de xénero.
1.4. Obxectos

1. Cabe poñer como exemplo de caso contrario a regularización da migración feminina en
Filipinas.
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- Finalmente, sería necesario referirse a quen e como se tomaba a decisión de migrar.
Érase consciente que se deixaba de lado un dos temas máis importantes
nos estudios sobre migración feminina: as súas consecuencias. Xa que o
tema non se podía tratar en profundidade dada a súa complexidade, preferiuse non facer referencia explícita a el.
Unha vez elaborados os obxectivos formuláronse as seguintes dúas hipóteses:
En primeiro lugar, o feito de que as mulleres non fosen tidas en conta ó
construí-lo marco teórico sobre as migracións humanas é debido, entre
outros factores, á división tradicional de roles; é dicir, ó feito de que se
outorgou un papel predominante ó home na esfera productiva e á muller na
reproductiva. Dado que gran parte das ondas migratorias tiveron motivacións
laborais, as teorías migratorias foron construídas baseándose na migración
laboral. Se, como se acaba de mencionar, tradicionalmente se outorgou ó
home a función productiva, parece deducirse, erroneamente, que a migración debe ser masculina, e a feminina, en todo caso, de acompañamento. As
mulleres que migran por razóns laborais, como estarían facendo “funcións
masculinas”, deberían segui-los mesmos patróns cós homes. Polo tanto, para
analiza-las migracións en xeral sería suficiente tomar como modelo a migración masculina. Así, a comunidade científica presenta este fenómeno sen ter
en conta a migración diferencial por sexos.
En segundo lugar, hai outras variables, diferentes ás tradicionalmente utilizadas nos estudios migratorios (distancia, obstáculos, oportunidades,
modernización, factores de atracción e expulsión), que definen a evolución
das pautas migratorias femininas, e que non son tidas en conta. Así, por
exemplo, as diferentes formas que adquire a unidade doméstica familiar dan
lugar a diversas relacións de poder e dependencia entre os diferentes membros da familia e, polo tanto, a diferentes niveis de poder decisorio, tanto en
xeral como para o caso concreto das migracións. En consecuencia, este sería
un factor importante a analizar para ver quen ten o poder de decidir se se
migra ou non, e quen o fai. Así mesmo, nas sociedades de orixe e de destino
do e/ou da migrante existen uns roles de xénero que inflúen sobre quen
migra. É dicir, a introducción da análise dos factores discriminantes dos
patróns de migración feminina comportaría examina-las relacións de poder
a tódolos niveis, desde o Estado á unidade doméstica, destacando o papel
dominador do home sobre a muller nestas esferas. Como as migracións non
foron vistas e, en consecuencia, analizadas como posible situación conflictiva, interpretáronse en clave de migración de home adulto, con familia ou
sen ela, que se despraza por motivos laborais.
1.5. Hipótese
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Nesta alínea recóllese unha primeira crítica,
desde a perspectiva de xénero, á análise feita nas
teorías máis influentes ata os anos setenta e
escasa referencia á migración diferencial por
sexos. Este corte cronolóxico foi introducido
porque a partir dos anos setenta empeza a quedar
reflectida a influencia do feminismo nos estudios
de ciencias sociais. É importante, polo tanto,
analizar por separado as contribucións dos autores que escribiran antes da aparición destas
influencias, das daquelas autoras e autores que o
2.1. Marco temporal
fixeron máis tarde. Así mesmo, para aborda-los
obxectivos e valida-las hipóteses, era necesario saber sobre que coñecementos se baseaban as teorías migratorias e se os principais teóricos analizados Ernest Ravenstein, George Zipf, Samuel Stouffer, Everett Lee, Michael
Todaro e Wilbur Zelinsky- se referiran á migración diferencial por sexos,
tema co que se introduce a perspectiva de xénero á análise migratoria.
2. ALGÚNS APUNTAMENTOS SOBRE OS
AUTORES MÁIS
INFLUENTES NAS
TEORÍAS MIGRATORIAS E AS SÚAS
REFERENCIAS Á
MIGRACIÓN DIFERENCIAL POR
SEXOS

A análise, desde a perspectiva de xénero, das
contribucións dos principais teóricos das migracións ó estudio das pautas diferenciais por sexo
permitirá confirma-la pouca consciencia da
comunidade científica anterior a 1970 da existencia de patróns diferenciais por sexo, o que
reflicte, como explica Susan Cotts Watkins (1993), a escasa relevancia social
dada ó tema2.
A pesar de que os artigos de Ernest Ravenstein (1885 e 1889) son moi
elaborados e conteñen gran variedade de exemplos, o que quedou como
referente da súa obra son as súas leis. Sen embargo, ó longo dos dous textos citados vai introducindo, aínda que só de forma descritiva, a maioría dos
principais temas desenvolvidos en investigación migratoria ata os anos
setenta: existencia de correntes e contracorrentes, influencia da distancia,
principais destinos, principal motor, etc. Desde o punto de vista de xénero,
2.2. Crítica das contribucións dos principais
teóricos das migracións
á análise das pautas
diferenciais por sexo

2. En xeral, a maioría dos manuais de demografía escritos a mediados dos anos oitenta seguen
sen outorgarlle ó tema un papel importante. Os de Jean-Pierre Thurmerelle (1986), George
Tapinos (1988) e Robert Woods (1982) son exemplos diso. De tódolos xeitos, representan tres
maneiras distintas de aborda-lo tema. O primeiro afirma que non é un tema relevante e, en
consecuencia, déixao de lado. O segundo fai unha referencia moi superficial a algúns dos
patróns existentes por sexo e idade ou área xeográfica. O último resume varias das contribucións realizadas sobre migración por sexo, pero sen ningunha visión crítica sobre a causa da
existencia destes patróns.
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convén mencionar, por exemplo, o feito de que se dea de conta que na súa
época migraban máis as mulleres cós homes e dedique unha parte ó estudio
destes patróns. A pesar diso, non outorga suficiente valor a esta variable
como para presenta-las súas táboas e mapas desagregados por sexo.
A utilización que realiza o autor do termo migrante confirma a pouca
relevancia que lle outorga ó tema. Ernest Ravenstein (1885) destaca que os
migrantes con “nimble fingers” (expresión normalmente utilizada para as
mulleres) que son atraídos polas áreas téxtiles (zona de atracción de mulleres) non son atraídos por unha cidade mineira, a cal é atraente para outros
migrantes que veñen de máis lonxe (Ernest Ravenstein, 1885, p. 216).
Parece claro que o autor se está refirindo a un comportamento diferencial por
sexos, sen utilizar unha linguaxe diferenciada desta forma.
Co seu modelo, George Zipf (1946) busca establecer unha relación matemática que determine o volume de intercambios, sexa do tipo que sexa, entre
dúas poboacións. A relación encontrada é entre o volume das poboacións de
orixe e destino e a distancia existente entre ambas, factores que quedan resumidos na fórmula P1*P2/D3. A pesar de que é consciente da existencia de
factores que poden cambiar esta relación, non introduce ningunha referencia
ós patróns migratorios diferenciais por sexo. Da maneira en que está concibida a devandita fórmula, trata de igual forma o movemento de persoas e de
mercadorías e, en consecuencia, deixa pouco lugar para facer interpretacións
de xénero. A introducción do distinto uso dos medios de transporte públicos
e privados feito polos dous sexos puxo de manifiesto que esa sería outra
variable importante a considerar.
A pesar de que Samuel Stouffer (1940) menciona que as oportunidades
intermedias son diferentes para homes e mulleres, non dá a suficiente importancia a este aspecto como para desenvolvelo. O citado artigo céntrase nun
exemplo de migración familiar da que realiza un tratamento non conflictivo;
enfoque que será recollido na maioría das investigacións que non teñen en
conta a perspectiva de xénero. A introducción do conflicto de vontades na
decisión de migrar e as relacións de poder implicadas nela foron das contribucións máis importantes deste último enfoque.
Deste texto non só se desprende unha concepción non conflictiva do tema
senón tamén unha imaxe eminentemente masculina da persoa que migra.
Así, por exemplo, formula o seguinte enunciado: “se unha persoa se movese
desde unha rexión x a un apartamento ou casa na rexión Y, previamente teríase que ter creado unha vacante na rexión Y. Á vacante que el ocuparía e

3. P1= Volume da poboación de orixe; P2= Volume da poboación de destino; D= Distancia
entre ámbalas poboacións.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 117

Paxs. 113-138

1/6/04

10:42

Página 118

Unha revisión crítica das teorías…

outras similares que non ocupou chamarémoslles oportunidades” (Samuel
Stouffer, 1940, p. 854). É dicir, a pesar de que o exemplo serviría tanto para
homes como para mulleres, refírese en masculino á persoa que migra.
O modelo de Everett Lee (1966) sobre os factores de atracción e expulsión foi considerado como mecanicista. Non obstante, o seu discurso presenta á persoa que migra de maneira máis individualizada cós outros autores. Así, por exemplo, fai referencia a que se debería ter presente a etapa do
ciclo vital en que se migra e o proceso da toma da decisión de migrar; argumento básico das investigacións realizadas desde a perspectiva de xénero.
De tódolos xeitos, este autor non trata as diferencias por sexo. Así, por exemplo, fai referencia a que “as persoas con niveis educativos altos móvense
porque teñen mellores ofertas noutros lugares” (Everett Lee, 1966, p. 56).
Esta afirmación debería ser matizada desde o punto de vista de xénero.
Dados os roles outorgados a cada un dos dos sexos, é máis fácil que cambie
o seu domicilio por este motivo un home ca unha muller, xa que, segundo o
rol que se lle outorgou a esta, a esfera reproductiva debería ter maior influencia sobre ela que sobre un home. Por todo iso, cremos que a súa contribución consiste en introducir na análise migratoria temas que poden ser reinterpretados desde a perspectiva de xénero.
En canto ós modelos neoclásicos, escolleuse tratar un dos máis coñecidos, o de Jon Harris e Michael Todaro (1970). En xeral, esta óptica recibiu
amplas críticas, tamén aplicables a este modelo. Nel os autores analizan as
migracións rurais-urbanas. Jon Harris e Michael Todaro conciben os movementos migratorios como respostas automáticas á creación de postos de traballo ou de incentivos laborais, sen ter en conta un factor como a vontade de
migrar ou outros obstáculos ou incentivos. Así, por exemplo, explican que “é
probable que máis dunha persoa do sector rural emigre como consecuencia
da creación dun só posto de traballo novo” (Jon Harris e Michael Todaro,
1970, p. 132) e non teñen en conta como influíu a existencia dunha división
sexual da estructura laboral na creación de fluxos migratorios diferenciados
por sexo, proposta que recollerán os estudios realizados desde a perspectiva
de xénero que relacionan os patróns migratorios femininos coa globalización
económica.
Finalmente, deberíase sinalar que Wilbur Zelinsky (1971) é o único que,
ó longo do seu artigo, fai referencia explícita ó factor xénero. No seu modelo
da Transición da Mobilidade, o autor liga a evolución dos movementos das
persoas a un crecemento económico que define como unidireccional. Dentro da súa lóxica de funcionamento, un factor como o rol de xénero feminino, que dificulta a mobilidade, non pode existir nunha sociedade tan
desenvolvida e móbil como a actual. Así pois, neste texto, Wilbur Zelinsky
considera este factor superado a partir da Idade Media.
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Os adiantos en relación á análise migratoria
diferencial por sexos ata os anos setenta son
mínimos, a pesar de que se pode apreciar unha
evolución cara a unha maior consciencia da
existencia deste factor.
Por outro lado, débese destacar que o peso
do razoamento economicista foi moi grande.
Tódolos autores analizados fan referencia máis ou menos explícita a este
aspecto. Polo tanto, esta tendencia axudaría a corrobora-la primeira hipótese
referente a como o peso das explicacións economicistas, xuntamente coa
división tradicional de roles, fixo que as teorías migratorias non tivesen en
conta as migracións femininas.
Para acabar estas notas gustaríame sinalar que as variables utilizadas (distancia, oportunidades intermedias, desenvolvemento económico, etc.) deixaron pouco lugar á explicación de xénero, o que empezaría a confirma-la
segunda hipótese.
2.3. Valoración crítica
desde a perspectiva de
xénero das contribucións realizadas ós estudios migratorios ata os
anos setenta

Foi a través da publicación de artigos descritivos e acríticos, nos que se debuxaban os patróns
por sexo, que se comezou a introducir un exame
máis exhaustivo do comportamento diferencial
por sexos. De tódolos xeitos, estes artigos non
3.1. A introducción da
entraban a discuti-las causas.
análise descritiva difeLin L. Lim (1993) sinala que o incremento
rencial por sexos: un
da migración feminina e a importancia que as
primeiro paso cara á
remesas enviadas por estas migrantes estaban
perspectiva de xénero
adquirindo na economía local impulsaron parte
da comunidade científica a incorporar estes
aspectos nalgúns modelos masculinos. Convén destaca-lo resumo dos primeiros traballos latinoamericanos desenvolvidos sobre o tema realizado por
Zulma Rechini de Lattes (1989). Sen embargo, os exemplos resumidos nos
dous anteriores artigos representan só a unha minoría dos publicados nos
anos setenta e principios dos oitenta. A maioría deles seguían sen ter en
conta que existen patróns diferenciais por sexo.
Ademais de profundar neste camiño, era necesario busca-las causas da
existencia destes patróns e facer unha análise crítica, introducir novos modelos e variables que puidesen chegar a ter presente unha óptica de xénero de
como se producían as migracións femininas e a que factores se debía a existencia destas diferencias.
3. O ENFOQUE DE
XÉNERO NA
ANÁLISE DAS CAUSAS DA MIGRACIÓN
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En primeiro lugar, queremos expoñer brevemente as diferencias existentes entre os motivos
da migración, os directamente expresados polas
persoas que migran como móbiles do devandito
movemento e os determinantes, factores econó3.2.1. Introducción
micos, sociais, legais, individuais, etc., que
inflúen de forma máis global na decisión de
migrar. Ó formar parte estes últimos da maneira en que as persoas son socializadas, estas non son conscientes da súa existencia e, polo tanto, non poden
chegar a expoñelas como motivos. Decidiuse examina-los determinantes en
lugar dos motivos porque están menos afectados polo proceso de racionalización que supón a necesidade de xustificar e expoñe-lo motivo do movemento
e porque inflúen de maneira global na vida das persoas afectadas.
Os traballos empíricos sobre migración feminina foron sobre todo desenvolvidos no Terceiro Mundo. Organismos como Nacións Unidas ou a
IUSSP4 sacaron á luz o tema a través da organización de congresos e seminarios. Así mesmo, podemos destaca-lo volume sobre migración feminina
publicado por International Migration Review (1984), no que, a pesar de ser
escrito nunha época en que a perspectiva de xénero en migracións estaba
moi pouco desenvolvida, encóntranse, ademais dalgúns artigos empíricos
máis ben descritivos, algúns en que se realiza xa unha análise de xénero propiamente dita. Destacan os dous de Mirjana Morokvasic.
A pesar de que existen artigos e libros que tratan un só factor, como por
exemplo Saskia Sassen (1992), moitos deles intentan tomar unha perspectiva
globalizadora, porque, como explican as mesmas autoras, entre elas Lin L.
Lim (1993), para poder entende-las migracións femininas en toda a súa complexidade é necesario ter unha visión de conxunto da situación das mulleres
implicadas. Polo tanto, adoptouse esta visión. Primeiro analizaranse os factores máis xerais, os macro; en segundo lugar estudiaranse os que afectan
máis directamente ás mulleres migrantes, os micro, para logo introduci-lo
proceso decisorio. Este último é especialmente importante xa que nel quedan reflectidas as relacións de poder establecidas dentro da familia, sendo,
polo tanto, un factor especialmente susceptible de ser analizado desde a
perspectiva de xénero. Para terminar, integrarase toda a análise realizada nas
diferentes alíneas, analizando as contribucións dos modelos multinivel.
3.2. O estudio dos factores determinantes das
migracións desde a
perspectiva de xénero

4. Unión Internacional para o Estudio Científico da Poboación.
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O estudio dos factores socioculturais é dos
máis importantes a realizar, xa que estes son os
que reflicten os roles de xénero ós que están
sometidos as mulleres e os homes, tanto na sociedade de orixe como na de
destino. Así, é necesario considera-la migración como un movemento entre
dous modelos patriarcais diferentes e, polo tanto, é especialmente importante analiza-lo papel do patriarcado en cada sociedade. É o foco onde se orixinan, por exemplo, as restriccións morais á mobilidade feminina. Pero estas
restriccións tamén poden ser impulsoras dunha migración para liberarse
delas (Ivonne Szasz [en prensa]). O distinto nivel de mobilidade das mulleres en diversas sociedades foi estudiado como indicador do nivel de implantación do patriarcado en cada unha delas. Cabe destacar como principal
resultado das devanditas investigacións que, aínda que existe unha tendencia
a que este factor sexa máis importante nas sociedades máis tradicionais, non
existe unha correlación directa e automática entre o nivel de occidentalización e o nivel de igualitarismo permitido en relación á mobilidade por sexo
e idade nas diferentes culturas5. Finalmente, gustaríanos sinalar tamén que,
como explica Lin L. Lim (1993), as normas sociais son seguidas en maior
ou menor medida segundo a imperiosidade do movemento.
A análise dos factores económicos segue tendo grande importancia dentro dos razoamentos actuais sobre as causas das pautas migratorias en xeral.
Desde a perspectiva de xénero, estes factores foron principalmente estudiados no sueste asiático dentro da teoría xeral de sistemas. Entre as autoras que
se dedicaron a estes aspectos podemos destacar a Saskia Sassen (1992), pero
tamén a outras como Ivonne Szasz (en prensa) ou Lin L. Lim (1993), que
trataron os factores económicos integrándoos en visións máis completas da
migración feminina. Todas elas explican que a globalización económica
favoreceu e potenciou uns fluxos migratorios femininos moi concretos que
responden á vontade das multinacionais que se instalan en zonas moi específicas do mundo -sueste asiático ou fronteira México-Estados Unidos, por
exemplo- de buscar man de obra barata, pouco reivindicativa e submisa.
Dado o rol que a sociedade patriarcal lles outorgou ás mulleres e a baixa
autoestima que moitas delas adquiriron a consecuencia diso, estas son candidatas perfectas para ocupar estes novos postos de traballo.
A incidencia na familia da nova situación económica destas mulleres, que
na maioría de casos non tiveran antes un emprego remunerado, e o nivel de
transformacións que sofren as relacións de poder son temas que foron trata3.2.2. Factores macro

5. Jorge Balan (1990) ou Cindy Katz (1993) son algúns exemplos.
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dos por diversas autoras, entre elas Pierrete Hondagneu Sotelo (1994). Estas
contribucións non se tratan en amplitude neste artigo, posto que non se refiren ás causas da migación, tema central do estudio realizado aquí, senón ás
súas consecuencias.
Por outro lado, outros artigos que tomaron a perspectiva de xénero estudiaron “os factores económicos de expulsión”, centrando a análise na
maneira en que a desertización fixo aumenta-los desprazamentos femininos
africanos. Isto é importante porque a migración individual de mulleres é
considerada nalgunhas sociedades deste continente como prostitución.
Finalmente, cabería introduci-los factores legais. Tal e como sinalan os
estudios sobre os marcos legais desde os que se desenvolveron as políticas
migratorias, estes están imbuídos da concepción patriarcal que as sociedades
teñen de como deben desenvolverse as relacións de xénero. Así, adóitase
considerar á muller que migra soa como vulnerable e dependente, o que
incide no seu status económico, social e legal no país de destino (Secretaría
das Nacións Unidas, 1995). Ademais, chegouse á conclusión de que se debe
estudiar tanto a redacción como a aplicación das leis. Esta última é moitas
veces máis discriminatoria que a redacción en si, sobre todo en sociedades
onde a aprobación dunha lei que discriminase por sexo sería rexeitada
(Monica Boyd, 1995).
Por outro lado, e para rematar esta alínea, cabe destacar que, como explican Douglas Massey et al. (1993), existe unha nova corrente de investigación
centrada no papel dos axentes legais nos novos fluxos migratorios, axentes
que adquiriron unha importancia especial, sobre todo en canto á selección
das persoas que migran.
Na toma da decisión de migrar, os factores
macro, analizados na alínea anterior, son filtrados polos micro (Lin L. Lim, 1993).
Entre os factores micro é necesario sinala-la importancia da influencia
das características persoais, como por exemplo o nivel de instrucción, o
estado civil, a idade ou o número de fillos a cargo da muller que quere
migrar. Os factores incorporados polos diversos autores son diferentes.
Richard Bilsborrow e a Secretaría das Nacións Unidas (1993), por exemplo,
engaden á lista a experiencia laboral anterior, mentres que Ivonne Szasz (en
prensa) propón ter en conta, ademais, entre outros a clase social, a etnia e a
orde de nacemento.
É especialmente interesante incluír estes factores na análise porque a
enriquecen engadindo importantes matices que permiten, por exemplo, facer
diferencias entre os factores que influíron nas distintas mulleres que pertencen a unha mesma familia.
A etapa do ciclo vital en que se produce a migración foi o factor máis
3.2.3. Os factores micro
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estudiado no Primeiro Mundo. Nun primeiro período, estes estudios centráronse na migración por matrimonio. Dentro destes primeiros artigos cabe
destaca-lo de Veerna Thadani e Michael Todaro (1984), os que construíron
un modelo para analiza-la migración por matrimonio. Pero, este tipo de estudio foise paulatinamente ampliando a outras etapas do ciclo vital. As enquisas biográficas e a análise demográfica de biografías achegaron un método a
través do cal se pode chegar a ter unha idea moi detallada das diferentes etapas migratorias polas que pasou a persoa de referencia e os factores que
influíron nela, xa que permite a reconstrucción de traxectorias completas.
Dentro deste tipo de análise é posible destaca-los traballos de Daniel Courgeau. Podemos citar como exemplos os artigos de 1976 e 1990.
A pesar de que este método representa un adianto para poder trata-las
migracións femininas en profundidade, para avanzar por este camiño é necesario incorporar unha visión de xénero á elaboración das enquisas e á interpretación dos datos obtidos delas.
De tódolos xeitos, moitas autoras cren que para chegar a entende-la decisión de migrar é necesario supera-la análise individual e analiza-lo ámbito
máis inmediato do individuo, o familiar.
A estructura familiar e o seu nivel de influencia como motor ou freo das
migracións varían ó longo do ciclo de vida. Así, para analiza-lo seu efecto
na decisión de migrar débese considera-lo tamaño da familia, o número e a
orde de fillos e fillas tidos, e o número e posición das outras mulleres de
arredor, no momento da toma da decisión. Ademais, como explica Philip
Guest (1993), é necesario ter en conta que as posibilidades que outorga cada
sociedade ás mulleres de combina-lo traballo productivo e o reproductivo
varían en cada etapa do ciclo familiar.
Por outro lado, tamén é destacable a interpretación que se fixo desde a
perspectiva de xénero da teoría da “nova economía das migracións”. Este
marco interpretativo concibe a migración como unha estratexia familiar para
diversificar riscos ante unha posible crise ou desastre. Se se reservan algúns
membros da familia para traballar no mercado local e se envía a outros a traballar fóra, existen máis posibilidades de que o núcleo familiar subsista en
caso dunha crise económica do mercado local, xa que se contará coas remesas do outro (Douglas Massey et al., 1993). Desde a perspectiva de xénero,
destacouse que as familias que envían fóra a membros femininos son as que
están en peor situación económica porque o rol de xénero feminino fai que
as mulleres se sintan moralmente máis vinculadas que os homes á familia e,
polo tanto, esta podería exercer un maior control moral sobre estas para que
envíen remesas (Philip Guest, 1993). De tódalas maneiras, esta teoría foi fortemente criticada, por exemplo en Nany Folbre (1986), tanto por implicar un
alto nivel de racionalización da decisión de migrar, feito sobre o cal non toda
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a comunidade científica que trata o tema está de acordo, como por non ter
en conta, sobre todo nun primeiro momento, o conflicto de intereses, e por
considera-la familia como unha unidade sen tensións internas nin desigualdades de poder (Ivonne Szasz [en prensa]).
De tódolos xeitos, debe terse en conta que, dado que as mulleres teñen
niveis de educación cada vez máis altos e unha maior independencia económica, o nivel de control das familias sobre os seus membros é cada vez menor.
O estudio do proceso de decisión de migrar é
máis recente có dalgúns determinantes das
migracións e responde a un cambio no centro de
interese dos estudios migratorios. A principal
crítica que se realizou desde a óptica micro ós
3.3.1. Introducción
estudios tradicionais é que se acaba por saber
máis do lugar de orixe dos/das migrantes que
das persoas en si que realizan o movemento. A través do estudio da decisión
de migrar, o centro de interese pasa a se-lo individuo. De tódolos xeitos, os
estudios sobre o proceso de decisión foron evolucionando desde un enfoque
baseado na persoa que migra a outro centrado na familia do ou da migrante
no seu conxunto (Gordon de Jong e James Fawcett, 1981).
As diversas mulleres da familia teñen posicións relativas diferentes en
función, por exemplo, da súa idade ou situación laboral. Segundo cal sexa
esta poderán influír máis ou menos na migración doutros membros (Lin L.
Lim, 1993). A capacidade de decisión das mulleres sobre si mesmas e sobre
as demais persoas que forman parte da familia reflicte tamén a súa posición
relativa dentro da sociedade e dentro desta última.
3.3. O estudio do proceso de decisión de
migrar desde a perspectiva de xénero.

A importancia da migración feminina individual
é un indicador do status das mulleres. A maneira
en que se racionaliza e se expón a decisión de
migrar está afectada pola concepción que teñen os individuos de cal debe
se-lo seu rol de xénero, e de o que é e non é socialmente aceptable no contexto en que viven. Os seus roles e posición relativa dentro da sociedade e a
familia farán que considere como opcións algunhas situacións, mentres que
outras as refai como imposibles, ou incluso non sexa consciente de que existen (Lean L. Lim, 1995).
Así, por exemplo, nas sociedades africanas máis fortemente patriarcais, a
migración feminina individual é vista como prostitución, e, polo tanto, as
normas sociais están constituídas de maneira que só favorecen a relacionada
co matrimonio, que é, como explica Lin L. Lim (1993), a única forma de
migración feminina individual socialmente ben aceptada. Philip Guest
(1993) destaca que, en certas ocasións, este forte control social sobre a
3.3.2. O proceso de
decisión individual
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mobilidade das mulleres pode chegar a te-lo efecto contrario ó que se propón, impulsando ás mulleres a que tomen a decisión de emigrar para escapar del. Sen embargo, debe así mesmo terse en conta que nesas sociedades
a capacidade das mulleres de tomar calquera decisión é moi baixa (Lin L.
Lim, 1993). Por outro lado, cabe considerar que as mulleres que pertencen
ás clases sociais máis baixas non sofren este tipo de presións xa que se
encontran fóra do sistema social, e, nese sentido, poden ter maior capacidade
de decisión sobre os seus propios movementos.
Tamén sería interesante investigar, como explica a anterior autora, a
maneira en que a percepción que teñen as mulleres da situación de subordinación destas nun posible lugar de destino pode afecta-la elección de migrar
ou non a un país.
Sen embargo, o máis importante a ter en conta á hora de estudia-lo proceso decisorio é que as relacións establecidas entre os diferentes factores
non son lineais nin unidireccionais, e, polo tanto, unha muller que migra soa
non ten porque ter un alto nivel de poder de decisión, xa que pode facelo por
imposición familiar, para, por exemplo, diversifica-los riscos da economía
doméstica. De feito, cando a economía familiar depende fortemente da
recepción de remesas prefírese que a migrante sexa unha muller, xa que a
familia pode exercer maior presión en reclamalas (Philip Guest, 1993). Ademais, dado que moitas veces se despraza a través de redes de parentes, estas
están máis controladas cós homes e teñen un menor poder de decision sobre
en que gastan os seus ingresos. Por outro lado, unha muller que acompaña ó
seu marido nunha migración familiar pode decidir facelo por decisión propia sen que este movemento responda a ningunha presión social nin familiar.
Ademais dun determinante, a estructura familiar
e as relacións de poder establecidas nela inflúen
directamente no proceso de decisión de migrar.
Sara Harbison (1981) describe os tres factores
que determinan o acceso dunha persoa ós recursos familiares: a cantidade e
calidade destes, os factores socioculturais que determinan a productividade de
cada persoa e, por último, a posición relativa desta dentro da familia, onde
estan inseridas, aínda que a autora non o mencione, as relacións de xénero.
Analiza-lo proceso de decisión desde un punto de vista familiar é fundamental para poder introducir unha perspectiva de xénero, xa que é neste
ámbito onde se reflicte máis directamente o status da muller e o nivel de subordinación feminina á autoridade masculina máis inmediata, a do xefe de fogar
(Lin L. Lim, 1993). É no contexto familiar onde se pode estudiar e ver reflectida a tensión entre a muller como individuo e a muller como membro do seu
núcleo de convivencia máis próximo (Nancy Riley e Robert Gardner, 1993).
Unha das principais contribucións da perspectiva de xénero ó estudio das
3.3.3. A influencia da
familia no proceso de
decisión
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migracións foi considerar como inflúen as relacións de xénero na capacidade
que teñen as mulleres de influír sobre a súa propia decision de migrar e sobre
a doutras persoas nas diferentes etapas do seu ciclo familiar. Tanto nenos
coma nenas teñen pouca capacidade de decisión sobre se se migra ou non.
Sen embargo, son tratados diferencialmente cuando se trata de decidir se
eles/elas migran ou non, ou quen deles/delas o fai e en que circunstancias se
escolle un ou outro. Por outro lado, o poder de influír na decisión de migrar
dunha muller adulta dependerá do momento do ciclo de vida en que se
encontre e da existencia ou non doutras mulleres e o poder relativo que teñan
estas dentro da familia. É dicir, da relevancia relativa que se lle outorgue na
sociedade en que vive á etapa do ciclo vital (solteira, casada, nai de fillos e
fillas con ela ou non...) na que se encontra, con respecto ás das outras mulleres da familia. Finalmente, segundo a capacidade que socialmente se lles
outorgue ás mulleres que enviúvan de desenvolverse por si soas migrarán ou
non vivir cos seus descendentes, deixándolles a elas mesmas pouco poder
decisorio (Nancy Riley e Robert Gardner, 1993). A existencia ou non doutras mulleres adultas con lazos familiares próximos á viúva é tamén un factor a considerar, xa que xeralmente son estas as que se ocupan do coidado
das persoas maiores. Por outra parte, dado que o traballo reproductivo, neste
caso as tarefas do fogar, son outorgadas mundialmente ás mulleres, se o que
enviúva é un home normalmente decídese que vaia vivir con algunha das
súas fillas, noras ou algunha das súas familiares femininas máis próximas a
eles. En resumo, como explica Julio Pérez (1995), os homes e mulleres que
enviúvan son considerados de maneira diferente cando se decide se migran
ou non vivir con outros familiares.
Como vimos, é importante analizar en profundidade todo o xogo de forzas implicadas na decisión de migrar e ter presente que as relacións de poder
establecidas non son unidireccionais nin simples e que están fortemente
influídas polas relacións de xénero. A división tradicional de roles dentro do
fogar, segundo a cal as mulleres se dedican ás tarefas reproductivas e os
homes ás productivas, reduce moito a capacidade decisoria das mulleres. En
cambio, o poder económico e a educación fano aumentar.
Ata aquí analizáronse os factores determinantes das migracións e o proceso de decisión por separado. Os autores anteriormente citados, entre
outros, destacan a necesidade de ver como se contextualiza o proceso de
decisión dentro da sociedade onde viven os individuos. Como explican
Nancy Riley e Robert Gardner (1993), o proceso decisorio debe ser estudiado dentro do contexto en que se desenvolve dado o poder de decisión que
ten un home determinado dentro da sociedade, e, polo tanto, non se poden
desvincular. Todo isto significa que non se poden usar modelos existentes,
baseados nas migracións masculinas, para analiza-las migracións femininas.
A ideoloxía de xénero impregna tódolos aspectos sociais, incluída a forma
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en que é tomada a decisión de migrar. Se non se ten en conta este factor ó
construí-los marcos teóricos, deixaranse de lado elementos fundamentais
para entende-las migracións femininas.
Os modelos multinivel, a pesar de non estar creados desde a perspectiva
de xénero, foron o principal instrumento a través do cal se intentou transforma-la análise da decisión de migrar para introducir unha visión de xénero.
Como se puido ver, a maioría de artigos analizan o fenómeno migratorio desde un só factor
determinante, ou senón desde un dos niveis
anteriormente tratados: o micro ou o macro. De tódolos xeitos, hai investigadores e investigadoras que intentaron facer un esforzo globalizador para
intentar entender como se interrelacionan todos estes factores e observa-lo
fenómeno no seu conxunto. Estes baseáronse na óptica multinivel para
desenvolve-los seus modelos.
Os modelos multinivel poñen en relación os diferentes factores analizados nos diversos niveis de análise recollidos ata aquí, superando así a división entre a óptica macro e a micro. “O seu obxectivo non é soamente analizar como os factores estructurais reprimen ou canalizan o comportamento,
ou como os atributos individuais actúan sobre a decisión de migrar senón
estudiar como determinarán os vínculos entre os factores macro e os micro”
(Philip Guest, 1993, p. 223).
Segundo este último autor, a grande maioría de traballos desenvolvidos
desde esta perspectiva non tiveron en conta a óptica de xénero. De tódolos
xeitos, favorecen o seu desenvolvemento xa que permiten relacionar tódolos
niveis de análise, dándolles a tódolos factores que interactúan no proceso de
selección da persoa que migra igual importancia. Así, posibilita observar
como as restriccións sociais e legais se interrelacionan cos factores individuais e familiares e como todos estes actúan sobre o rol que teñen as mulleres en cada sociedade. Desta maneira, pódese analizar como o seu rol, tanto
nesta como na familia, determina a súa capacidade de decisión. Tan só tendo
presente todos estes niveis e de que maneira se interrelacionan entre si, se
pode obter unha idea completa tanto dos factores que inflúen de maneira diferencial na migración masculina e feminina como da maneira en que o farán.
Ademais, os modelos multinivel serven para explicar diversos tipos de
migración. O grao de influencia de cada un dos factores dependerá do tipo
de migración de que se trate e, polo tanto, determinará o tipo de modelo
resultante.
A pesar das vantaxes que presentan estes marcos, recollidas ata aquí,
como explican Paul White e Robert Woods (1980) son difíciles de aplicar
porque algúns destes factores non son facilmente cuantificables e necesítase
ter ó alcance unha gran cantidade de información sobre as sociedades de
3.4. Os marcos teóricos
multinivel
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saída e chegada. É tamén posible buscar unha aplicación máis cualitativa que
cuantitativa, o que nun principio solucionaría o problema de medir variables
relacionadas, por exemplo, co nivel de poder das mulleres, máis próxima á
metodoloxía que actualmente se utiliza nos estudios realizados desde a perspectiva de xénero, en xeral. De tódolos xeitos, isto non soluciona o problema
que supón a necesidade de coñece-la zona de orixe e destino en profundidade. Sexa cal sexa o tipo de enfoque aplicado, pensamos que representa un
desenvolvemento teórico importante porque permite introducir consideracións de xénero en tódolos ámbitos implicados na decisión de migrar.
Desde o punto de vista de xénero, destacariamos como especialmente
completo o modelo construído por Lin L. Lim (1993), xa que engade ós dous
factores citados -os determinantes e o proceso de toma da decisión de
migrar- a influencia da posición relativa da muller con respecto ó home
como factor modificador desta decisión.
Para rematar, gustaríame realizar unha validación das hipóteses e introducir unhas reflexións
finais nas que se resumiría os que cremos que
foron os principais adiantos introducidos por esta perspectiva, e as cuestións
que foron identificadas polas diversas autoras e autores como aínda pendentes.
4. CONCLUSIÓNS

Primeira hipótese:
En primeiro lugar, o feito de que as mulleres
non foran tidas en conta ó construí-lo marco
teórico sobre as migracións humanas é debido, entre outros factores, á división tradicional de roles. É dicir, ó feito de que se outorgou un papel predominante ó home na esfera productiva e á muller na reproductiva. Dado que
gran parte das ondas migratorias tiveron motivacións laborais, as teorías
migratorias foron construídas baseándose na migración laboral. Se, como
acabo de mencionar, tradicionalmente se lle otorgou ó hombre a función
productiva, parece deducirse, erroneamente, que a migración debe ser masculina, e a feminina, en todo caso, de acompañamento.
Como vimos, a presentación da migración como un fenómeno no que
non se dan pautas por sexo supón unha concepción masculina deste. Así o
demostra a gran cantidade de exemplos introducidos que reflicten indirectamente a imaxe masculina da persoa que migra.
A maioría de marcos lexislativos identifican ás persoas dependentes como
esposa e fillos/fillas do home que migrou. A imaxe que se dá na lexislación
das mulleres como vulnerables, ou a pouca información que se recolleu sobre
as mulleres que migran ilegalmente, son soamente algunhas mostras máis da
imaxe masculina que a sociedade ten da persoa que migra. Ademais, poñen
4.1. Validación de hipóteses
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de manifiesto que a forma en que os estudios migratorios están enfocados
reflicte a concepción patriarcal que ten a sociedade das relacións de xénero.
A través destes e doutros exemplos introducidos ó longo do artigo parece
que os estudios que non incorporan a perspectiva de xénero desen a entender que a muller que migra non está cumprindo exclusivamente co seu rol
reproductivo e, polo tanto, está fóra de lugar. O home, o encargado das funcións productivas, sería o que debería migrar para poder manter economicamente ós demais membros da familia dependentes del. Sen embargo, esta
imaxe é errónea porque non corresponde ó volume de mulleres que se
moven por razóns laborais. Ademais, os motivos que inducen ás mulleres a
migrar tamén teñen pouco que ver cos masculinos. As mulleres tamén emigran para saír fóra do control familiar patriarcal.
Os modelos aplicados para analiza-la migración masculina non serven
para explica-la feminina. Esta está afectada sobre todo pola forma en que se
establecen as relacións de xénero. Este aspecto non é tido en conta polas teorías xerais, moi influenciadas polas economicistas e os patróns de migración
masculinos. Para ter en conta ás mulleres, ademais da maneira en que estas
están inseridas no mercado laboral, débense ter presentes varios factores, a
saber, a forma en que actúa a concepción patriarcal da sociedade sobre a
esfera legal, social e cultural, o modo en que inflúen os factores individuais
e están establecidas as relacións de poder dentro da familia, ou como todo
isto inflúe no proceso de toma de decisións.
Segunda hipótese:
En segundo lugar, hai outras variables, diferentes ás tradicionalmente
utilizadas nos estudios migratorios (distancia, obstáculos, oportunidades,
modernización, factores de atracción e expulsión), que definen a evolución
das pautas-teorías femininas e que no son tidas en conta.
Como vimos, os factores determinantes analizados para a migración
feminina teñen pouco que ver cos tradicionalmente utilizados para analizalas migracións en xeral.
A incorporación á análise migratoria das pautas culturais e dos roles de
xénero desenvolvidos por homes e mulleres nas sociedades de orixe e de
destino é, probablemente, unha das principais contribucións da perspectiva
de xénero. Estudiar cales son estes roles nas dúas sociedades en que está
implicada a persoa que migra pode supoñer un importante adianto no coñecemento dos motivos da migración, a capacidade da persoa para decidir
sobre a súa migración, a elección dun lugar de destino e a maneira en que se
integra na sociedade de chegada.
Desde a óptica feminista, os factores económicos son analizados de
maneira que poñen en evidencia a explotación laboral á que están sometidas
as mulleres como consecuencia da globalización económica e a desregularización do mercado de traballo. Así, as persoas que migran deixan de res-
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ponder automaticamente a uns impulsos regulados polas diferencias salariais
entre o campo e a cidade, para moverse polas forzas que ordenan o mercado
global que crea uns fluxos claramente diferenciados por sexo e idade.
A incorporación do marco legal á análise tamén é importante. A pesar de
que se estudiou o modo en que a lexislación afecta á migración masculina,
sobre todo a laboral, ademais débese ter en conta que o modo en que esta
inflúe en homes e mulleres é diferente. Na maioría dos países, a lexislación
en si non é discriminatoria para as mulleres, sen embargo a súa aplicación
moitas veces si o é e, polo tanto debe ser estudiada. Así mesmo, é necesario
analiza-la lexislación como reflexo da concepción que a sociedade de destino ten do rol que as mulleres deben ter dentro da sociedade.
A nivel micro, as características individuais e a etapa do ciclo vital en que
se produce a migración son factores cun forte compoñente de xénero. Así, por
exemplo, o nivel educativo de homes e mulleres é substancialmente diferente
en moitas sociedades. O ciclo vital feminino está moito máis marcado que o
masculino pola evolución das diversas tarefas reproductivas que ten ó seu
cargo. Por outro lado, cabería sinalar que o número de irmáns e irmás que ten
o ou a posible migrante tamén inflúe na súa probabilidade de migrar. En consecuencia, son factores fundamentais a analizar para entende-las diferencias
dos patróns migratorios por sexo.
O estudio do proceso da toma da decisión de migrar é o que permite facer
máis evidente que existen diferencias de patróns migratorios entre homes e
mulleres. Así, é absolutamente necesario abrir camiños para estudia-las relacións de poder establecidas dentro da familia, ámbito onde finalmente se
toma a decisión de migrar, tanto no caso da migración individual como
colectiva. Ademais, débese analizar como evoluciona a condición de xénero
e o poder decisorio das mulleres, ó longo do ciclo vital. A principal consecuencia do recoñecemento da existencia dunhas relacións de poder dentro da
familia é que a decisión de migrar pasou de ser vista como unha decisión
neutra a un proceso conflictivo. Desde o meu punto de vista, unha das principais contribucións da perspectiva de xénero ó estudio teórico das migracións é ter posto en evidencia que en tódolos ámbitos sociais existen institucións patriarcais que establecen unhas relacións de poder e dominación que
condicionan o proceso da toma da decisión de migrar das mulleres.
Por outro lado, cremos que se tería unha idea máis elaborada da migración masculina reinterpretando os modelos de xénero desde a perspectiva de
persoa dominadora que analizando os patróns femininos desde unha óptica
masculina. Tal e como están concibidas as relacións de xénero e a división
sexual do traballo, o poder económico dálles ós homes a mobilidade que non
teñen as mulleres. O feito de ter unha remuneración máis alta, debido tanto
á discriminación vertical como horizontal da estructura laboral, o non ter que
entrega-lo salario a outra persoa, nin xustifica-los gastos, dá unha gran liber-
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dade. Tal como está establecida a división sexual do traballo garántelles ós
homes unha mobilidade extra para ir buscar un emprego. Estes teñen menos
impedimentos para moverse porque non existen prexuízos sociais que os
impidan. Tanto a estructura patriarcal do estado como da sociedade favorecen a súa mobilidade. O seu ciclo vital está menos influído pola existencia
de fillos e fillas, porque socialmente non os teñen ó seu cargo, xa que o rol
de pai é diferente do de nai. Ademais, teñen un maior poder decisorio dentro da familia, institución en que, en última instancia, se toma a decisión de
migrar. De tódolos xeitos, o seu poder decisorio variará, entre outros factores, segundo a idade.
Os novos modelos multinivel están empezando a incorporar unha análise
das variables estudiadas a distintos niveis, introducindo, xunto coa análise
individual, aspectos sociais máis xerais. Pero este tipo de modelo non sempre
incorpora unha visión de xénero que, como vimos, é necesaria e factible. De
tódolos xeitos, cabe ter en conta que a súa aplicación empírica comporta certos problemas que teñen que ser solucionados. O principal deles é que o
investigador ou investigadora debe chegar a te-lo suficiente coñecemento da
área de orixe e de destino para encontrar variables medibles que respondan ás
necesidades establecidas no marco teórico. É dicir, que poñan de relevo a
maneira en que as institucións patriarcais están afectando a decisión de migrar
ou quedar das mulleres. Por outro lado, convén salientar que a aplicación estatística deste tipo de modelo implica uns elevados coñecementos matemáticos,
xa que intentan corroborar estatisticamente a influencia de cada unha das
variables, calculando probabilidades de migrar. Sen embargo, a matematización non é sempre necesaria se se adopta este tipo de modelo como marco
teórico que resuma os factores a ter en conta nunha análise cualitativa.
En primeiro lugar, convén destacar que a perspectiva de xénero puxo en evidencia que a análise que se estaba facendo sen ter en conta a
4.2.1. Adiantos
existencia de diferentes patróns migratorios por
sexos non respondía á realidade. Así, por exemplo, en África os fluxos
migratorios son principalmente masculinos mentres que no sueste asiático
son femininos.
En segundo lugar, destacou a necesidade de producir novos datos que
reflictan os patróns migratorios femininos.
En terceiro lugar, apoiou a necesidade de desenvolver unha visión global
dos determinantes migratorios. Desde o meu punto de vista, poderíase interpretar mellor a migración masculina aplicando os modelos introducidos pola
perspectiva de xénero que analizando os patróns migratorios femininos cos
modelos xa existentes.
En cuarto lugar, fixo ver que, dada a estructura patriarcal da sociedade, a
4.2. Reflexións finais
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maneira en que os diferentes factores inflúen en homes e mulleres é diferente
e que, polo tanto, non se pode presupoñer un mesmo patrón de actuación para
homes e mulleres, senón que, nun principio, se debe pensar que son diferentes e analiza-las características destas diferencias e as súas causas.
Finalmente, introduciu o conflicto de intereses na análise migratoria. É
dicir, destacou que a toma da decisión de migrar non pode seguir sendo vista
como un feito que non comporta conflictos e que nela están implicados os
diferentes membros da familia cos seus diferentes poderes de negociación.
Entre as cuestións pendentes detectadas pola
comunidade científica que estudia as migracións desde a perspectiva de xénero poderiamos
destaca-los seguintes temas e aspectos:
En primeiro lugar, diversas autoras destacaron a necesidade de elaborar
novos datos que reflictan a posición de discriminación en que se encontran
as mulleres ante a perspectiva de migrar.
Ademais, como explica Greame Hugo (1993), fai falta amplia-la análise
migratoria ás mulleres anciás, investigar máis sobre a migración rural-rural
no Terceiro Mundo (Greame Hugo, 1997), a migración de mulleres executivas (Lin L. Lim, 1993) e a migración feminina ilegal (Ivonne Szasz [en
prensa]).
Así mesmo, deberíase profundar no estudio das migracións por matrimonio e introduci-la análise do proceso de decisión dentro destes (Narcy Riley
e Robert Gardner, 1993).
Finalmente, teríase que afondar na análise das relacións de poder e buscar variables que poidan axudar a avanzar neste sentido, para poder reflectir
como os diferentes determinantes inflúen en crear unha situación de desigualdade entre homes e mulleres.
4.2.2. Cuestións pendentes
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No artigo faise unha crítica das principais teorías migratorias ata
os anos 70 desde a perspectiva de xénero e analízanse as novas
contribucións sobre os factores determinantes e o proceso deciUNHA REVISIÓN CRÍTICA DAS
sorio realizadas desde o devandito enfoque. Dos determinantes
TEORÍAS
MIGRATORIAS
trátanse, en primeiro lugar, os factores macro, que afectan de
DESDE A PERSPECTIVA DE
maneira máis xeral á persona que migra, para despois introduciXÉNERO
-los que lle afectan máis directamente, os micro. Ademais, estudiáronse as contribucións feitas sobre o proceso decisorio,
Eva Jiménez Juliá
introducindo as relacións de poder establecidas dentro da familia. Finalmente, analízanse os modelos multinivel que poñen en relación os anteditos elementos.
Resumo

Palabras clave: xénero, migracións, teoría.

Resumen
UNA REVISIÓN CRÍTICA DE
LAS TEORÍAS MIGRATORIAS
DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Eva Jiménez Juliá
dentro de la familia. Finalmente, se
mentos.

El artículo realiza una crítica de las principales teorías migratorias hasta los años 70 desde la perspectiva de género y analiza
las nuevas aportaciones sobre los factores determinantes y el
proceso decisorio realizadas desde dicho enfoque. De los determinantes se tratan, en primer lugar, los factores macro, que afectan de manera más general a la persona que migra, para después
introducir los que le tocan máis directamente, los micro. Además, se han estudiado las aportaciones hechas sobre el proceso
decisorio, introduciendo las relaciones de poder establecidas
analizan los modelos multinivel que ponen en relación dichos ele-

Palabras clave: género, migraciones, teoría.

L’article est une analyse des principales théories des migrations
élaborées jusqu’au début des années 1970 et des principaux facUNE RÉVISION CRITIQUE DES
teurs des migrations qui ont été étudiés par la communauté
THÉORIES
MIGRATOIRES
scientifique, à partir d’une perspective de genre: les facteurs
DEPUIS LA PERSPECTIVE DE
déterminants et le processus de décision de migrer. En ce qui
GENRE
concerne les facteurs déterminants, on traite d’abord les facteurs
macro, qui affectent de façon générale la personne qui migre,
Eva Jiménez Juliá
puis on passe aux facteurs qui l’affectent plus directement, les
facteurs micro. D’autre part, on analyse les écrits sur le processus de décision de migrer et, en particulier, ceux qui étudient les relations de pouvoir au sein de la famille. Finalement, il introduit des modèles
multi-niveaux qui mettent en relation l’ensemble de ces facteurs afin de voir comment ils interagissent.
Resumé

Mots clés: genre, migrations, théorie.
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The present article criticises, from a gender perspective, the
most important migration theories introduced in the literature
before the 1970’s and analyses the two factors introduced in
A CRITICAL REVIEW OF
migration studies that take the gender perspective: determinants
MIGRATORY THEORIES FROM
and the decision process. Out of the former, those that affect the
A GENERIC PERSPECTIVE
person who migrates in the most general way, that is to say the
macro, are analysed first. After, those that affect migrants most
Eva Jiménez Juliá
directly, the micro, are treated. On the other hand, the literature
on the decision process is reviewed, stressing the importance of considering the different levels of power
that family women have within it. Finally, the article introduces multilevel models, those that combine
all these factors.
Abstract

Key words: genre, migrations, theory.
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Afondar no coñecemento da biografía e da producción literaria dos
nosos escritores do exilio e da emigración, así como unha edición
rigorosa da súa obra, é aínda hoxe
unha tarefa necesaria para ensanchármo-lo campo dos estudios
sobre a nosa literatura. Esta necesiMiro Villar
dade faise máis evidente e apremante se, como neste caso, falamos
de escritores que non ocuparon a primeira liña, polo que adoitan ser practicamente descoñecidos, carecen de estudios biobibliográficos e teñen a súa
obra dispersa e non recompilada, malia posuír unha importante cantidade de
textos.
Con estes obxectivos realizámo-la memoria de licenciatura A poesía
galega de Xervasio Paz Lestón. Edición e Estudio1, dirixida polo doutor
Xesús Alonso Montero e lida en xullo de 1997, na que compilamos os seus
poemas, espallados entre diferentes publicacións da emigración, coa intención de establecermos un corpus literario case definitivo da súa obra, ofrecendo tódolos textos conservados dos que posuímos noticia e completando
a achega cun amplo estudio biobibliográfico, lingüístico e literario.
Ata hoxe foron moi poucos os estudiosos que se ocuparon da poesía de
Xervasio Paz Lestón2, sempre con moita brevidade e con algunhas imprecisións biográficas. Por esta razón presentamos un resumo do noso traballo,
para contribuírmos a un maior coñecemento e difusión do poeta, que axude a
acrecenta-la valoración que adoito nos merecen os escritores que desenvolveron a súa obra lonxe da terra, coa dificultade engadida que iso comporta,

XERVASIO PAZ
LESTÓN (1898-1977),
UN POETA GALEGO
NA EMIGRACIÓN
ARXENTINA

1. VILLAR GONZÁLEZ, Arximiro: A poesía galega de Xervasio Paz Lestón. Edición e Estudio. Memoria de licenciatura (inédita). Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela, 1997.
2. ALONSO MONTERO, Xesús: “Paz Lestón, Gervasio”. En AA.VV.: GEG, Apéndice, vol. 32.
__________________________: “Xervasio Paz Lestón”, La Voz de Galicia, 13-XI-1994.
(Reproducido en ALONSO MONTERO, Xesús: Ensaios breves de literatura e política. Vigo,
Editorial Nigra, 1996.
BAÑO, Manuel Antonio: “Gervasio Paz Lestón”. Alborada, n.º 181, ano LIV, abril de 1979.
LIÑARES GIRAUT, Xosé Amancio: “Letras da Diáspora. Xervasio Paz Lestón”. Galicia en
el Mundo, n.º 108, do 25 de abril ó 1 de maio de 1995.
VILAR ÁLVAREZ, Manuel: “Xervasio Lestón, O Xalleiro”. En La Voz de Galicia, ed. Bergantiños, 26/IX/94.
VILAVEDRA FERNÁNDEZ, Dolores (coord.): “Paz Lestón, Xervasio”. En Diccionario da
Literatura Galega. Vigo, Galaxia, 1995, vol. I, Autores.
VILLAR GONZÁLEZ, Rafael: “Novas de América: a poesía de Paz Lestón”. Revista das
Letras de O Correo Galego, 2/III/95.
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dunha banda por estaren afastados do discurso literario que se producía en
Galicia e doutra por contribuíren coa súa obra a que a sublevación de 1936
non coutase de maneira definitiva a nosa literatura e a nosa lingua.
Xervasio Paz Lestón naceu en Serantes, aldea
da parroquia de San Xián de Moraime no concello de Muxía (A Coruña), o 23 de outubro de
1898, segundo a acta de nacemento que figura
no Rexistro Civil do Xulgado de Paz. Unha alusión a esta data tamén aparece no poema inédito
“Pequena Historia”, xunto a outros datos autobiográficos como o modesto
status social e económico da súa familia. Os seus pais, Benito Paz Pérez e
Rosa Lestón Quintáns, tiveron nove fillos, dos que tres morren ó pouco de
naceren. Dos seis que foron rexistrados e bautizados cos nomes de Manuel,
Hermenegildo, Gervasio, David, María e Manuela, tres falecerán sen chegaren a vellos, como ben lembra o propio poeta no texto “Somente Quedan
Tres Ponlas...”, escrito en 1946, canda a morte do seu irmán David. Todos
eles formaban unha familia labrega que debía ser, para o canon da época,
relativamente próspera, xa que naqueles anos posuían un casal de pedra, que
estaba rodeado de tres cabaceiras e bastante terra de labor.
A presión tributaria foral era aínda daquela a causa principal pola que
emigraban os labregos da comarca, mesmo cando se trataba de familias en
certa maneira podentes. De feito, sabemos que seu pai viaxara á Arxentina
antes da fin do século e tal vez en máis dunha ocasión. O fillo do poeta e neto
de don Benito asegura que alí traballou na construcción dos xardíns dun
palacio e coñeceu as tolduras3 dos indios, que daquela debían estar próximos
a Bos Aires. De volta a Galicia, don Benito adoitaba tomar mate e recitaba
de memoria os versos do Martín Fierro. O feito, que puidera ser anecdótico,
influíu na formación poética de Paz Lestón, como sinala no poema “Profundando”.
Pouco sabemos da infancia do poeta que non sexa o que se deduce da lectura dos seus propios textos. Asistiu á escola de primaria que tiña Martín
Liñeiro no lugar muxián de Casas Novas. Liñeiro, que estivera emigrado,
tiña na súa casa unha boa biblioteca da que hoxe só se conserva unha edición
íntegra de Aires da miña terra de Curros Enríquez (outro feito a considerar
na súa formación poética) e un exemplar da revista Galicia Humorística. No
poema “Escola das Casas Novas” descríbese como unha escola rural, inusualmente concorrida, xa que se facemos caso do autor tiña un cento de
1. APUNTAMENTOS
PARA UNHA BIOGRAFÍA DO ESCRITOR EN TERRAS
ARXENTINAS

3. Español da Arxentina, no Diccionario da RAE defínese: “tienda de indios hecha de ramas
y piedras”.
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alumnos. Xervasio foi un rapaz aplicado e que acudía de boa gana ó maxisterio de Liñeiro, a quen está dedicada a composición. Tamén o poema autobiográfico “Pequena Historia”, xa nomeado, fala do interese que tiña o poeta
polos estudios e do aproveitamento que tirou deles. Na época aínda era habitual para a maioría dos fillos de labregos que se pensase na posibilidade de
estudiar no Seminario, case como a única saída para logra-lo ascenso social.
O texto relata como Xervasio foi enviado a axuda-los seus tíos na sancristía
de Xurarantes e serve para coñecérmo-la súa pouca dispoñibilidade para
semellante tarefa.
Por todo iso, non é casual que, cando o poeta chega a ter unha situación
estable na Arxentina, axiña se integre nunha sociedade que tiña entre as súas
prioridades construír escolas nas diferentes parroquias do concello de
Muxía. Nesa altura escribirá un artigo, co epígrafe “Ventajas de la instrucción”4, no que defende escolariza-los fillos dos labregos como un investimento de futuro, mesmo recoñecendo as dificultades:
Soy hijo de labradores y sé que la labor campesina tiene exigencias tiránicas. Hay
momentos en que todos los brazos son necesarios para llevar adelante las faenas que
exige la tierra antes de entregarnos el pan de cada día.

Xervasio Paz Lestón desembarca en Bos Aires con tan só 12 anos, pois alí
chegou o primeiro de xaneiro de 1911. De inmediato foi vivir e traballar nun

4. Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía, n.º 9, 28 de febreiro de
1930. Sobre este mesmo tema publicará o artigo “La Plaga del Analfabetismo” que asina co
pseudónimo Pau de Ferro no n.º 17 do Boletín, de setembro de 1933.
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almacén e despacho de bebidas que rexentaban seu pai, don Benito, e algúns
dos seus irmáns. O local levaba o nome de “Almacenes Sarmiento, de Paz
Hermanos”5, tiña unha sección de comestibles e outra de bar e estaba situado
nun barrio do sur da capital bonaerense.6 Sen embargo, chegando a Bos
Aires, amosou un enorme interese polo estudio, en particular por querer ser
médico. Para a súa desgracia, un irmán que se comprometera a pagarlle os
estudios morreu de maneira inesperada. Sen outro apoio familiar, non tivo
máis remedio que traballar no almacén, cos outros irmáns. O seu fillo, Juan
Gervasio Paz Narbaiz, cre que debeu cursar dous ou tres anos do ensino
secundario e que a frustración dos estudios tivo moita influencia na súa vida
futura. Desde aquela foi autodidacta e, aproveitando que cerca do vello almacén existía un dos locais do Partido Socialista, cunha biblioteca ben provista,
leu con voracidade tódolos libros de historia, ciencias e literatura que puido
conseguir. Deste afán por compaxina-las tarefas propias do almacén cos estudios e coa literatura tamén nos fala no poema “Pequena Historia”.
Na década de 1920 a 1930 o negocio do almacén prosperou e Paz Lestón
participa activamente no investimento económico familiar. Neses anos compraron algunhas propiedades e outros almacéns, ademais de adquiriren un
cinema. A bonanza económica permitiulle regresar a Galicia entre xullo de
1925 e marzo de 1926, segundo testemuña un caderno de viaxes que conserva o seu fillo, Juan Gervasio Paz Narbaiz. Esta estadía de oito meses, que
sempre lle recriminou a súa prometida e posterior esposa, tiña como primeiro obxectivo visita-los pais, que aínda vivían na casa familiar de Serantes. De regreso na Arxentina, non tardou moito tempo en contraer matrimonio coa muller coa que mantiña un longo noivado desde a adolescencia,
como testemuña unha serie de poemas manuscritos en castelán. Casou con
María Sara Narbaiz o día 23 de xuño de 1928, nunha cerimonia relixiosa
celebrada na residencia familiar da noiva e na que actuou de padriño o pai
dela, Juan Narbaiz, un arxentino de orixe vascofrancesa, e de madriña a irmá
do poeta, María Paz Lestón, representando á nai. Da unión naceu o 23 de
marzo de 1929 o seu único fillo Juan Gervasio Paz Narbaiz.
5. Os almacéns anúncianse en varios números do Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria
del Distrito de Mugía. No pé do mesmo engadíase “Licores y vinos finos. Frutas y conservas”. Ademais, o poeta usou papel timbrado do negocio para escribir algún dos poemas
manuscritos que coñecemos.
6. “Almaceneros fueron la gran mayoría de los inmigrantes gallegos. (...) Por almacén se
entendió siempre, en Buenos Aires, el negocio de venta de comestibles más o menos secos;
es decir, que no fueran carnes, verduras o frutas frescas. Al evocarlo se lo sitúa, preferentemente, en la esquina y con un flanco por el que se despachan bebidas, al estaño o sobre las
mesas que nunca preguntan. (...) Almacén, almacén-bar, despensa a secas; al dueño, al
gallego, se lo llamaba siempre almacenero”. Cfr. PÉREZ-PRADO, Antonio. Los gallegos y
Buenos Aires. Bos Aires, Ediciones La Bastilla, 1973.
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No entanto, a empresa Sarmiento de Paz Hermanos foi literalmente
varrida polas repercusións da crise económica mundial na economía arxentina durante o ano 1930. Perderon todo o patrimonio e tiveron que comezar
de novo. Nesa época a familia na Arxentina quedara reducida a tres irmáns,
ademais do poeta: Hermenegildo, que era maior ca Xervasio, David7, que era
menor, e María, que estaba solteira e traballaba como criada ou ama de chaves, en casas de familias podentes. Os tres puxeron cadanseu modesto almacén e así puideron sobrevivir nos duros anos posteriores á crise. De feito,
Xervasio adoitaba falar dos “tres mosqueteros” e bautizou o seu almacén
como “El ave Fénix” porque, coma o animal mitolóxico, rexurdía das súas
cinzas. Cambiou varias veces de local, sempre de aluguer, ata chegar ó
último no que botou quince anos.
Pouco a pouco, tamén a familia na Terra vai minguando e deixando tras
de si moito sufrimento para o poeta. A nai, Rosa Lestón Quintáns, morre o
31 de xullo de 1936, con 68 anos, e o pai, Benito Paz Pérez, falece o 12 de
xullo de 1941, á idade de 84 anos8. Finalmente, sendo médicos o seu fillo
Juan Gervasio Paz Narbaiz e súa nora Lea, mercaron o establecemento
comercial e, nesa altura, Xervasio Paz Lestón pasou a ser un retirado, cando
tiña arredor de 65 anos. Co seu pequeno ingreso e coa axuda do fillo e da
nora viviu nun modesto apartamento ata a súa morte9. Tivo problemas cardiovasculares durante tempo e o día que facía 79 anos, o 23 de outubro de
1977, a súa muller, cando acode a espertalo, descobre que morrera durante
o sono. María Sara, a compañeira de toda a vida, aínda o sobreviviu moitos
anos, pois faleceu en 1993.
O fracaso empresarial derivado da crise económica mundial influíu decisivamente no futuro
persoal de Xervasio Paz Lestón e tamén na súa
actividade social e cultural. Volveuse un home en
certa medida pasivo e limitado nas súas aspiracións, optando de maneira
2. ACTIVIDADE
SOCIAL E CULTURAL

7. David e María adoitaban aparecer entre os integrantes das Comisións de Festas que anualmente organizaba a “Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía” no final da década
dos vinte e principios dos trinta.
8. Sen embargo, hai unha evidente contradicción entre a idade que figura no certificado de
defunción e a que aparece en 1898, ó nacer Xervasio. Se daquela tiña 35, en 1941 debía andar
polos 78 anos. É posible que a idade fose un dato falso transmitido polo veciño que dá conta
da súa morte.
9. “En la pag. 182 del Tomo 129 del registro Civil del Consulado de España en Buenos Aires,
consta inscrita la defunción de Gervasio Paz Lestón, que tuvo lugar el 23 de octubre de 1977”,
sinala unha anotación na marxe da acta de nacemento, segundo a Certificación literal que
inclúe a reproducción íntegra da anotación correspondente que figura no Tomo 25, páxina 73,
da Sección 1ª do Rexistro Civil de Muxía.
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voluntaria por reduci-lo seu activismo ás sociedades de emigrantes que formaban os seus paisanos e eludindo calquera outro tipo de responsabilidades
que o seu talento e a súa cultura lle proporcionarían, tanto para ser un sobranceiro dirixente como un coñecido home de letras no ámbito da colectividade
galega de Bos Aires. De feito, a súa actividade reduciuse case exclusivamente
á súa colaboración en dúas institucións, a “Sociedad Cultural y Agraria del
Distrito de Mugía” e a “Asociación Benéfico Cultural del Partido Judicial de
Corcubión”, máis coñecida como a ABC de Corcubión, e, sobre todo, nas
revistas que editaban.
É significativo sinalar que a penas entrase a formar parte doutras entidades máis importantes, a pesar de que mantiña moi boas relacións con persoas
da Irmandade Galega e da Federación de Sociedades Galegas. Con todo, coa
Irmandade tivo un certo compromiso. Concretamente, formou parte do seu
“Consello Ourentador” nos anos 1954 e 1963. Ademais, Bieito Cupeiro
recolle, no seu libro A Galiza de alén mar [1989], como homenaxe e recoñecemento, case douscentos nomes dos “irmáns” que participaron no proceso do espertar patriótico, entre os que figura Xervasio Paz Lestón. Con
todo, a súa entrega ás dúas primeiras entidades pode axudar a entende-la súa
pouca predisposición á notoriedade pública, como confirma o feito de que
enviase poucos textos a outras publicacións (agás unha ducia de poemas nos
semanarios da emigración galega en Bos Aires, Correo de Galicia e Galicia
da FSG e pouco máis) e que tampouco amosase moito interese por recoller
e edita-la totalidade da súa obra poética.
Tamén temos constancia, por un texto aparecido en Alborada, da súa asistencia ó Primeiro Congreso da Emigración Galega que tivo lugar en Bos Aires
do 21 ó 31 de xullo de 1956, pero a súa intervención non pasou da simple presencia nos actos abertos ó público, sen participar como delegado en ningunha
das comisións de traballo. A ABC de Corcubión figuraba entre as institucións
adheridas, pero o seu representante no congreso foi Ricardo Montero. En opinión do seu fillo, Juan Gervasio Paz Narbaiz, a súa reticencia a ocupar cargos
de maior relevo puidera deberse, en parte, a que consideraba que outras entidades tiñan unha orientación máis ou menos de “derechas”.
A primeira actividade social de Xervasio Paz Lestón da que temos
constancia é a súa participación na “Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía”, que tivo un polémico nacemento. As páxinas do Correo
de Galicia, na súa sección “De nuestra colectividad”, fornecen información sobre diferentes entidades galegas da emigración e dan conta do proceso de fundación en varios números dos anos 1922 e 1923. A inicios de
1922 comeza a xestarse a “Sociedad Hijos de los Ayuntamientos de Mugía
y Cée” que non chega a constituírse, pois morre antes de nacer convertida
nunha entidade máis ampla chamada “Sociedad Agraria y Cultural de los
Hijos del Partido de Corcubión”, que se constitúe o 26 de agosto, que
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xunta a tódolos residentes do partido xudicial de Corcubión. Sen embargo,
o seu nacemento é moi contestado polos residentes de Muxía, que se afastan nunha tumultuosa asemblea, celebrada o 27 de xaneiro de 1923, para
constituíren, tan só tres días despois, a “Sociedad Cultural y Agraria del
Distrito de Mugía10”, na que Paz Lestón vai se-lo secretario xeral11 da primeira directiva, aínda que non figuraba entre as persoas que compuñan a
xunta provisional xestora.
Por outra banda, a “Sociedad Agraria y Cultural de los Hijos del Partido
de Corcubión” segue o seu camiño e no ano 1927 pasa a chamarse “Asociación Benéfico Cultural del Partido Judicial de Corcubión”12, sen que cambie
a súa organización interna. Nesa altura, prodúcese un recruamento das diferencias entre ambas que se pode seguir a través das páxinas das súas respectivas revistas, Alborada e Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del
Distrito de Mugía, con artigos máis duros neste último.
Aínda que Xervasio Paz Lestón estivo entre os fundadores da SCAD de
Muxía, desempeñando en diferentes épocas os cargos de secretario xeral,
vicepresidente ou director do seu Boletín, tamén é certo que, anos despois,
cando era presidente da entidade, estaría entre os que propuxeron que a
SCAD de Muxía se fusionase coa ABC de Corcubión. O seu papel nesta
última foi máis discreto, xa que rexeitou calquera cargo directivo que non
fose a dirección da súa revista Alborada.
A “Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía” publicaba un
Boletín. A colección que puidemos consultar, malia ser fragmentaria, é unha
fonte documental precisa que nos permite coñecer en profundidade a implicación do poeta na agrupación. O primeiro número do Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía debeu aparecer en 1923, aínda
10. Doravante, falaremos de SCAD de Muxía. Vid. Correo de Galicia, 878, do 4 de febreiro
de 1923, e 880, do 18 de febreiro de 1923.
11. O Correo de Galicia, 896, do 10 de xuño de 1923, recolle amplamente a súa intervención.
Os primeiros parágrafos din: “Después de dar las gracias a los concurrentes, anunció que iba
a anticiparles la noticia de que el día 9 de Septiembre, coincidiendo con la tradicional romería de la Barca, se celebraría una fiesta campestre, que será -dijo- una romería típicamente
gallega, más bien dicho, típicamente mugiana y que contendrá un número verdaderamente
sensacional, no llevado a la práctica aquí hasta ahora por ningunha sociedad. Trátase de una
Regueifa. Dirigióse luego a los concurrentes que no fueran gallegos, para explicarles el significado de la regueifa, con toda la concisión posible, ya que -añadió- no podría hacerlo con
la justeza, el colorido y la gracia con que la describe el autor de Alentos de raza, el poeta
mugiano Gonzalo López Abente. (...)
La comisión directiva -siguió diciendo- desea os dé a conocer, siquiera someramente, la marcha de la sociedad. Cuatro meses apenas lleva de existencia y en tan escaso tiempo el número
de sus asociados ha rebasado ya los trescientos; pero no es el número lo más importante, sino
el entusiasmo de que todos ellos se hallan animados, constituyéndose en propagandistas” (...).
12. Doravante, falaremos de ABC de Corcubión.
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que o primeiro do que temos constancia é o seu n.º 2 (xaneiro de 1924),
seguido axiña por un terceiro. Despois duns anos de silencio reaparece co n.º
4 (31/07/1928), manténdose ata o n.º 18 e derradeiro, de abril de 1934,
sacando un máximo de dous ou tres números cada ano, con bastante irregularidade.
Por informacións fornecidas pola revista sabemos que en 1928 o noso
poeta figura como vicepresidente13 na Comisión Directiva, que preside
Manuel Paz Trillo, ademais de pertencer á “Subcomisión do Boletín”. Así a
todo, polo número de páxinas que asina, quer co seu nome, quer con varios
pseudónimos, é evidente que o poeta era a alma mater. En 1929 elíxese unha
nova Comisión Directiva, presidida por Leopoldo M. Balboa e co anterior
como vocal. O noso poeta non aparece na relación de cargos, nin sequera nas
comisións, aínda que nos consta que non deixou a vicepresidencia. Tal vez
este feito se explique por unha nova aparecida nos “Ecos de Sociedad”, dando
conta que o mesmo día en que a entidade celebraba a Asamblea General Ordinaria, a muller de Xervasio Paz Lestón, María Sara Narbaiz, daba a luz un
neno, que foi bautizado días despois como Juan Gervasio Paz Narbaiz. De
feito, a asemblea anual de 1930 é aberta polo poeta, como vicepresidente, en
ausencia do titular. Os asistentes, por aclamación, elixen a Paz Lestón como
presidente. En 1932 o novo presidente da entidade é Ramón Lestón, mentres
que o poeta preside a Comisión Fiscal, que deixará un ano despois, e aínda
figura na “Subcomisión do Boletín”. Pouco tempo antes de desaparecer, no
n.º 17 (setembro de 1933) publícase unha mensaxe da Comisión Directiva,
agora presidida por Jesús Liñeiro, informando do nomeamento de Paz Lestón
como director da revista. O propio poeta, nunha nota asinada co seu nome,
sinala que estivo dous anos moi afastado da actividade societaria, aínda que
aparecese nominalmente na “Subcomisión do Boletín”, e agradece que fose
de novo designado pola directiva para traballar nese cometido.
Nos contidos o Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de
Mugía non se diferenciaba de calquera outra revista dunha entidade da emigración. Inclúe moitos poemas en galego de Xervasio Paz Lestón, ás veces
asinados cos pseudónimos “Alma Nobre” e “Buserán”, este baseado nun
personaxe dunha lenda popular muxiana, que tamén lle servira de inspiración a Gonzalo López Abente para a súa novela curta Buserana, reproducida
por entregas en sucesivos numeros. Outros autores que tamén publicaron
versos, ademais do propio Abente, foron seu curmán Victorino Abente Lago,
Laurentino Castro Pena, O Marqués de Figueroa e outros vates de menor
transcendencia. Os contos en galego levan a sinatura de Otero Pedrayo e

13. A información sobre a asemblea anual celebrada o 24 de marzo de 1928, na que Xervasio Paz Lestón é elixido vicepresidente, xa aparecera antes no semanario Correo de Galicia,
1161, do 22 de abril de 1928.
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Avelino Rodríguez Elías, autor da sección “No turreiro”, reproducida en
moitas outras revistas. Ademais publican a peza teatral Carta do ausente de
Leandro Carré Alvarellos e artigos en galego de Laurentino Castro Pena,
Benito Graíño, Ramón Otero Pedrayo, Alfredo Canalejo, Johán Vicente
Viqueira, Eduardo Blanco Amor, a serie “Leria nova” de Vicente Risco e
outros asinados por “Roxerius”, pseudónimos de Roxelio Pérez González,
curmán de Manuel Antonio, e “Dedalus”, o xornalista José Barbeito, que
realiza un panexírico de Castelao. Tamén aparecen textos en castelán do propio Paz Lestón e de autores como Juan Rof Codina, Avelino Rodríguez
Elías, Antón Alonso Ríos ou Antón Villar Ponte.
Desaparecido o Boletín, a información fornécenola a sección “De nuestra colectividad” do Correo de Galicia. No semanario14 sabemos da asemblea anual de 1935 na que Xervasio Paz Lestón é elixido presidente por dous
anos. As actividades da SACD de Muxía nos seus últimos anos de existencia redúcense a festivais15, que xa se realizan en colaboración coa ABC de
Corcubión, como o que se organiza a beneficio da Cruz Roja Española en
setembro de 1936. Nesta liña de apoio a entidades republicanas durante a
guerra civil está a colecta realizada en abril de 1937 entre os socios máis
caracterizados, dando como resultado 200 pesos arxentinos que lle foron
entregados á “Agrupación Gallega de Ayuda al Frente Popular” por Paz Lestón16. Na altura, acababa de constituírse a “Agrupación Mugiana de Ayuda al
Frente Popular”, que axiña se converteu en “Agrupación del Partido de Corcubión de Ayuda al Frente Popular”.
Xesús Torres Regueiro17 sinala que o 26 de agosto de 1922 se fundou, en
Bos Aires, a “Sociedad Agraria y Cultural Hijos del Partido de Corcubión”,
para tratar de rompe-lo minifundismo ó existiren varias entidades de emigrantes desta comarca. En 1927 pasa a chamarse definitivamente “Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión”, máis coñecida como a
ABC de Corcubión. Antes, como dixemos, sufrira a escisión do grupo que
creou a SACD de Muxía en 1923. Tras varios anos de autonomía, os muxiáns
volverían de novo ó seo da ABC, gracias á actitude de persoas como Xervasio Paz Lestón. Así a todo, o proceso de fusión non foi doado, como se recolle en varios números de Galicia, órgano da Federación de Sociedades Galegas. En 1935, co noso poeta na presidencia da SACD de Muxía, a entidade
empeza unha política de cordial achegamento coa ABC de Corcubión. De

14. Vid. Correo de Galicia, 408, do 24 de marzo de 1935, e 413, do 28 de abril de 1935.
15. Tiramos estes datos do semanario Galicia da Federación de Sociedades Galegas que en
1934, e non antes, comeza a incluír información regular sobre a sociedade de Muxía.
16. Vid. “S. Cult. y Agraria del istrito de Mugía. Reseña de la campaña realizada por esta
sociedad durante la guerra civil española”, en Galicia, 531, 15 de gosto de 1937.
17. X. Torres Regueiro, A emigración coruñesa na Arxentina: a ABC (en prensa).
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feito, as dúas xuntas directivas colaboran, de maneira recíproca, para garantiren o éxito dos seus respectivos festivais. Paz Lestón propón unha resolución para nomear unha comisión encargada de xestionar un acordo coa ABC,
que é recibida con beneplácito pola maioría da asemblea extraordinaria en
novembro de 1935, se ben houbo voces que se manifestaron abertamente en
contra. Nela figuran o poeta e outros dous directivos, formando unha Comisión Mixta con outros tres membros da ABC. Tras varios encontros, aproban
un proxecto de fusión que se somete á consideración das asembleas. A SCAD
de Muxía celebra unha reunión de membros e ex-membros da súa directiva,
na que Paz Lestón defende a unificación e por maioría deciden leva-lo tema
a unha asemblea xeral, escoitándose as primeiras voces de oposición18. Finalmente, na asemblea extraordinaria do 19 de abril de 1936, logo dun debate
“en un ambiente cálido y emocional por el calor y la convicción que ponían
en sus palabras los distintos oradores”, os contrarios á fusión conseguen
rexeita-lo proxecto por maioría. Nesa altura, o noso poeta abandona a presidencia, renunciando a calquera cargo nunha Comisión Provisional que queda
formada por cinco socios. Sen embargo, despois da tempestade vén a calma
e a penas dous anos despois a fusión da SCAD de Muxía coa ABC de Corcubión vai ser efectiva. Galicia e a propia revista da ABC, Alborada19, publican senllos textos informando da decisión tomada, por gran maioría de votos,
nunha asemblea extraordinaria da primeira o 20 de marzo de 1938. Ese día
xúntanse 16 asociados e despois dun longo debate o resultado vai ser de 13
votos a favor e tan só 2 en contra. Ademais, noméanse os tres integrantes da
Comisión Mixta de Unificación, na que figura Paz Lestón. A negociación é
rápida e fluída, e en poucas semanas aproban unhas Bases, de cinco puntos,
que supoñen na práctica a integración da primeira, coa entrega do activo e o
traspaso dos asociados. De seguido, convócase unha asemblea extraordinaria
da ABC de Corcubión que ten lugar o 28 de maio dese ano, ratificando o
acordo de fusión20. A propia revista Alborada, no n.º 102, de 1938, no artigo
“La unificación de la Sociedade de Mugía” fai público o inventario do que se
fai cargo a ABC21. Finalmente, no n.º 103, de 1939, engaden unha relación

18. Vid. Galicia, 461, do 28 de marzo de 1936.
19. Vid. Galicia, 561, do 13 de marzo, 563, do 27 de marzo, 569, do 8 de maio, ou 570, do 15
de maio, todos eles do ano 1938. Vid. Alborada, 100 e 101, tamén dos primeiros meses de 1938.
20 O 20 de agosto de 1938 celébrase unha cea “Festejando la Unificación”, cun curioso menú
que inclúe productos de tódolos concellos: “sardiñas asadas, de Camariñas, caldo de grelos á
fisterrana, caldeirada de pulpo á muxiana, pólos asados de Cee e Dumbría, fruta surtida de
Vimianzo, café, estilo de Zas e Corcubión e viños do ribeiro, branco e tinto”.
21. Sobre este particular tamén informa Galicia, 580, do 24 de xullo de 1938, que recolle un
extracto da derradeira reunión da SCAD de Muxía que se celebrou o domingo anterior para
aproba-lo balance da institución e o traspaso de fondos á ABC de Corcubión.
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dos socios da SCAD de Muxía que se incorporan na data da fusión. Logo
desta, o noso poeta colabora na comisión de prensa que fai a revista da entidade corcubionesa, para chegar axiña á dirección coa morte de Antonio Díaz
Novo en marzo de 1944.
A ABC de Corcubión iniciara a publicación de Alborada o día 22 de
agosto de 1925. Nese ano o corcubionés Antonio Díaz Novo fora elixido
presidente da ABC e un dos seus primeiros proxectos vai se-la creación dun
órgano de comunicación entre os asociados. Así aparece Alborada, que tivo
como primeiro director a Casto M. Insua, aínda que o primeiro editorial fose
escrito por Díaz Novo. Insúa vai renunciar axiña e, desde o n.º 8, vai ser
substituído polo propio Antonio Díaz Novo, que dirixe a revista ata o n.º 53,
cando circunstancias especiais fan que abandone este labor temporalmente.
No intervalo de 1930 a 1934, Alborada queda en mans do poeta Antón
Zapata García, volvendo novamente Antonio Díaz Novo a retoma-la dirección no n.º 79 e ata o n.º 123, de marzo de 1944, que estaba a compoñer no
intre do seu falecemento. Daquela é cando se fai cargo da revista Xervasio
Paz Lestón, que foi o seu director ata 1966.
A primeira noticia sobre o seu nomeamento aparece en Alborada, n.º
130, de marzo de 1946, nunha nota da nova “Junta Directiva” que confirma
nos seus cargos ós membros da Comisión de Prensa, polo seu eficiente labor
á fronte da revista. Nela figura, entre outros, o poeta que xa desempeñaba a
dirección literaria. Nese número informan dunha cea íntima dun grupo de
membros da ABC con Castelao. Entre os asistentes está Xervasio Paz Lestón, como director de Alborada, que asistiu a última hora para saudar e adherirse moralmente á homenaxe. As novas das anuais “Ceas de aniversario”,
que fan en agosto os socios da ABC para conmemoraren o nacemento da
entidade e o da revista, deitan moita información sobre os discursos do poeta
en calidade de director. Ademais, as actas das asembleas anuais da entidade

O director de
Alborada dicindo
algunhas verbas en
nome da revista
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e das sesións das xuntas directivas testemuñan como Paz Lestón é ratificado
cada ano ata que, finalmente, deixa a dirección por propia vontade, sendo
substituído en marzo de 1966 por Perfecto López Romero. Así a todo, continúa a publicar colaboracións, moitas asinadas con diferentes pseudónimos.
De feito, nesta revista viron a luz, entre 1944 e 1972, numerosos poemas,
que forman o groso da súa producción literaria. Alborada interrómpese entre
1966 e 1971, reaparecendo con Valentín Fernández como director. A última
noticia sobre a participación do poeta na actividade societaria sae no n.º 177,
marzo de 1972, figurando entre os asinantes dunha nota da Comisión de
Contas. Finalmente, ano e medio despois de falecer, no n.º 181, abril de
1979, aparece na portada unha caricatura do poeta e unha breve biobibliografía no interior que asina Manuel Antonio Baño, que substituíra a Valentín Fernández como director da revista.

Retrato-caricatura de
Xervasio Paz Lestón na
portada de Alborada, 181
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Con respecto ó contido, Alborada naceu para informar ós emigrantes na
Arxentina dos sete concellos que forman o partido xudicial de Corcubión, e
ós seus descendentes, sobre noticias comarcais de todo tipo: económicas,
deportivas, culturais, con predominio dos ecos de sociedade, incluídos natalicios, vodas ou necrolóxicas. Desde o inicio abriu as súas páxinas a colaboracións literarias, a maioría de escritores da comarca ou con algún vínculo
emocional ou temático. Son frecuentes os poemas de Eduardo Pondal, Gonzalo López Abente, Antón Zapata García, Xervasio Paz Lestón e outros poetas locais. Así mesmo, reprodúcense poemas de Xoán Manuel Pintos, Alberto
Camino, Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Lamas Carvajal, Uxío
Carré Alvarellos, Alfredo Brañas, Ramón Cabanillas, Victoriano Taibo, Lois
Amado Carballo, Uxío Montes, Francisca Herrera Garrido, Alfonso Gayoso
Frías –fundador e director da revista Eufonía–, José Conde, Xosé Sesto
López, Emilio Pita, e contos de Labarta Pose, Roxelio Rivero ou “Cousas da
vida” de Castelao. Entre os artigos destaca a conferencia “Eduardo Pondal.
Alma, Sentimento e Libertá da Terra Galega”, que pronunciara na Arxentina
o poeta Antón Zapata. Ramón Suárez Picallo asinaba, na sección “Estampa
mariñeira”, crónicas ficcionais da realidade galega. Acolle tamén artigos de
Ramón Villar Ponte e seu irmán Antón, Portela Valladares, Otero Pedrayo,
Xesús Bal y Gay, Manuel Rodríguez López ou Eliseo Alonso, ademais de
ilustradores como Castelao, Maside, Cebreiro, Bagaría, Cao, Vidales Tomé,
Torres ou Camilo Díaz. Na década dos corenta a nómina agrándase coa
afluencia de exiliados galegos e con textos enviados desde Galicia que, diante
da censura franquista, só se podían publicar nas revistas da emigración. Ademais dos citados, agora escriben Eduardo Blanco-Amor, Lois Manteiga,
Antón Alonso Ríos, Ánxel Sevillano, Manuel García Barros, Ramón Rey
Baltar, Florencio Delgado Gurriarán, Xosé Conde, Avelino Díaz, Carballo
Calero, Neira Vilas ou Rodolfo Prada, entre outros. Castelao continúa a se-lo
autor máis reproducido, xunto a Cabanillas, pero tamén Rafael Dieste, García Lorca e outros moitos. Os sucesivos directores enchen boa parte dos artigos da publicación, que se completan con textos de Álvarez Blázquez, Fernando Cadaval (pseudónimo de Carballo Calero), Ricardo Flores, Bieito
Cupeiro ou Rodolfo Alonso, por citarmos tan só os máis habituais. Con todo,
a revista nas últimas décadas perdeu boa parte do seu interese literario, cinguíndose á usual información para os asociados. Nestes últimos anos Alborada está dirixida por Manuel Conde González.
A participación de Xervasio Paz Lestón nas actividades da Irmandade
Galega non é tan importante. Para Palmás22 e Vilanova23, despois da Guerra
22. PALMÁS, Ricardo: A emigración galega na Arxentina. Sada, Ediciós do Castro, 1978.
23. VILANOVA RODRÍGUEZ, Alberto: Los Gallegos en la Argentina. Bos Aires, Ediciones
Galicia, 1966, vol. II.
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Civil os sectores galeguistas da Casa de Galicia escindíronse, criticando a
posición fascista da entidade, para constituíren a Irmandade Galega no ano
1941, co obxectivo de xuntaren nunha entidade política e patriótica o sentimento nacionalista galego que existía en amplos núcleos da colectividade e
aproveitando a inxente colaboración de Castelao. Unha das primeiras actividades foi a de dotárense dun medio de expresión propio e así (re)naceu A
Nosa Terra, que viña a ser unha prolongación no exilio da publicación galeguista interrompida en xullo de 1936. De feito, continuaban a numeración
anterior. Desde a súa fundación, a Irmandade Galega adoitaba celebrar unha
asemblea anual na que se valoraban as actividades desenvolvidas e se realizaba a renovación de cargos directivos. A Nosa Terra24, baixo o título “Asambrea da Irmandade”, informa da que se celebrou o día 2 de abril de 1954, onde
o irmán Paz Lestón foi designado para presidi-la xuntanza. De feito, a crónica remata recollendo a súa intervención de clausura do irmán. Cinco anos
máis tarde, en 1959, aínda temos noticias de que o poeta continuaba vinculado coa Irmandade Galega, tamén a través de A Nosa Terra25. Na ampla
información sobre a Conferencia das Irmandades Galegas da Arxentina e do
Uruguai, celebrada en Bos Aires os días 10 e 11 de xaneiro dese ano, Xervasio Paz Lestón aparece nomeado como un dos delegados que concorreron en
representación da Irmandade Galega de Bos Aires26. Catro anos despois, en
1963, A Nosa Terra27 publica “A Irmandade Galega Deuse Novas Autoridades”, coa totalidade da nova dirección, e no denominado “Consello de
Ourientación”, que consta de catorce persoas, figura Xervasio Paz Lestón.
Mención á parte merece a súa relación con Castelao e con outros líderes
galeguistas do exilio. Varias foron as veces que Paz Lestón debeu encontrarse con Castelao, a xulgar polas fontes documentais. Así, en Alborada,

24. A Nosa Terra, 489, abril de 1954.
25. A Nosa Terra, 502, maio de 1959.
26. As sesións remataron con decisións importantes como apoia-la consolidación de A Nosa
Terra, que o galeguismo seguise a integrar Galeuzka e que se fundasen novas Irmandades
noutras localidades da emigración. Ademais, na clausura apróbase, por aclamación: render
homenaxe á República de Cuba pola súa liberación e comunicarlle o acordo “ao heróico xefe
da revolución Fidel Castro por intermedio da Embaixada de Cuba en Bos Aires”; reitera-lo
recoñecemento do Consello de Galiza e o apoio ó seu labor patriótico; referenda-lo acordo do
I Congreso da Emigración Galega no que se condenaba calquera acción destinada a promovela emigración dos galegos, fronte ó apoio desta como fonte de divisas que adoptará outro congreso auspiciado polo réxime franquista na Coruña; pedirlle ó Consello de Galiza que denunciase calquera manobra dos inimigos do galeguismo; publicar un manifesto reafirmándose a
prol do dereito de autodeterminación; fixar como data patriótica o 28 de xuño, cando foi plebiscitado o Estatuto polo pobo galego, e declarar Día dos Mártires Galegos o 17 de agosto,
no que foi fusilado en Pontevedra o protomártir galeguista Alexandre Bóveda.
27. A Nosa Terra, 504, marzal-avril de 1963 (sic.)
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n.º 130, marzo de 1946, aparece unha información elaborada polo poeta,
daquela director da revista, aínda que sen asinar, baixo o título “Cea Intima
de Agasallo a Castelao”. Fala dun acto promovido por un grupo de membros da ABC do Partido de Corcubión o día 24 de maio, con motivo de honrar a Castelao, por ter sido nomeado ministro republicano e galeguista no
goberno do doutor Giral. Ademais dos principais dirixentes da ABC, asiste
convidado Antón Alonso Ríos. Paz Lestón acode a última hora para saudar
a Castelao e adherirse moralmente á homenaxe e na súa intervención, como
director da revista, ofrécelle a Castelao “as páxinas da mesma pra canto tiña
atinxencia cos probremas da nosa terra ate conquerir as libertades a que ten
direito, política, económica e cultural”. No mesmo número, co pseudónimo
Labrego Profundador, nun texto da serie “Acadullando”, sinala que tivo
ocasión de botar unha boa parolada con Castelao sobre o labor cultural a
desenvolver polas colectividades no estranxeiro. Castelao opina que en
Galicia esa tarefa corresponderíalle ó Seminario de Estudos Galegos, que
terá de ser reorganizado, e, na Arxentina, a unha institución cultural galega,
filial ou delegada e protectora do Seminario, que debe ser creada e sostida
polos emigrantes. Un ano despois, Alborada28 publica unha carta do propio
Castelao dirixida ó presidente da ABC de Corcubión para se desculpar por
non asistir á cea de aniversario, pois está de viaxe en París (en realidade ía
formar parte do executivo republicano que presidía Giral). No ano seguinte,
o 30 de outubro de 1948, a ABC de Corcubión celebra un novo aniversario,
do que informa A Nosa Terra co título “O xantar de Corcubión”29, ó que
asisten Castelao, como presidente do Consello de Galiza, e Antón Alonso
Ríos, como secretario, e os presidentes das sociedades máis representativas
da colectividade galega. A noticia recolle brevemente a intervención de Xervasio Paz Lestón, que antecede no uso da palabra a Alonso Ríos e a Castelao, encargado de pecha-lo acto conmemorativo.
Moito máis intensa vai se-la relación con Antón Alonso Ríos30, que sempre estivo presente nas ceas que cada ano organizaba a ABC por idéntico
motivo. As páxinas de Alborada testemuñan os sucesivos encontros, mesmo
nas “Notas gráficas” do n.º 163, de maio a agosto de 1955, hai unha foto significativa na que Alonso Ríos pronuncia o seu discurso diante do micrófono

28. Alborada, 134, xaneiro a marzo de 1947.
29. A Nosa Terra, 465, novembro de 1948.
30. Antón Alonso Ríos (Campo Rapado-Silleda, 1887; Bos Aires, 1980). Emigrado na Arxentina, foi cofundador da Federación de Sociedades Galegas, dirixiu os xornais El Despertar
Gallego e Galicia. Regresa en 1931 para colaborar na campaña galeguista, e foi elixido deputado a Cortes por Pontevedra nas eleccións de 1936. Durante a guerra permanece fuxido coa
identidade do señor Afranio de Amaral e consegue retornar á Arxentina desde Portugal.
Cofundará o Consello de Galiza e a Irmandade Galega.
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e o noso poeta escoita atento, sentado ó seu carón. O último acto do que
temos constancia da asistencia de Alonso Ríos é o que se celebra o 23 de
setembro de 1961, aínda que é probable que asistise a algún máis.
Anos antes, o 26 de agosto de 1956, tamén é convidado Ramón Suárez
Picallo, a quen anteceden no uso da palabra Paz Lestón, como director de
Alborada e o presidente da ABC de Corcubión. Na súa intervención, Suárez
Picallo lembra que o último discurso societario que pronunciou na Arxentina, antes de partir para Galicia para tomar parte na propaganda a prol do
Estatuto de Autonomía, fora precisamente no local da ABC. Un ano despois,
Suárez Picallo recunca, agora sen a compaña de Alonso Ríos.
Tamén o poeta Avelino Díaz31 tivo unha relación próxima con Paz Lestón. Así, A Nosa Terra, n.º 471, agosto de 1949, informa que o daquela secretario da Irmandade Galega ía falar nun acto organizado pola ABC de Corcubión, con motivo de descubrirse un cadro con sete poemas dedicados a cada
un dos concellos que compoñen o partido xudicial. Esta composición literaria, da autoría do noso poeta, era “Humilde homaxe”. A información engade
que a disertación de Avelino Díaz versará sobre poesía e poetas galegos, ademais de poñer de manifesto o intelixente labor desenvolvido por Paz Lestón
na dirección da magnífica revista Alborada.
Malia a súa temperá emigración, pois lembremos que chegou á Arxentina o primeiro de
xaneiro de 1911, con tan só doce anos, é un
poeta bastante fiel ó uso do idioma galego. De
feito, a súa obra poética en castelán é moito
menos numerosa, e boa parte dela foi escrita ben nos anos mozos, durante o
longo noivado coa que logo habería de se-la súa muller, María Sara, ben nos
anos finais da súa vida. Hai catro textos poéticos que inciden de maneira
especial na apaixonada exaltación da nosa lingua. Así, no poema intitulado
“Nosa Fala”, escrito en 1949, cando xa levaba case trinta anos na emigración, o poeta afirma que non se debe renegar da fala. O texto iníciase citando
a Valentín Lamas Carvajal e os versos de Paz Lestón mencionan a doma e
castración de Galicia polos Reis Católicos, un feito histórico que, segundo o
pensamento galeguista, significou a postergación da lingua galega en favor
da introducción do castelán. Tamén relata o lugar común da nosa historiografía de que o galego puido sobrevivir gracias a se manter como lingua de
uso no ámbito rural e mariñeiro. No segundo poema, que leva o epígrafe
“Veña esa Man...”, engádese que é deber dos escritores e dos poetas galegos
3. ACTITUDE DO
POETA CON RESPECTO Ó IDIOMA
GALEGO

31. Avelino Díaz (Santa Comba de Orrea-Riotorto, 1897; Bos Aires, 1971). Emigra de novo
á Arxentina, onde dirixiu os xornais Galicia, Lugo e Opinión Gallega. Foi membro do Consello de Galiza e do Centro Galego. É autor de dúas obras en galego, Debezos (1947) e Pallaregas (1963).
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acabar co complexo de inferioridade dos que teñen o noso idioma como lingua de seu. Ademais, critica os mozos progresistas que abandonan o galego
por cuestións de finura e elegancia no falar, unha idea que subxace na teorización galeguista, que xa fora exposta por Castelao en Sempre en Galiza32
moi pouco antes e que prendeu no ideario do nacionalismo. No terceiro, co
significativo título de “Porque escribo en galego” o poeta fai unha lúcida
reflexión sobre as causas que o levan a optar por escribir na nosa lingua. O
texto poético é unha resposta a unha pregunta dun parente que infravaloraba
o papel que podía te-lo galego nun mundo que ía camiño do idioma único.
Un argumento que xa fora contestado por Castelao no citado capítulo do
Sempre en Galiza, no que sinalaba que os cans aínda están no idioma universal. Polo demais, engade que non quere ser fillo desleigado e por iso non
renuncia á fala dos seus antergos. Finalmente, no poema “Meus Versos”,
dedicado a Farruco de Touriñán, un pseudónimo que agochaba un alter ego
co que adoita cruzarse cartas na revista Alborada, vindica a pureza e a
dozura da lingua galega que rexurdiu no século pasado nas voces dos poetas
Francisco Añón, Curros Enríquez e Eduardo Pondal:
Sen embargo, esta plausible práctica poética en galego non se corresponde coa praxe na vida idiomática do autor, que, como é lóxico, case sempre é en castelán. Aínda así, tamén é relevante que, segundo se deduce da
prensa, fixese un uso litúrxico do galego en diferentes actividades societarias. Pola contra, os textos en prosa no Boletín de la Sociedad Cultural y
Agraria del Distrito de Mugía aparecen case todos en castelán, agás os contos “A Segadora” que asina co pseudónimo Xalleiro e “Traxedia do Folipiño
que arelaba ser Don” que asina Buserán, e unha prosa descritiva intitulada
“A Xunqueira”, tamén con este último pseudónimo. Así a todo, nas prosas
publicadas en Alborada da ABC de Corcubión hai un maior equilibrio entre
o uso do galego e do castelán, con lixeiro predominio do primeiro. En galego
aparece sempre a serie de artigos co epígrafe “Acadullando”, asinados co
pseudónimo de Labrego Profundador, e sempre en castelán outra serie,
“Enfoques porteños”, que asina como Masuno. Tamén escribe sempre en
galego os textos asinados como Xulián ou Xulián de Moraime, baixo o título
“Resposta a meu curmán Farruco”, e os artigos patrióticos de Pau de Ferro

32 “O galego –somentes refugado pol-os señoritos ou por traballadores que quixeran ser
señoritos– é hoxe idioma que prefiren os intelectuaes como vehículo da nosa cultura; pero
ainda que carecera de tantos méritos contraídos, abondaríalle ser a fala do povo traballador
para estar diñificado de por sí, pois o galego é unha executoria viva do traballo e unha cédula
honrosa de cibdadanía e democracia. Non esquezamos que si ainda somos galegos é por obra
e gracia do idioma”, en A. D. Rodríguez Castelao, Sempre en Galiza, Capítulo IV, Libro Primeiro, en Obra Completa, 2, Madrid, Akal Editor, 1976.
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e Buserán, este último coa excepción dalgún texto en castelán. De por parte,
en galego tamén se publican a maioría das recensións que escribe co pseudónimo de Nerio, como as dos libros Seara de romances e Contos do Miño
de Eliseo Alonso, Escolma Poética de Uxío Carré Alvarellos, Muiñada noitébrega de José Conde, Os fidalgos de Rante e Galeguidade de Alfonso
Gayoso Frías ou do poema “Ode a Galicia” do portugués António Garibáldi
e os tres números da revista Nemancos, que dirixía Baldomero Cores Trasmonte. Con todo, Nerio recensiona en castelán senllos números de Galicia
Emigrante e de Lar, e un artigo sobre o “Hogar Gallego de Ancianos”. Finalmente, os textos co pseudónimo Roxo Porcar aparecen repartidos ó cincuenta por cento. Moitas novas e editoriais sen asinar están en galego, sobre
todo a maioría das ceas de aniversario da ABC e un texto de homenaxe a Fernando Iglesias “Tacholas”, actor e director teatral. En ocasións tamén veñen
asinadas co nome enteiro ou coas iniciais GPL, como a recensión do especial de A Nosa Terra sobre Castelao. Tan só coñecemos un texto en prosa que
aparecese noutra publicación diferente do Boletín e de Alborada; trátase do
artigo “Lembrando a Vilar Ponte”, publicado en A Nosa Terra e que, por
suposto, está en galego por ser esta a única lingua que admitía o semanario
galeguista.
A obra poética de Xervasio Paz Lestón, que
recompilamos na súa totalidade na nosa memoria de licenciatura, non é demasiado extensa.
Así e todo, os textos poéticos da súa autoría conforman un corpus importante, feito que fai aínda máis estraño que nunca fose recollida nun volume,
quer a instancias do propio autor quer por algún dos seus coetáneos, entre os
que a súa poesía tiña moito predicamento. Consta de:
* 183 poemas en galego: 130 poemas publicados e 53 manuscritos inéditos.
* 60 poemas en castelán: 35 poemas publicados e 15 manuscritos inéditos.
Deixando á parte os poemas en castelán, a obra poética en galego foi
escrita durante case medio século de vida do poeta, pois o primeiro poema
que temos localizado, entre os publicados, é “D’a España Doente” (Correo
de Galicia, n.º 927, do 13 de xaneiro de 1924), e os últimos son “Ricardo
Montero (lembranza dun patrián)” e “A campa do bardo” (ambos aparecidos
en Alborada, n.º 177, abril de 1972). Tan só o manuscrito inédito en castelán “¿Para qué...?” leva indicación de ser anterior ós primeiros poemas en
galego, pois está datado polo autor en 1918. Pola contra, hai que subliñar
que existen dous manuscritos inéditos que teñen unha data lixeiramente
superior, trátase de “No día das letras galegas (lembranza de un símbolo
noso)” que, da man do poeta, aparece datado o “17 de mayo de 1972” e “Nas
4. CORPUS POÉTICO
E PSEUDÓNIMOS
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Bodas de Ouro de A.B.C. de Corcubión”, no que sinala “Buenos Aires, 26
de agosto de 1972”. Así pois, temos noticia de que Paz Lestón principiou a
publicar no noso idioma pouco despois de cumpri-los 25 anos e deixou de
facelo cando estaba próximo a cumpri-los 74. Neste medio século de vida
creativa chaman a atención dous aspectos: o feito de que quince poemas en
galego visen a luz entre 1924 e 1926 –media ducia deles mesmo antes de que
a bonanza económica lle permitise regresar a Galicia entre xullo de 1925 e
marzo de 1926–, e o feito de non ter recollido a súa obra nun libro, aínda que
temos constancia documental de que nalgún momento o poeta debeu considera-la posibilidade de xunta-los seus versos nun volume, pois no poema
“Cobardía”, publicado en Galicia, n.º 423, 7 de xullo de 1935, e no mecanoscrito que se conserva, inclúe o seguinte pé de texto: (Do libro, en perparació [sic]: “Berros de loita e cantos da vida labrega”). Sen embargo, nunca
se editou e os manuscritos conservados non están ordenados como sería de
agardar para un proxecto de publicación, pois a única sistematicidade é a súa
datación, e só nalgúns casos.
Unha característica fundamental na obra poética publicada por Paz Lestón
é o uso de moitos pseudónimos. Contabilizamos ata nove diferentes (doce, se
contamos outros tres utilizados unicamente en artigos en prosa, Farruco de
Touriñán, Roxo Porcar e O Xalleiro, este último era o alcume que tiña a súa
familia de Serantes). Os oito dos que fixo uso na obra poética son Alma
Nobre, Buserán, Bieito de Xallas, Nerio, Masuno, Gundariño, Pau de Ferro,
Xulián de Moraime e Labrego Profundador. Hai que ter de conta que dos 130
poemas en galego publicados, 75 apareceron co nome e apelidos do poeta e
54 asinados cos devanditos pseudónimos, isto é, mais dun tercio publicouse
baixo pseudónimo. Finalmente, outro texto leva o nome e apelidos na versión
publicada no Boletín. Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía e
aparece co pseudónimo Alma Nobre no Correo de Galicia.
A obra poética de Xervasio Paz Lestón caracterízase, de primeiras, polo seu autobiografismo,
xa que en moitos textos o eu poético é un trasunto do propio poeta que expresa as súas
vivencias persoais. Polo demais, maniféstanse dúas liñas temáticas fundamentais, a nostalxia da Terra e o antifranquismo, que consideraremos transversais por estaren presentes en moitísimos textos de maneira referencial,
ademais de ocuparen a totalidade do sentido nalgúns deles. Así pois, unha
poética da saudade e unha poética do compromiso próxima á poesía civil de
autores como Lorenzo Varela, Luís Seoane ou Alfonso Gayoso Frías. Non se
trata dunha afirmación gratuíta, pois existen testemuños claros de que a poesía dos dous últimos estaba entre as súas lecturas de preferencia. De feito, no
poema “Agasallo”, lido na presentación de Os fidalgos de Rante de Gayoso
5. CONTIDO E
TEMAS FUNDAMENTAIS
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Frías, hai unha referencia explícita a Seoane. Deixando á parte o notorio
antifranquismo que xa foi tratado na caracterización ideolóxica do poeta,
nos poemas iniciáticos xa rexistrámo-la veta cívica. En efecto, desde os seus
primeiros textos é un poeta civil, de denuncia social, comprometido coa
causa dos desfavorecidos. De feito, textos datados en 1924, 1925 ou 1926
denuncian a situación da sociedade española durante a monarquía de
Alfonso XIII ou a dictadura do xeneral Primo de Rivera, que é cualificado
como Xeneral Morralla, Xeneral Metralla, Azor ou “chulo” xeneral Miguel
Primeiro. Velaí “D’a España Doente...” para o primeiro e para o segundo
“¡Calade...”, “A Unamuno”, no que menciona o confinamento do intelectual
español, “¡Terror Galiñeiro!” ou “España é un Galiñeiro”. Todos eles apareceron no Correo de Galicia, periódico dirixido por José R. Lence, que tiña
como secretario de redacción a Ramón Suárez Picallo.
Por outra parte, hai unha evidente diferenciación no tocante ó tema patriótico pois temos que distinguir cando se trata de Galicia ou de España. Nos
textos iniciáticos a patria do poeta é España e a penas se menciona a Galicia,
sen embargo nos poemas da etapa antifranquista a énfase patriótica está en
Galicia, que se enfronta a unha Castela que a marxina ou que a asoballa. Así,
reflíctese claramente a deriva de Paz Lestón cara á asunción dos postulados
do nacionalismo galego. Non pode ser alleo a este feito a proximidade de
persoeiros como Castelao, Alonso Ríos, Núñez Búa ou Suárez Picallo.
A saudade da Terra penetra en tódolos textos que falan da emigración.
Malia non ser un exiliado, a visión da emigración que posúe Paz Lestón é moi
semellante á dos desterrados por razóns políticas. Na súa poesía non se percibe nunca unha imaxe idílica do éxodo, pola contra sempre se denuncian as
súas causas. Isto ocorre xa nos primeiros textos, velaí a magnífica narración
da epopea en “Os Novos Conqueridores”, que relata a partida, a viaxe e a
derrota da maioría. Esta derrota en referencia individual aparece nos poemas
“Andrés do Fontán” e “Andrés”, que tal vez fagan referencia á mesma persoa,
e como amarga experiencia autobiográfica en “Alonxamento”. Outro testemuño dramático é o que aparece reflectido en “O Adiós dos Parias” que reitera máis unha vez as causas, a afouteza coa que se emprende a viaxe e, finalmente, a constatación de que por cada un que vence, cen perderon a partida.
Así nos describe ós que se viron na obriga de abandonaren todo por iren na
procura de algo que sempre é incerto. A condena da emigración aínda está
presente nun poema publicado en 1960: “Barcos”, no que o eu poético se sitúa
no cume do monte Cachelmo, nas terras de Muxía, vendo como pasan os barcos que se supoñen cargados de emigrantes. Outra cara da mesma moeda é a
dos que sofren na espera, que aparece tamén abondosamente reflectida en
poemas como “As Naiciñas” ou en “Noiva de Emigrado” onde as que teñen
os corazóns abafados son as mozas dos que emigran. Neste poema, que data
de 1935, fálase do monstro da emigración / que hoxe a Galicia devora...
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Sen se-lo eixe dos poemas, tamén a emigración aparece reflectida de
maneira negativa noutros poemas como “Nosa Señora”, “Pino de Corcubión”, “Sábado da Barca”, “Non rías forte mociña”, “Igual que Álbores”,
“Vente, Ventiño do Norte”, “Ricardo Montero” ou “Galicia”. A única imaxe
en positivo da emigración relaciónase coa actividade das sociedades de emigración, nomeadamente daquelas dúas entidades, a “Sociedad Cultural y
Agraria del Distrito de Mugía” e a “Asociación Benéfico Cultural del Partido Judicial de Corcubión”, máis coñecida como a ABC de Corcubión, nas
que Paz Lestón tivo responsabilidade. Son numerosos os poemas de circunstancias, case sempre asinados con pseudónimos, que falan deste tipo de
celebracións, velaí “Festa Muxiana”, “A festa de San Martiño”, “Sábado da
Barca”, “Á festa de Sant Yago”, “Regueifa”, “Antroido”, “¡Que Festas!”,
“Que festas as da A.B.C...!”, “Que festa a da Barca” –que relata a participación nunha festa anual da ABC de Corcubión de persoas como Maruxa
Boga, o actor Tacholas, os Moreiras e outros moitos xoldeiros–, “Arriba as
Almas” ou “Que festa”. Chama poderosamente a atención que en moitos
destes textos poéticos exista unha reivindicación da muiñeira de roda, un
baile que o poeta considera representativo da súa terra e que levaba camiño
de desaparecer como tradición de nós, unha idea que tamén impregna o
poema “A Muiñeira” e, por suposto, o texto “Vella Muiñeira de Roda”.
Outra constante destes textos é a referencia ás regueifas ou a regueifeiros
concretos como Celestino Sar, chamado o Seixas de Aboi, Pepe Grande de
Quintáns ou Benedito de Lourido, entre outros. Os regueifantes tamén protagonizan o poema obituario “Regueifantes a chorar”, unha homenaxe ó primeiro dos citados no momento da súa morte. Tamén entran aquí os poemas
conmemorativos como “¡Un Ano!”, no que lembra o primeiro ano da Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía e “Vintecinco anos” e “Nas
Bodas de Ouro da A.B.C. de Corcubión”, referidos a esta. No primeiro e no
segundo hai versos que resumen perfectamente o papel que debían cumprir
estas sociedades da emigración segundo consideraba o poeta. Ademais, no
segundo, advirte que non se poden deixar morrer. E en “Amoroso Fogar” e
“Pequeno Piñeiro” fala do Fogar Galego, este “Hogar Gallego para Ancianos” era unha vella reivindicación da emigración como centro de acollida
para vellos e enfermos.
Outro tema importante é o costumismo neopopularista, unha serie de poemas descritivos da vida aldeá e das angueiras labregas. Demostra ter asimilado todo o pouso ruralista de Lamas Carvajal ou o costumismo da Rosalía de
Cantares gallegos, adoito citados ou parafraseados na poesía de Paz Lestón.
Practicamente tódolos labores do agro son cantados, nunha épica do mundo
labrego que rara vez na poesía galega chegou a ter semellante intensidade. De
feito, moitos son dunha coidada construcción, ademais de relataren polo
miúdo o mundo do traballo campesiño. A serie inclúe “Os segadores”,
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“Sacha” e “A Sacha”, “Sementeiro”, “Seitura”, “Cava”, “Agra aberta”, “Esfolla”, “Acarreto”, “Día da Palla”, “Vello Muíño”, “Afía Ben, Meu Amigo”, “Co
gando” ou “Milleira”, ademais de apareceren referencias noutros textos, dos
que cómpre salienta-lo que se titula “San Isidro Labrador”. En relación con
eles tamén están aqueloutros nos que se reivindica a muller labrega galega
como esencial, como ocorre en “As Santas”.
A nosa paisaxe tamén é cantada nos poemas. Dentro desta temática teremos en conta a descrición da comarca natal do poeta en “Outo Castro de
Xansón” e “Humilde homaxe”, no que dedica unha décima a describir cada
un dos concellos que compoñen o ámbito territorial da “Asociación Benéfico
Cultural del Partido Judicial de Corcubión”. Así, versan sobre Camariñas,
Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo e Zas, deixando fóra
Carnota, que tamén se integra neste partido. No poema “O Vilán”, ademais
da pegada do poeta Gonzalo López Abente, fala do faro da costa de Camariñas e da súa importancia para salva-las vidas dos mariñeiros en días de
tombos tráxicos.
Outra das liñas esenciais na súa poesía é o Amor. Dentro das matizacións
que este tema pode presentar, sinalámo-la de “expresión de afecto”, intimista
e subxectiva, centrada no eu, sobre todo na dialéctica eu / ti dos poemas intitulados “Pasache ti...”, “¿Recordas?”, “Moza aldeana”, “Tuven Amor na
Montana” ou “Trovas humildes”; no mesmo xogo en varias coplas de acento
popular como “Cantares de romeiría”, “Cantares do Bo Amor”, “Cantareas”,
“Cantares” ou “Muiñeira”; e tamén anotámo-la mesma dialéctica contemplada de maneira xeral, sen mención expresa dos antagonistas, como acontece en “Ziumes”, “Misterio de Amor” ou “Leva a Rapaza ao Altar”; así
como nos finais de poemas con outra temática como a rifa de amor en
“Cava”. Finalmente, nesta liña amorosa tamén están “Nunca Mais...”, no que
o eu poético condena os amoríos e procura a tenrura dos seres queridos, e a
composición “Non rías forte, mociña”, que relata a dramática desfeita dunha
parella por mor da emigración.
A reflexión sobre a Morte é outro dos temas iterados. De primeiras, aparece nos obituarios subliñados no parágrafo precedente ou en “Antroido”,
no que se presenta o paradoxo de que mentres se produce un dó a vida continúa fóra, no rebumbio da festa. Ademais, a morte como constante preocupación do ser humano, tan presente na poesía universal, aparece en “Campanas da Guadalupe”, un poema que é debedor de Rosalía de Castro. Os
versos, datados o 2 de novembro de 1947, ofrecen unha descrición do día de
defuntos na parroquia natal que o eu poético evoca desde a distancia, coa
lembranza dos pais e doutros familiares e amigos que xa non están. Esta
visión tanática está tinxida de dramatismo pois, aínda que a morte é asumida
como inherente ó transcorrer da vida, chegou cedo de máis. De feito, o camposanto é un dos motivos simbólicos máis recorrentes. Así, aparece nos
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dous poemas intitulados “Camposantiño aldeán”, pero tamén en “Despedida”, escrito en memoria da nai e no que lembra a derradeira ocasión en
que se viron para rematar explicitando o desexo de poder retornar ó humilde
camposanto parroquial e reparar en parte a súa ausencia durante os últimos
anos de vida. A dor, asociada á desaparición de seres queridos, percorre os
poemas “Van caendo” e “Cal Feros Corvos”, no que os paxaros simbolizan
as penas.
Cómpre salientar, finalmente, os poemas escritos nos cabodanos de Pardo
de Cela, Castelao, Antón Vilar Ponte, Lamas Carvajal ou Gonzalo López
Abente, así como os textos “Somente Quedan Tres Ponlas”, composto cando
a morte de seu irmán David, “A Manuel Canosa Puente” cando este falece.
Moitos teñen o carácter de semblanzas, aínda que non sempre foron feitas
despois da morte dos homenaxeados, pois o propio Abente é glosado con
anterioridade, e nesta liña tamén está a “Semblanza” que escribe para o seu
amigo, o poeta Xesús Calviño de Castro33. Neste aspecto, é curioso observar
que na poesía de Paz Lestón comparten protagonismo os grandes persoeiros
nomeados con persoas do común, como os regueifeiros ou de moi pouca
consideración social, como se o poeta tamén tivese intención de nivela-la
sociedade a través dos seus versos. Personaxes descoñecidos como “Xan
Castrelos” ou “A Probe Velliña” que vai petando nas portas das casonas de
labregos e de ricos, xúntanse cos anónimos labregos que en colectivo serven
de inspiración lírica. Unha actitude para a cal se pode achar explicación nos
textos metapoéticos que analizamos nos seguintes parágrafos.
Unha mención á parte merecen os textos que, dalgún modo, se converten
en metapoéticos ou en precisas Autopoéticas. Son abondosas as reflexións
que Paz Lestón fai sobre o acto poético, non en van nos vieiros de ensoño que
lle ofrece o carrusel da poesía vai atopa-la alegría, como confesa no poema
“A felicidade”. Sen embargo, achégase á palabra poética con humildade,
como reflicten as primeiras estrofas de “Miña Comarca”. Como testemuño do
lugar que toda a poesía ocupa e tamén da recepción que tiña na emigración a
nosa tradición lírica do Rexurdimento temos “Lembranza”, onde son invocados a rula Rosalía, Curros e Pondal, ou “Meus Versos”, no que sitúa os poetas citados e tamén a Añón como exemplo de estros lostregantes. Esta invocación e esta veneración convértense en durísima carraxe nos expresivos
“¡Batede Mais, Poetas!”, publicado nos anos vinte, e “Compride a Misión,

33. “Calviño de Castro (Jesús). Nacido en Abegondo, reside na Arxentina desde 1911. De
sempre sentiu un gran amor pola súa terra que se reflicte no seu labor constante en Bos Aires.
Colaborou en publicacións galegas e arxentinas, dirixindo periódicos e fundando a AGUEA.
Publicou os libros de versos Hojas dispersas e Bordón de peregrino. Dirixiu no pouco tempo
que durou a audición radial da Federación de Sociedades Galegas” en A. Vilanova Rodríguez,
Los Gallegos en la Argentina, vol. II, Bos Aires, Ediciones Galicia, 1966.
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Poetas”, publicado en 1934, cunha cita de A misión dos bardos de Evaristo
Martelo Paumán. A reacción vén provocada no primeiro caso porque se aproxima a hora das reivindicacións e no segundo pola actitude dos nosos bardos
na época, xa que considera que andan á moda ó escribiren versos de amores
finxidos e cantaren romances de cegos ou madrigais chorosos, esquecendo os
seus deberes. Nese senso apela a recupera-lo exemplo de Curros Enríquez e
a botar man da poesía directa, refugando os versos pulidos, os conceptos
alambicados para salóns e os pesares non sentidos. Cualifica de remilgados a
estes poetas e fala da necesidade de que os poetas poñan os seus versos ó servicio dos oprimidos, dos pobos escravos e que combatan a reacción. O
mesmo ocorre con “Agoiramento” e con “Revelacións e non Misterios”,
título dun verso de Curros. Pola contra, os verdadeiros poetas teñen a certeza
de seren visionarios e os seus versos inmortais. Así nolo fai saber no poema
“A Galicia”, no que afirma querer se-lo profeta da gran futuridade para a
patria que anunciou o bardo bergantiñán Eduardo Pondal. Tamén en “Agasallo”, lido na presentación de Os fidalgos de Rante do seu amigo Afonso
Gayoso Frías, en 1956, volve ser rotundo cando di que a terra necesita de poetas rebertes como o propio Gayoso. Ademais, ós poetas tamén lles corresponde a tarefa de dignificaren a lingua, como se salienta en “Veña esa
Man...”. Con todo, a autopoética máis impresionante está nun texto ben significativo por dúas razóns, por estar datado en agosto de 1936 (moi pouco
despois do triunfo do alzamento franquista) e polo seu propio título, “Contra
a Inxustiza”. O poema sinala que, perante o ascenso do fascismo, tivo que
quitarlle o po e as arañeiras á lira que tiña tirada no faiado para convertela en
fusil e teimar en arrincarlle as rexas e rebertes harmonías de Brañas, Pondal,
Añón, Curros, Lamas Carvajal e Rosalía, e dos poetas da xeración de Cabanillas, López Abente e Taibo.
En definitiva, a poesía de Xervasio Paz Lestón mestura os elementos
máis populares con aqueloutros de xinea culta, a versificación doada co artificio máis elaborado, do que temos unha mostra nos poemas estacionais.
Trátase de tres textos que, na nosa opinión, representan os momentos líricos
máis álxidos, sen menosprezo doutras composicións. Son os dous que levan
o epígrafe “Primavera” e o titulado “Invernía”. Calquera deles sería digno
dunha antoloxía das mellores páxinas da nosa poesía, sen esquecermos
algún dos poemas que dedicou a Castelao, a Bóveda ou a Pardo de Cela.
A modo de conclusión, podemos afirmar que
Xervasio Paz Lestón foi unha persoa galeguista e
progresista, que abrazou os ideais da esquerda e
que combateu o franquismo. De feito, malia non
ser un exiliado senón un emigrado (que chegou a Arxentina en 1911), integrouse de cheo no traballo das sociedades comarcais que logo colaborarían
6. CONCLUSIÓNS
XERAIS. A NOSA
VALORACIÓN

162 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Paxs. 139-176

1/6/04

11:17

Página 163

Miro Villar

coa antifranquista FSG. Este feito sitúa o home a a súa obra poética, de xinea
autobiográfica, na poesía social do exilio galego. Por esta razón, atrevémonos a situa-lo seu encadramento cronolóxico no que Méndez Ferrín denomina A Xeración de 1936, pois comparte moitas das súas características,
aínda que non todas, por razóns obvias. Certo é que viviu este dramático e
traumático conflicto na emigración, pero a súa actitude foi tan coherente
(inclusive poñendo a súa palabra poética ó servicio da denuncia do réxime
franquista) que non dubidamos á hora de realizarmos este xuízo.
Malia todo isto, e se cadra polo feito de nunca publicar un volume que
recollese os seus versos, tivo unha escasa recepción. Sen embargo, nós estamos convencidos de que a obra poética de Paz Lestón merece ocupar un
lugar destacado na nosa literatura da emigración e do exilio, que reverdeceu
en América, debaixo de voces fundamentais como Luís Seoane ou Lorenzo
Varela, pero na mesma altura que autores como Alfonso Gayoso Frías,
Ramón Rey Baltar, Avelino Díaz, José Conde, Emilio Pita, Prieto Marcos ou
Xosé Rubia Barcia, todos eles merecedores de estudios en profundidade e de
protagonizaren efemérides como o Día das Letras Galegas.
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ANEXO
Engadimos unha escolma representativa da obra poética de Xervasio Paz
Lestón, que inclúe oito textos. Primaveira e Invernía reflicten o seu mellor
estro, Noiva de Emigrado e Barcos... representan a súa imaxe da emigración, A Curros Enríquez e Cabanillas serven para sabermos das súas débedas literarias e Na morte de Castelao e Revelacións e non Misterios amosan a súa poética máis cívica.

5

10

15

20

Noiva de Emigrado34
N-o encanto da homilde aldea
naceu súa fermosura
envolta n-a galanura
d-enxebre gracia serea.
¡De beleza ultraterrea:
os seus ollos amantiños
son com-as frores dos liños;
os seus labios, dous craveles,
i albas perlas, detrás d-eles,
son seus dentes miudiños!
Cal románica vestal
mantén o fogo sagrado
n-o mol altar agochado
do seu peito virxinal,
donde arde o amor ideal,
e n-as alas da ilusión
vai a lírica pasión
cabo do mozo adourado,
do nobre chan emigrado,
dono do seu corazón.
Mais ¡ai! o fadal destiño
sabe ter bromas sangrentas
e, con poutas medoñentas,
travesarse n-o camiño,

34. Galicia, n.º 439, 27 de outubro de 1935.
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convertido en asesiño
da doce ilusión viaxeira
que morre en terra extranxeira
–¡malia o tempo i a distanza!–
trocando a verde esperanza
en negra pena fondeira.
D-entón, roseira sin rega,
vai perdendo a louzanía
i ä moura melanconía
sua i-almiña s-entrega:
(¡ouh, márter virxen galega!)
¡rosiña de frescas cores
que murchan os sinsabores
da espera... sin esperanza
por quén, n-a longa distanza,
liba o mel d-outros amores!...
.........................................
Probes noivas d-emigrados
que ollan o pasar dos días
sofrindo mil agonías
seus corazóns abafados:
lirios d-amor condenados
a murcharse de tristura
sin que o mel da sua tenrura
se troque nunca en panal
de santo amor maternal
e nutra tenra criatura.
O monstro da emigración
que hoxe a Galicia devora,
mandouno o Ceu, en malhora,
coma infernal maldición:
¡cánto amante corazón
bágoas de sangre botou
pol-o amor que lle roubou!...
¿Cándo tal acabará?
¿cándo Dios nos librará
da praga que nos mandou!...
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Na Morte de Castelao35
Fois-o arquetipo esgrevio da raza nobre e forte,
que con broncíneo acento cantou o gran Pondal;
voiou cara ás outuras, bulrándose da morte,
trocado en astro fúlxido do espazo sideral.
5

10

15

20

¡A voz do gran guieiro pra sempre enmudecío,
mais, viven os seus feitos, que han de falar por él;
a luz do eixcelso esprito no eterno s-afundío
pintando nos vieiros mañífico ronsel!
A terrenal materia perdeu sua quentura,
despois de crueles horas pagadas ao delor
i-ó frio das estautas entrouse na envoltura
da mais pristina ialma que fixo o Creador.
¡Caieu o esgrevio artista cuia sin par grandeza
foi ofrecerll-ó povo seu inquedor xenial;
os mestres i-ós rapaces gustaban da beleza
bebendo as celtas linfas da fonte exceucional!
Tivo alma franciscana, viveu homildemente;
podendo ter fortuna, somentes quixo ser
da sua terra escrava un paladín valente
sin ver canto gañaba nin canto iba perder.
Descípolo d’Hipócrates, deixou a medicina
para vorcar nas artes o inquedo corazón
no que o sofrir da patria foi magoante espiña,
mais él trocou seus dores en fonte d-emoción.

25

Deus-enteiro a Galiza, con alma xenerosa,
sin ambiciós mezquiñas, decote puro e fiel;
e fixo seu camiño por senda delorosa
que muitos emprenderon, felices, detrás d-él...

35. A Nosa Terra, n.º 475, febreiro de 1951.
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Espallaba decote sua verba emocionada;
él era un humanista que amaba a libertá
non era dos qu-esquirben e nunca nos din nada
¡anque s’afunda en xurro i-esterco a humanidá!
Teceu as suas obras collend-os persoaxes
do povo verdadeiro, con alma e corazón;
nas vilas i-ás aldeias, en festas e romaxes
por eso n-eles pula con azos a emoción...
Cando, n-aquel agosto do trint-e seis maldito,
xurdío dos infernos o mostro ferrolán,
brotaron do seu lápiz e do papel escrito
os berros de xusticia, que nunca morrerán!
As “Estampas Galegas” i-“Atila na Galiza”
mentres a patria eixista, terán elas de ser
acusación sangrante no nome da xustiza
contr-ós caíns prevésos que, ó fin, han de caier.
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(Na maxia dos seus ollos a luz vaise apagando,
xa casi non traballan o lápiz io pincel;
¡despois, un mal tremendo seu peito vai rilando,
“coma se fora un corvo” –según decía él–!...)
Foise o arquetipo esgrevio da raza nobre e forte
que con broncíneo acento cantou o gran Pondal;
voiou cara as outuras, bulrándose da morte,
trocado en astro fúlxido do espazo sideral.
Por tan esgrevio fillo salouca a patria escrava
dend-os mais áspros montes ó cabo fisterrán;
entoa tristes salmos o mar da costa brava
i-as fontes i-os pinales en queixas se desfan.
Xa acouga Castelao no triste cadaleito
con terra da Galiza, das carnes a carón;
¡quizais a rosa roxa pulase no seu peito
ao maternal contaito, con lírica emoción!
Mais, sesgáball-os beizos un ritus de amargura
pol-a terra aldraxada que arrastra seu delor;
mártir terra afogada nos mares da tristura,
qu-él quixo redimida por fraternal amor.
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A Curros Enríquez (No seu Aniversario)36
Loitador de valente rebertía
que fixestes do verso luz e tralla
e batendo no rosto da canalla
aluzastes na Terra novo día:
5

10

N-estas horas de torpe hipocresía
en que a moura reaición forxa a metralla
pra darlle a Liberdá feroz batalla,
ven con nosco a bater á tiranía.
Qué lostregue teu estro diamantiño
con trallazos de cívicos fulgores,
que alumíen dos pobos o camiño,
mentras bata as meixelas dos treidores,
¡para que a patria acade seu destiño
libertá de tiráns i entregadores!
Revelacións e non Misterios37

5

10

Xoglares da Galiza pelegrina,
trovadores sin Patria que levades
encravado no peito o duro aceiro
das angurias da Terra asoballada,
vinde conmigo pra canxar as voces,
que temos de entonar valente canto.
Deixémonos de esculca introspeitiva
ou de inventar, cecáis mentidas penas
cantadas en linguaxe sibilino
que nin nosoutros mesmos entendemos.
¡Cumprámol-a misión dos nosos días
cargados de tremendas amiazas!

36. Galicia, n.º 1188, 30 de setembro de 1952.
37. Alborada, n.º 156, febreiro a maio de 1953. Reproducido por Xesús Alonso Montero
en“Manifestos” en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na
Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962), A Coruña, RAG, 1993.
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Os de agora non son tempos doados
pra afundirse na sima dos instintos
disfrazando con líricas metáforas
as lascivas pasións que nos consomen;
nin de escarabellar na podredume
das humanas miserias,
armados do escalpelo, hoxe de moda,
da máis torbe e falaz filosofía... ... ...
¡Non son xornos de torres metafóricas!

30

¡Quen non erga hoxe a voz en son de loita,
traballa sin querer pras tiranías
que, coa fame dos pobos,
engordan o feroz imperialismo
dirixido por fatos de amorales!...
Escusemos seus versos decadentes
aos que moran no chan da Terra escrava
faltos de alas de luz pra o pensamento,
cos espritos en somas mergullados.

35

Pro, nós que estamos ceibes,
percuremos suplilos na laboura
que non poden cumplir,
entonando, por todos, rexos cantos
con voces craras e sinxelas verbas.

25

Máis que nunca, as concencias
“queren revelacións e non misterios”.

40

¡Que esta frase do gran celanovense
nos sirva coma lema no futuro
e que o numen xenial do rexo Bardo
sexa noso guieiro e nos inspire!
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Invernia38
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Chove maino, sin acougo, neste inverno lagoeiro.
Fai xa mais de quince días.
Cae a chuvia mainamente desde un ceo recuberto
de un mantelo color cinza.
Amodiño cae a chuvia ¡i hai tristura na paisaxe,
nestes xornos de invernia!
Na fiestra do meu cuarto tendo os ollos vagaxeiros,
a través das finas pingas,
sobor soutos e toxeiras, pol-as fragas e pinales.
Por cangostras e cañeiras, pol-as terras labrantias.
Antre os velos da orvalleira vense as mardes sementadas
do mol chan da Condomiña.
I as Pedrosas i os Lamosos son lagoas melanconicas
de ágoas tristes é chumbizas.
No arremate de xaneiro verdexea xá o trigo.
Pol-as terras farturentas baixo á chuvia miudiña,
pero ó verde dos trigales
non aleda meu esprito, saturado de invernia.
¡No traveso da fiestra van os ollos esvarando,
pol-o vario panorama da paisaxe campesiña
no que un velo verde oscuro cobre soutos é toxeiras,
hortas, agros e camiños, de invernal melancolía!
Voian logo hastra Moraime, por enriba do Valnovo,
onde ven ou adiviñan
O recanto silandeiro das eternas insinanzas
Pra os humanos ateigados de soberbias e cobizas!...
Troco logo de fiestra. Na que da cara ó poñente,
por sobre as casas veciñas,
ollo as terras sosteñidas por valados é ribazos:
Fontán, Rodo, Agra de Arriba...!
Mais anque a paisaxe troca suas formas xeométricas
está ausente do contorno toda mostra de alegría...
Anda á xente pol-a casa sin solaz é desnortada,
entre cansa é aburrida!
Berra o gando lastimento farto xa de longo encerro,
é tamén de comer palla na prisión das crabalizas.
Chove maino, sin acougo, nestes días de orvalleira,
dende o ceo á chuvia cae peneirada en finas pingas...
¡Como pesan sobre o esprito no recanto das aldeas
estas horas abafantes, estas horas de invernia!

38. Alborada, n.º 161, agosto a decembro de 1954. Reproducido por Rafa Villar en: “Novas
de América: a poesía de Paz Lestón”, Revista das Letras do Correo Galego, 2 /marzo/ 1995.
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Barcos...39
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N-o cume do irto Cachelmo
detiven o inquedo paso
i os ollos pouséi, fitantes,
n-as ondas do mar Cantábrico.
Fendendo o abalante espello,
pasan barcos
que deixan albo ronsel
sobre o cristal azuado.
Viaxeiros incansabres,
todol-os mares sulcando,
saben, de remotos portos,
mil encantos...
Famentos de iñoto alén,
sedentos de luz, siascaso,–
ou buscando o amor, de noites
con raro ceo estrelado,
que teñ-abrazos de fogo
e bicos d-ardentes astros,–
esváiense n-o hourizonte
estes barcos...
...............................................
Fendend-o abalante espello,
pasan barcos:
dentro das panzas burguesas,
cargamentos d-emigrados
que van tecendo esperanzas
ilusados,
¡e voltas coas almas murchas
curtidas dos desenganos...!
¿Cando acabará, Galicia,
teu Calvario?
¿Cando pasarán valdeiros
de galegos emigrados
eses pantasmas negreiros,
eses barcos...

39. Alborada, n.º 169, marzo de 1960. Reproducido por Rafa Villar en: “Novas de América:
a poesía de Paz Lestón”, Revista das Letras do Correo Galego, 2 /marzo/ 1995.
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Cabanillas40
Outivo defensor da patria amada,
¡esgrevio campeón da santa Idea!
¿por que deixal-a “terra asoballada”
pol-o amarguento pan da terra allea?
5

10

¿Xa non ouses as queixas da coitada
que remexe ainda tráxica cadea?
¿ou caístes vencido n-a cruzada
escontra do opresor da nobre idea?
Non acéptel-o pan, si cho oferceron
coma unha esmola vil a un pordioseiro,
¡non o aceptes xamás, Poeta hirmán!
¡Preferibre é caer como caeron
os hirmáns do Medulio e do Cebreiro
antes que arrenegar do noso chan!
Primaveira41

5
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Aquel xorno o vello Cronos, no seu trono maxestoso
pieitaba a pluvial barba cos seus dedos nacarados
entramentras os sentidos tiña postos no universo
e dos mundos incontabres iba os xiros regulando.
Con a palma da sua destra dou de súpeto na fronte
coma un home trascordado
e collendo de óurea mesa colocada na sua veira
un estilo con diamantes e rubíes adornado
grafiou extranos sinos sobre as follas eternales
do terráqueo calendario.
Furgou logo novamente nos trebellos da óurea mesa
e, collendo un marteliño de marfil i ouro labrado,
dou tres golpes sobre o disco relocente que, na mesa,
oscilante penduraba de un artístico artefacto.
i os sonidos arxentinos

40. Manuscrito inédito (ou non localizado) e de data ilexible.
41. Manuscrito inédito (ou non localizado) e sen datar.
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ondulantes e morosos pol-o aire se espallaron.
Cal si foran as pancadas algún máxico esconxuro,
entre a pompa fulgurante de mañífico boato
i os arumes e fragancias dos polícromos follaxes
e das frores multiformes que adornaban o seu carro
ante Cronos presentouse a divina Primaveira,
suas ordes agardando.
Hasta a Terra –dixo Cronos– baixa axiña i, alí, tende
do teu manto a mol quentura sobre o setentrión xiado
pra que os árbores despidos vistan lírica follaxe
e coas neves derretidas fagan música os regatos.
Pra que medren as erbiñas, entre xestas e fieitas,
nas toxeiras e ribazos;
pra que tolos de alegría i entre cantos amorosos
fagan niños os paxaros...
Cando a Diosa Primaveira no seu máxico carruaxe
descendeu sobre Galicia recobríndoa co seu manto,
toda terra estremecida
tuvo dous sobresaltos.
Abril chega lumioso i as erbiñas xa xermolan
entre a frouma verdecente de touzales e valados,
de verxeles que frorecen
e de frorecentes campos.
Entramentras pol-as agras nas tarefas da milleira
van e veñen os arados
e revoia no aire tépedo desde os eixos de abeneiro
que as leitugas aprisionan a canción agre dos carros
que acarrexan e reparten, pol-as leiras, os estercos
das cañeiras arrincados.
As xugadas suorosas con ollar de mansedume
camiñan a lentos pasos
con as bocas babeantes e coas linguas medio fora;
coma fuelles, resollando.
Cando o sol enroxecido toca a liña do hourizonte
semellando mergullarse feito fogo no Cantábrico,
i aparecen por ourente fuscos velos con estrelas
mentras buscan os seus niños as pillaras de paxaros,
desde a igresia da parroquia chegan doces badeladas
que aloumiñan os espritos e deteñen os traballos.
Reinan intres de silencio sobre a terra xermolante,
pol-as preces dos que rezan soiamente perturbando,
silandeiros arrandéanse carballeiras e pinales
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e semella que calaran mares, fontes e regatos...
Mentras voltan pras aldeas a buscar doce repouso
os labregos co seu gando
sigue a Diosa Primaveira, entre a terra e sobre a terra,
incansabre con traballo,
e nas horas misteriosas de suave lusco e fusco
con a lene man da brisa vai arumes arrincando,
pol-as fragas e dobezas,
de piñeiros e carballos,
que nas alas de esa brisa, rebuldona mensaxeira,
vai decote por as vilas i as aldeas espallando.
E nas noites sereísimas de poéticos luares
bota pingas de rosío coma xoias de milagro
sobre os pétalos de follas das erbiñas e das frores
dos xardíns máis orgulosos e dos máis homildes prados.
Primaveira sobre a terra,
¡qué dozura a do seu manto!
Primaveira alegre e louca do correr da humana vida:
¡quén detuvera teu paso!
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Neste artigo afondamos no coñecemento da biografía e da obra
poética de Xervasio Paz Lestón (1898-1977), un dos nosos
escritores da emigración e do exilio. Achegamos notas para
XERVASIO PAZ LESTÓN (1898unha biografía do poeta en terras arxentinas, con especial relevo
1977), UN POETA GALEGO NA
da súa actividade social e cultural, da súa relación con Castelao
EMIGRACIÓN ARXENTINA
e con outros líderes galeguistas e da súa actitude con respecto ó
idioma galego. Establecémo-lo seu corpus poético, deténdonos
Miro Villar
na profusión de pseudónimos e analizando polo miúdo o contido
e os temas fundamentais dos poemas, entre os que está a saudade da Terra.
Resumo

Palabras clave: poesía, emigración, Arxentina, exilio, Castelao, saudade.

Resumen
XERVASIO PAZ LESTÓN (18981977), UN POETA GALLEGO EN
LA EMIGRACIÓN ARGENTINA
Miro Villar

En este artículo profundizamos en el conocimiento de la biografía y la obra poética de Xervasio Paz Lestón (1898-1977), uno
de nuestros escritores de la emigración y del exilio. Aportamos
notas para una biografía del poeta en tierras argentinas, destacando especialmente su actividad social y cultural, su relación
con Castelao y con otros líderes galleguistas y su actitud con
respecto al idioma gallego. Establecemos su corpus poético,
deteniéndonos en la profusión de seudónimos y analizando detalladamente el contenido y los temas fundamentales de los poe-

mas, entre ellos la saudade de la Tierra.
Palabras clave: poesía, emigración, Argentina, exilio, Castelao, saudade.

Dans cet article, nous approfondissons les connaissances sur la
biographie et l’oeuvre poétique de Xersavio Paz Lestón (18981977), l’un de nos écrivains de l’émigration et de l’exil. Nous
XERVASIO
PAZ
LESTÓN
apportons des remarques pour une biographie du poète dans les
(1898-1977), UN POÈTE GALIterres argentines, en soulignant particulièrement son activité
CIEN DANS L’ÉMIGRATION EN
sociale et culturelle, sa relation avec Castelao et avec d’autres
ARGENTINE
leaders galleguistas et son attitude par rapport à la langue galicienne. Nous avons élaboré son corpus poétique, en nous arrêMiro Villar
tant sur la profusion des pseudonymes et en analysant de façon
précise le contenu et les thèmes fondamentaux des poèmes, parmi lesquels la nostalgie de la Terre.
Resumé

Mots clés: poésie, émigration, Argentine, exil, Castelao, nostalgie.
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In this article the biography and poetic work of Xervasio Paz
Lestón (1898 –1977) one of our writers on emigration and exile,
are examined in depth. We have provided notes for a biography
XERVASIO PAZ LESTÓN (1898of the poet in Argentinian soil, which highlight his social and
1977), A GALICIAN POET IN
cultural activity, his relationship with Castelao and other galleARGENTINIAN EMIGRATION
guistas leaders as well as his attitude to the Galician language.
We determine his poetic corpus while dwelling on the profusion
Miro Villar
of pseudonyms and on analysing in detail the content and fundamental themes of his poems, among which homesickness appears.
Abstract

Key words: poetry, emigration, Argentina, exile, Castelao, homesickness.

Miro Villar (Cee, 1965), licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, poeta e narrador, colabora como crítico literario en diversos xornais e revistas. Membro do Comité de Redacción da
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O obxectivo deste traballo é estudia-la corrente migratoria da Costa
da Morte na segunda metade do
presente século cara a Perú, un
país a penas considerado nas preferencias dos emigrantes galegos. A
grave crise da posguerra xunto cun
certo desenvolvemento económico
neste país andino e a importancia
das cadeas migratorias neste proceso fan que moitos galegos desta
zona da costa coruñesa o elixan
M.ª Teresa García Domínguez
como país de destino.
A emigración constitúe un dos
trazos máis característicos da
INTRODUCCIÓN
sociedade galega que influíu en
maior medida na súa evolución demografica, na súa cultura, na súa modernización económica e tamén nos seus costumes. As causas da gran riada de
galegos cara a América son moi diversas, predominando factores de tipo económico e social: Galicia sufriu un proceso de modernización lento no que os
seus habitantes tiñan dificultades para atopar un traballo ou novas oportunidades para mellora-lo seu nivel de vida; por outra banda, a inclusión na economía mundial dos países americanos fai que, necesitados de man de obra,
ofrezan posibilidades de conseguir traballos e incluso lograr enriquecerse1. A
crise agraria coa falta de terras (minifundismo) e a baixa productividade,
unha escasa industrialización e urbanización, e, sobre todo, a difusión de
información previa que o emigrante tiña sobre o seu lugar de destino, a través de amplas redes migratorias2, fixeron posible o transvasamento masivo de
emigrantes. O emigrante non sempre é unha persoa sen posibilidades de saída
laboral senón que tamén inflúe a súa ambición de maior riqueza, de promoción social ou de maior liberdade, como veremos neste traballo.
A emigración cara a América terá o seu momento álxido durante a
segunda metade do século XIX e o primeiro tercio do XX3. O profesor Eiras

APROXIMACIÓN Ó
ESTUDIO DA
EMIGRACIÓN
GALEGA DA “COSTA
DA MORTE” CARA A
PERÚ NA SEGUNDA
METADE DO SÉCULO
XX (1940-1970)

1. A figura do emigrante retornado e enriquecido, o chamado indiano, está moi presente na
imaxinería popular e constitúese nun exemplo a seguir por cada mozo que emigra e pensa en
facer fortuna.
2. Cadeas migratorias, formadas por familiares ou veciños, que daban información, axudábanlle ó emigrante a instalarse no novo país, e que incluso podían financia-la viaxe do familiar ou
amigo. Estas cadeas explicarían as tendencias de lugares e comarcas enteiras a elixir un destino común, como no caso que estamos a estudiar.
3. Numerosos autores como Nicolás Sánchez Albornoz (1988) destacan a etapa de 1880 a 1930
como a da gran onda migratoria española e galega cara a América, chegando á conclusión de
que a emigración cara a este continente practicamente desapareceu a partir destas datas.
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Roel4 estima que, desde 1836 e ata 1960, uns dous millóns de galegos emigraron a América, cunha porcentaxe do 39% con respecto á emigración total
española: durante o século XIX Cuba foi o destino preferente, seguida de
Arxentina, Brasil e Uruguai; no primeiro tercio do XX é cando destaca como
destino prioritario Arxentina (57%), seguida de Cuba (29%) e a moita distancia Brasil (7’9%) e Uruguai (3%). Coa crise do 29, o fluxo migratorio
sufriu un parón, debido á grave situación económica dos países de acollida,
que seguirán unha política restrictiva para a entrada de estranxeiros.
Trala Guerra Civil e a pesar da política franquista5, os galegos volven buscar na emigración unha saída á difícil situación socioecoómica da posguerra:
é a chamada “segunda onda migratoria”, na que se manteñen os países tradicionais como Arxentina e Brasil, pero destacan novos destinos como Venezuela, que atrae unha emigración selectiva e cualificada, polo gran desenvolvemento económico que está a vivir este país coa extracción petrolífera, e, en
moito menor número, Perú, cunha emigración relacionada co desenvolvemento do sector pesqueiro, que se vai converter nunha das súas principais
fontes de riqueza coa exportación de fariña de peixe e conservas.
A maior parte do continxente migratorio cara a Perú desde Galicia está
centrado na Costa da Morte, destacando cuantitativamente os concellos de
Malpica, Corcubión, Fisterra e Cee6. Concellos que se caracterizan por
unhas altas densidades de poboamento e un escaso desenvolvemento económico; a maior parte da súa poboación vivía práctica e exclusivamente da

4. Estas cifras son moi discutidas. A análise cuantitativa atopa numerosos problemas debido
á falta de estatísticas para determinadas épocas e a non contabiliza-la emigración clandestina,
etc. Autores como Consuelo Naranjo Orovio dannos cifras menores, contabilizando a emigración galega nun 36% do total da emigración española.
5. De 1939 a 1956 hai unha política migratoria restrictiva, xa que en virtude do que se consideran necesidades do novo Estado precísase que este se preocupe “no de regular las corrientes
de emigración sino más bien de arbitrar fórmulas para la reintegración a la Patria de aquellos
de sus hijos que, lejos de ella, ansían su colaboración personal en la hora difícil y feliz de su
engrandecimiento”. Desde 1956 volverase tolerar e incluso tutela-lo mecanismo migratorio.
6. Malpica de Bergantiños é un concello costeiro cunha extensión de 61 km2 e oito parroquias: Barizo, Buño, Cambre, Cerqueda, Leiloio, Malpica, Mens e Vilanova, que reúnen
7.950 habitantes repartidos en 62 entidades de poboación, cunha densidade de 130 habitantes/km2. O 55% dos seus habitantes residen nos dous núcleos que se poden considerar urbanos: Malpica, con 2.551 habitantes, e Buño, con 762. Malpica segue sendo un dos portos de
baixura máis importantes do litoral galego e no pasado abastecían a dúas fábricas de conservas, seis de salga e secadoiros de peixe. A pesca é un dos piares económicos da vila, cunha
flota pesqueira de 132 barcos, dos que só 25 superan as 10 t; outro sector económico importante son as actividades agropecuarias, cunha agricultura dominada polo minifundismo e
unha escasa productividade. A actividade industrial situada en Buño céntrase no barro. Neste
concello cada vez ten maior peso económico o sector turístico. Datos tomados da Gran Enciclopedia Gallega, T. XX.
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pesca e da agricultura, mantendo tradicionalmente unhas altas taxas migratorias con destino a América7. Dos catro concellos destaca a alta porcentaxe
de emigrantes de Fisterra, sendo Corcubión o de menor peso migratorio.
Nesta zona a principal causa migratoria son os motivos económicos, tal e
como aparece especificado nos censos consultados8, e tamén destaca a actividade “promotora” das cadeas familiares, que daban a coñecer mellores
expectativas de traballo e prosperidade que na súa terra.
As fontes empregadas están centradas na recollida de datos que se atopan
nos arquivos municipais dos concellos de Corcubión, Cee, Malpica e Fisterra,
O concello de Corcubión ten unha extensión de 7,6 km2 e comprende as parroquias de
Corcubión e Redonda. É o partido xudicial máis pequeno de toda Galicia. A estructura económica vén determinada pola función administrativa, cun predominio do sector terciario, pois
nesta localidade radican unha serie de servicios como o Xulgado, a Notaría, o Rexistro, a oficina de Extensión Agraria, Correos e Telegráfos, etc. Debido a estas actividades, nunha zona
tan illada de centros urbanos existiu un fenómeno inmigratorio para ocupar eses postos, pero
normalmente esta poboación é flotante. Destacan tamén os servicios relacionados co transporte marítimo así como o turismo. Con relación ó porto, tradicionalmente pesqueiro e
comercial, está nunha profunda crise. Datos tomados da Gran Enciclopedia Gallega, T. VII.
O concello de Fisterra comprende as parroquias de Fisterra, San Martiño de Duio, San
Vicente de Duio e Sardiñeiro, formando unha península de 29,6 km2 de extensión. Este concello conta na actualidade cuns 5.477 habitantes, cunha elevada densidade de poboación de
192 hab./km2. Durante todo o século XX as actividades primarias son as esenciais da súa economía: viven da agricultura e da pesca na súa grande maioría. É unha agricultura de subsistencia, escasamente productiva. Fisterra é unha vila mariñeira e a maioría dos seus habitantes vive directa ou indirectamente desta actividade. A pesar do desenvolvemento da pesca non
se orixinou ningunha das industrias derivadas, ata o punto de que durante todo o século XX
existiron once fábricas conserveiras, de man de obra maioritariamente feminina, pero que
tiveron moi pouca duración e menor repercusión na zona. O sector servicios é minoritario.
Gran Enciclopedia Gallega, T. XIII.
O concello de Cee conta cunha extensión de 52,2 km2, os seus 7.109 habitantes encóntranse agrupados en seis parroquias: Ameixenda, Brens, Cee, Lires, Pereiriña e Toba. O motor
socioeconómico tradicional do concello foi a pesca e os intercambios comerciais dende o seu
porto. Hoxe a súa actividade baséase nun tecido industrial local, no que destacan as empresas Ferroatlántica S.A., os Estaleiros SICAR e varios serradoiros. Destaca o sector terciario
con actividades comerciais, hosteleiras e administrativas. Como actividades complementarias
están a construcción, a agricultura e a pesca. Datos recollidos da obra de Francisco Mayán
Fernández (1972): Breve historia de Cee e da Gran Enciclopedia Gallega, T. VI.
7. Ve-lo noso artigo “Algunhas consideracións sobre o proceso migratorio da Costa da Morte:
Os emigrantes da zona de Fisterra cara a América no século XX a través das fontes censuais”,
en Estudios Migratorios, n.º 1, 1995.
8. Nalgúns censos atopados aparecen como explicación de encontrarse ausentes en América
frases como “emigrante en busca de recursos”, “a trabajar”, “por motivos económicos”, etc.
Todos eles tiñan a percepción de América como a terra das oportunidades e decidían emigrar
“en busca de fortuna”.
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con consultas bibliográficas e baleirado de prensa, estudio dos diferentes
informes consulares españois en Perú atopados no Archivo General de la
Administración del Estado en Alcalá de Henares e no Archivo del Ministerio
de Asuntos Exteriores en Madrid, ademais de numerosas entrevistas realizadas a emigrantes retornados sobre a súa experiencia no Perú. Os censos son
unha fonte moi rica para coñece-las características persoais dos emigrantes, o
ano e o país ó que marchan e a súa profesión. Se ben a importancia destes censos é evidente, hai que mencionar que non sempre constan tódolos emigrantes da zona; hai que ter en conta que están realizados baseándose en declaracións das familias, e moitas veces a información non é moi fiable; outro
problema dáse cando é todo o grupo familiar o que emigra ou cando o emigrante leva moito tempo fóra, pois non aparecen inscritos. Nos arquivos destes concellos atopáronse censos do século XIX e XX, aínda que faltan algúns
anos e moitas veces a información é moi nesgada. Consultamos tamén os
expedientes de quintas e de prófugos, nos que aparecen como tales prófugos
mozos que están en América, na emigración. A escasa importancia cuantitativa de emigrantes galegos en Perú e as datas tan próximas (décadas do 40 ata
o 70 deste século) dificultan o acceso a documentos escritos polo que moitas
veces debemos basearnos na fonte oral dos protagonistas dos feitos, sempre
intentando apoiala por diversos testemuños e fontes escritas.
A política inmigratoria do Estado peruano trala
súa Independencia (1824) foi favorable para
obter man de obra coa que realiza-las principais
actividades económicas do país, en substitución da indíxena, optando desde
o primeiro momento por potencia-la chegada de europeos, considerados en
toda América como un signo de prosperidade e de impulso económico, pero
este desexo por parte dos gobernantes chocou coa auténtica realidade9: as
duras condicións de traballo e os escasos salarios que se lles ofrecían non
incitaron ós europeos a elixir este país como destino. A mediados do XIX
haberá dous tipos de estranxeiros no país: os españois, que trala Independencia se inscriben como tales e que tiñan negocios desde a etapa colonial, e
latinoamericanos casados con nacionais e que se sitúan no sector mercantil;
PERÚ COMO PAÍS DE
INMIGRACIÓN

9. A partir de 1830 foron promulgadas varias leis para atraer ós europeos, como o Decreto do
14 de marzo de 1835 polo goberno de Salaverry, polo que se concedía a cidadanía peruana a
todo individuo que vivise no país, lei moi protestada polos mesmos peruanos. A crise do
comercio limeño e das minerías, unha agricultura na serra e no altiplano de moi escaso desenvolvemento, a división das terras indíxenas, unha situación política de desorde xeneralizado..., en resumo, unha economía atrasada e nada industrializada, son factores da escasa
atracción que exerceu este país para os emigrantes europeos. Ver Historia del Perú do profesor Mejía Bacca (1982).
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hai tamén un pequeño grupo de europeos (alemáns, italianos10 e, sobre todo,
británicos) dedicados á nacente industria e ó comercio.
Táboa n.º 2:
Poboación estranxeira empadroada en Lima e Callao
ANOS
Italianos
Españois
Alemáns
Franceses
Ingleses
Chineses
Xaponeses
Chilenos
Total

1876
4.581
1.061
871
1.854
1.769
13.432
15
2.753
26.336

1908
3.944
965
626
1.039
706
7.693
621
1.055
16.649

1920
3.240
1.204
526
848
895
4.434
4.622
617
16.386

1931
3.853
1.565
870
731
964
5.704
9.782
1.654
25.123

Fonte: Censos peruanos

A aparición do guano11 como principal producto exportable a Europa
provocou cambios importantes na conxuntura económica peruana, coa
expansión do ferrocarril e doutros sectores como o azucre e o algodón. O
carácter contradictorio da política inmigratoria peruana vese claramente,
pois aínda que pretenderon atraer europeos, na práctica a maioría foron traballadores asiáticos12, contratados como man de obra barata e fortemente
explotada polos seus patróns que, a pesar das duras condicións de vida e a
súa escasa aceptación pola sociedade peruana, van constituírse nunha das
minorías máis presentes no pequeno comercio nacional.
10. Entre 1876 e 1920, o período de maior inmigración europea, a colonia italiana foi a máis
numerosa, instalándose na cidade de Lima e no Callao. Procedían do Norte de Italia e constituíron un pequeno grupo de comerciantes, industriais e obreiros cualificados. Datos tomados do artigo de Durand, F.: “Los primeros industriales y la inmigración extranjera en el
Perú”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, 9.
11. O guano era un fertilizante de orixe animal, excrementos das numerosas aves que vivían nas
costas peruanas, moi empregado en Europa ata a aparición dos fertilizantes químicos, e que se
constituíu na principal fonte de divisas do Perú ata principios do século XX. Toda a vida económica e política do país dependerá, dunha maneira ou outra, da explotación do guano das illas.
12. De 1850 a 1875 chegou a Perú un amplo continxente de coolies chinos para substituí-la
man de obra indíxena e realiza-los peores traballos na agricultura, no sector do guano e na
construcción do ferrocarril. Chegaron 92.130 asiáticos desde os portos de Macao e Hong
Kong. A partir destas datas, debido á profunda crise económica do país e ás revoltas dos chineses, produciuse un ambiente de odio racial contra a súa presencia, que fixo que foran relegados ós sectores máis baixos da sociedade.
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Perú é un caso de industrialización tardía e feble, dependendo das súas
exportacións de materias primas. A inmigración europea13, aínda que non foi
significativa cuantitativamente, si cumpriu un papel de certa relevancia en
sectores como o comercio e as actividades económicas de rápido crecemento, actividades repudiadas pola elite local, e aproveitou para realiza-las
funcións dunha inexistente clase nacional empresarial, destacando numerosos europeos como pioneiros da nacente industria peruana14. A particular
estructura social peruana, xerarquizada en castas e cun carácter netamente
racista, permitiu o rápido ascenso dos europeos de raza branca e a súa fácil
asimilación, mentres as persoas de raza amarela ou negra quedaron relegados ós peores traballos.
Táboa n.º 3:
Estranxeiros por actividades económicas en Lima e Callao
Agricultura e gandería
Pesca
Minería
Industria
Transportes e comunicacións
Créditos e seguros
Comercio
Administración Pública
Outros

1.856
86
45
4.512
555
337
10.401
107
12.150

6’1%
0’3%
0’1%
15’0%
1’8%
1’1%
34’6%
0’3%
40’4%

Fonte: Censo peruano de 1931

A entrada de xaponeses podemos datala entre 1899 e 1923, anos en que ingresarían no país
uns 18.000 braceiros para traballar nas facendas agroexportadoras, e tiveron que soportar
duras condicións de traballo. Na década dos 30 prodúcese unha nova onda de traballadores
xaponeses libres que se instalan nos principais centros urbanos, dedicándose ó pequeno
comercio. Este continxente asiático foi estudiado por Amelia Morimoto.
13. César Ugarte (1926) exprésao así: “… lo que el Perú necesitaba no eran ‘brazos’ sino “hombres”, y hombres selectos que vinieran a elevar nuestro nivel de vida, a mejorar nuestra raza, a
dar impulso a nuestras industrias; hombres independientes que se establecieran en nuestro
suelo, vincularan a él su porvenir y el de sus hijos y se convirtieran en ciudadanos peruanos”.
14. Entre 1880 e 1920 prodúcese a primeira onda industrial, coa incursión de capitais peruanos e dos comerciantes de orixe europea, que crean as primeiras fábricas; podemos destacar
a José Pardo (de orixe galega), que fundou a fábrica de tecidos de algodón “La Victoria”, os
capitais ingleses que se investiron no sector téxtil, os alemáns crearon a cervexería Pilsen do
Callao, e os italianos controlaron o sector da alimentación con fábricas de chocolates, de pastas e incluso serradoiros. A presencia de europeos vai aumentando: entre 1880 e 1925, dun
total de 106 fábricas, 45 son de italianos, 13 de ingleses e 5 de orientais, xaponeses principalmente. DURAND, F. (op. cit.).
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En canto á presencia española, podemos destaca-lo seu escaso número15,
explicable pola situación conflictiva que vive o país ata finais do XIX e polas
difíciles relacións diplomáticas entre ámbolos países; consérvanse numerosos
informes de reclamacións de españois pola perda das súas posesións ou negocios destruídos por ataques de peruanos e das dificultades económicas que se
pasan no Perú. O goberno peruano intentou atraer inmigrantes españois a través dos seus consulados en España, como o de Santander16, ou en anuncios na
prensa nacional17. Toda esta propaganda foi contrarrestada desde a Embaixada
española en Lima, con numerosos informes negativos sobre a situación económica do país, considerándoo como un destino nada desexable18.
15. En tódolos informes consulares consultados destaca o escaso número de españois asentados no país pero tamén as grandes dificultades para saber un número aproximado pois a maioría non se inscribían nos consulados, estaban moi pouco organizados e cúlpase ó goberno
peruano disto.
16. J. A. Olivar, cónsul do Perú en Santander en 1881, fai un informe para fomenta-las relacións comerciais entre ámbolos países e resalta: “… Santander puede ser además la puerta de
una gran corriente de emigración hacia el Perú donde faltan braceros y abundan, en tiempos
normales, los medios de subsistencia…”.
17. Como este de 1874, inserido no Diario de Santiago: “Aviso importante a los agricultores,
labradores y artesanos como carpinteros, herreros, albañiles, maquinistas, picapedreros, peones, etc. El gobierno del Perú, careciendo de brazos en un país tan rico como es aquel, ha establecido una sociedad para facilitar las mayores ventajas posibles a todos los que deseen ir a
trabajar a aquel país. Las bases principales son:
- la Sociedad concede pasaje a las personas de ambos sexos que comprueben ejercer profesión o industria y carecer de los medios de traslación, por 25 pesos.
- los inmigrantes desde su llegada pueden ser libres de dirigirse a donde mejor les conviniese, aceptando el trabajo que les agrade.
- los inmigrantes que no encuentren ocupación pueden solicitar el auxilio de la sociedad (…).
- a los labradores y sus familias, en cuanto lleguen al Perú, ya hay proposiciones de
hacendados que les dan todo el terreno que puedan trabajar, cercado y con agua, habitaciones, herramientas y bueyes, hasta que recojan la primera cosecha. Lo que se les adelanta lo irán devolviendo del producto de las cosechas, la mitad irá para el labrador y la
otra mitad para el dueño de la finca.
El Perú es un clima seco en general. El idioma y las costumbres son iguales a las nuestras. El
viaje de 46 días es muy cómodo en magníficos vapores que tocan en Vigo cada mes.
Por ahora sólo se admiten de 20 a 25 emigrantes mensuales, con su cédula de vecindad visada.
Toda persona que desee emigrar a Perú puede dirigirse en persona o escrito a sus delegados
o al agente principal en Vigo, D. Camilo Molins”.
18. Tódolos informes teñen o mesmo ton pesimista para desanimar a posibles emigrantes
neste país; en 1909, o embaixador español redacta o seguinte informe: “… para informar a
V.E. acerca de la fuerte crisis económica que está atravesando este país y que afecta naturalmente a todas las clases sociales y sobre todo a la obrera (…) en estas circunstancias, siguen
llegando más y más emigrantes españoles que vagan por esas calles sin encontrar ni trabajo
ni sustento ni para ellos ni para sus familias (…) todos estos desgraciados no suspiran más
que volver a sus pueblos y maldicen a los malvados que les han engañado (…)”. Noutro
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Nun “Censo de Población Española no Desnacionalizada en América”19,
publicado na revista Vida Gallega, en 1927 viven en Perú 12.000 españois,
que contan con dúas sociedades de axuda mutua; en 1935 danse as mesmas
cifras. A maioría dos residentes españois20 son cataláns, vascos e galegos,
procedentes de Pontevedra e da Coruña. A maioría instálanse nas cidades, en
Lima e no porto do Callao21, e hai pequenas colonias en Paita, Eten, Trujillo, Chimbote, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cuzco e Arequipa, onde se crean
viceconsulados honorarios dirixidos polo español de máis prestixio económico asentado na zona e que serven para que os españois se inscriban, soliciten axudas económicas en caso de miseria, enfermidade, para regresar a
España e incluso para enterramentos. A falta dunha rede de Asociacións
como ocorre noutros países fai que dependan da Embaixada en Lima para
estas axudas. Nun informe do Consulado de España en Lima de 1924 faise
unha relación das asociacións españolas existentes no país: Casino Español
de Lima, Cámara Oficial de Comercio Española del Perú, Sociedad Española de Beneficencia en varias cidades como Lima, Callao, Iquitos e Cerro
de Pasco. Destacan o reducido número de socios das sociedades e o seu
escaso labor asistencial22 e cultural, pois só pertencen a elas os membros

informe desaconsella a chegada de emigrantes españois en forma de Colonos Agrícolas “…
el gobierno debe tomar las medidas que considere necesarias para evitar el gran mal que se
puede hacer, pues serán muchos los emigrantes que se alucinen con las tierras que les brinden y con las ofertas que les hagan sin saber los desgraciados la falta de seguridad y garantías que hay aquí fuera de las ciudades, el clima mortífero y los trabajos que tendrán que sufrir
para lograr ganar algún peso…”. En 1921 hai outro informe que menciona que é moi escasa
a afluencia de españois directamente da Península, aínda que si proveñen doutros países americanos e desaconsella que se faga caso ós intentos do goberno peruano por atraer inmigrantes resaltando as difíciles situacións das outras colonias estranxeiras como a inglesa.
19. Españois residentes en América en 1927 e 1935: Arxentina (1.210.000), Cuba (350.000),
México (80.000), Brasil (95.000), Chile (80.000), Uruguai (60.000), Estados Unidos
(33.000), Colombia (20.000), Perú (12.000), Venezuela (12.000), Paraguai (10.000), Ecuador
(8.300), Bolivia (4.000), República Dominicana (2.000), Guatemala (1.200), El Salvador
(1.000), Costa Rica (1.000), Haití (1.000), Honduras (1.000), Nicaragua (800), Panamá (700).
Datos recollidos da Revista Hispanoamericana de España.
20. No Anuario Estadístico de España de 1860 saen para Perú 403 españois: 11 de Barcelona, 14 de Cádiz, 4 da Coruña, 356 guipuscoanos, 5 de Málaga, 1 de Santander, de Sevilla,
de Valencia e Tarragona, e 9 biscaínos. En 1861 saen 814 cara a Perú, procedentes de Alicante
(5), Burgos (10), Cádiz (24), Canarias (43), A Coruña (201), Madrid (1), Málaga (7), Pontevedra (4) e Biscaia (15). Datos recollidos nun artigo de Moisés Llordén Miñambres titulado
“La emigración española a América: Ritmos, direcciones y procedencias…”.
21. Informe consular de 1888 no que aparecen inscritos no consulado do Callao 600 españois,
pero avísase de que faltan moitos que non se inscribiron.
22. Hai un informe moi interesante, realizado pola Legación de España en Lima, que data de
1922, no que se intenta fomenta-las relacións comerciais entre ámbolos países e nun dos parágrafos cítase “… nuestros compatriotas residentes en el Perú, la apatía y la falta de patriotismo
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máis ricos da comunidade, que son os únicos que poden percibir prestacións,
polo que a maioría dos españois asentados no Perú deben dirixirse ós Consulados23. Constátase a través de numerosos informes consulares o movemento dos emigrantes españois que van duns países a outros: chegan a Perú
procedentes de Arxentina ou Brasil, Panamá ou de Venezuela, por conxunturas económicas adversas, pensando que a súa situación vai mellorar no
novo país.
Benigno Lago Estévez naceu en Corcubión en
1897. No ano 1920 casou con Constanza Figueroa, natural de Fisterra. Ese mesmo ano ambos
emigraron á Arxentina24. O matrimonio instalouse na Patagonia, concretamente en Río
Un caso particular: don
Gallegos, onde naceron os seus tres fillos: Jaime
Benigno Lago Estévez
(en 1921), Alberto (en 1922) e Salvador (en
1925). Estiveron vivindo alí ata o ano 1931 e
realizaron algunhas viaxes a España, o que nos indica que contaban cunha
aceptable posición; proba da súa relevancia social e económica na comunidade galega asentada neste territorio é que Benigno Lago foi un dos fundadores do Centro Galego, creado en 192725. En 1931 a súa muller e os fillos
viñeron para España, por motivos de estudios dos rapaces e el decide trasladarse a Perú. A riqueza mineira do país fixo que se dedicase á explotación
de minas de mica e máis tarde á captura de lobos de mar, que tiñan gran
demanda pola súa pel de boa calidade, empregada para facer abrigos, bolsos,
zapatos e cintos. Cun barco da súa propiedade foi percorrendo toda a costa
EMIGRACIÓN
GALEGA NA COSTA
PERUANA

que se observa (…). Por un fenómeno que aún no me explico bien resulta ser el Perú, a pesar
de su clima privilegiado, de sus habitantes eminentemente simpatizadores con España, es uno
de los países donde menos españoles hay y donde es más, va disminuyendo la colonia en
número creciente (…) los españoles que suelen ir cada uno por su lado, viviendo como pueden,
envidiando al que tiene algún dinero y, si es preciso, tratando de hacerle daño (…)”.
23. Atopei numerosos informes que falan da numerosa conta de gastos extraordinarios da
Embaixada española en Lima, debido ás numerosas peticións de axuda dos españois residentes neste país, que acoden ó consulado “ … en demanda de auxilio pecuniario para acallar su
hambre o poder emprenser viaje a otras localidades donde la fortuna les sea más propicia, pues
numerosos españoles se han quedado sin trabajo y hoy viven en la indigencia” (ano 1915).
24. O pai da súa muller tiña alí un negocio. Como vemos seguiron o camiño da emigración
como moitos dos seus veciños e familiares e elixiron un país onde podían contar coa axuda
destes para saír adiante.
25. No censo de 1930 do Concello de Corcubión, onde estaba inscrito, aparece a familia como
ausente na Arxentina, en Río Gallegos. Na cualificación profesional aparece como Industrial.
Dirixía unha axencia de aduanas e unha consignataria de buques de cabotaxe, exportando
petróleo desde Ribadavia (Arxentina) a Río Gallegos. Foi o primeiro presidente do Centro
Galego. Vid. revista Céltiga, n.º 67 (1927).
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recoñecendo as boas condicións para a pesca da costa peruana. A raíz da II
Guerra Mundial, xunto cun socio peruano, Elguera26, exportarán barrís con
fígados de bonito en salmoira ós Estados Unidos e a UMRA, organización
europea con base en Italia. A grande cantidade de peixe que se desaproveitaba déulle-la idea de montar unha fábrica conserveira de peixe, e con axuda
financeira norteamericana27 e dos seus socios peruanos construíron a primeira fábrica pesqueira do país: “La Chalaca”, instalada no porto do Callao;
a seguinte foi a de Ilo, que tiña unha producción de 1000 caixas diarias de
latas de bonito para exportar a EE.UU.; despois fundaron novas fábricas en
Samanco, en Chimbote28 (la “Santa Rosa”) e en Chancay. En 1948 instálase
pola súa conta comprando a fábrica “Aguarima” en Mollendo, á fronte dela
puxo ó seu fillo Salvador e retirouse a Lima. En 1954, por problemas de
saúde e o descenso da demanda das conservas pola crecente competencia
xaponesa, toda a familia decide voltar a Corcubión29, cando Perú xa tiña as
bases para se converter nunha potencia pesqueira a nivel mundial e en só uns
anos pasaría a se-la primeira exportadora de fariña de peixe do mundo. Neste
proceso podemos destaca-lo papel destes pioneiros galegos, uns como pescadores, outros como patróns de pesca, industriais, donos de fábricas, etc.
As chamadas “cadenas migratorias” poden
atraer familiares ou emigrantes en xeral ou con
algún tipo de cualificación profesional para o
que existe unha determinada demanda con vantaxes económicas con respecto
á súa zona de orixe. Cantas máis cadeas se establezan e desde distintos países, mellor informados estarán os posibles emigrantes para escolle-lo seu destino. Estas redes favorecen a reagrupación familiar e a inserción económica e
A importancia das
cadeas migratorias

26. Que máis tarde se converterá nun dos magnates pesqueiros do país, fundando en 1955 a
empresa Miramar.
27. A pesar da oposición inicial do goberno peruano, temeroso de que o desenvolvemento da
pesca deixase ás aves guaneras sen peixes para alimentarse, co que a decadencia xa existente
no sector do guano sería total; pero a decadencia do sector era total e as posibilidades de
lograr maiores beneficios coa pesca lograroron que, finalmente, se lles permitise a creación
das primeiras fábricas.
28. Chimbote, onde a pesca será a partir de entón a base económica da zona, e de ser unha
localidade de a penas uns miles de habitantes converterase nunha tumultuosa cidade de
150.000 habitantes a fins da década dos 60. Será a zona onde se instale a colonia de galegos
máis importante, predominando o número de naturais de Corcubión e Malpica.
29. Establecido en Corcubión seguiuse dedicando ós negocios pesqueiros pero con moito
menor resultado. Potenciou desde a súa posición a creación dunha empresa para instala-la
auga potable no lugar, empresa que aínda está en mans da súa familia; á súa custa pavimentouse o lugar, púxose a rede de sumidoiros e mellorouse a Praza, construíndo un miradoiro
cara ó mar. Precisamente neste lugar rendeuselle unha homenaxe en 1980, instalando alí un
pequeno monumento na súa memoria.
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social do emigrante no novo país, o que provoca unha forte tendencia á emigración a longo prazo e incluso de maneira definitiva. Isto foi o que aconteceu no caso que estamos a estudiar: que un país tan pouco coñecido, e con
tan pouca tradición migratoria como Perú, fose elixido por habitantes dunhas cantas localidades da costa galega que a penas coñecían a súa existencia
é debido ó labor de atracción que exerceu nunha primeira fase este industrial
corcubionés, que levou a veciños e familiares para traballar nas súas fábricas, facilitándolles en numerosos casos a viaxe, sabendo que lles ía conseguir traballo e que se ían integrar perfectamente. Nunha segunda fase
debeuse máis á reagrupación de grupos familiares: maridos que reclaman as
súas mulleres e fillos, sobriños e veciños que queren probar “sorte” nun novo
país, realizando unha actividade, a pesca, na que traballaban dende sempre
pero pola que en Galicia non gañaban o suficiente. Imos explicar como se
foi creando esta cadea, seguindo sobre todo as fontes orais contrastadas cos
datos dos censos.
No Perú non se empregaba a rede ou a técnica do cerco para pescar,
sendo maioritario o uso da dinamita; loxicamente se pretendían crear unha
empresa conserveira isto era inadmisible, polo que o noso protagonista,
coñecedor das técnicas dos pescadores galegos, tratou de atraer xente da súa
terra que fosen da súa máxima confianza. Enterado de que en Chile, preto da
fronteira con Perú, había unha pequena colonia de 30 ou 40 mariñeiros orixinarios de Malpica, viaxou ata alí para que traballasen nas súas fábricas de
Ilo e Chimbote. A finais da Guerra Civil varias lanchas30 con pescadores
desta localidade mariñeira fuxiron da súa terra, da pobreza e por temor a
posibles represalias do novo réxime; conseguiron chegar a Francia e de alí
viaxaron no “Winnipeg”, barco fretado polo Servicio de Evacuación de
Refuxiados Españois, desembarcando en Chile. Estes homes formaban
varios clans familiares31: os irmáns Garrido, Celestino, Bernardino, e
Miguel, os Chouciño, Pedro e Celestino, Ignacio Pose Alfeirán, Francisco
Fariña Chouciño...; ó instalárense alí mandaron chamar a familiares e veciños, chegando a formar unha importante colonia de malpicáns nesta zona da
costa peruana. Moitos deles traballaron para Benigno Lago, pero pouco a

30. No Censo de 1940 de Malpica aparecen como Prófugos os tripulantes dos seguintes barcos: “San Adrián”, con 26 homes a bordo, a lancha “Montevideo”, cunha ducia de homes, e
a “Rocío” con 36.
31. No Censo de 1940 aparecen no Perú ademais destes homes: Miguel Garrido Blanco, Luis
Garrido Carrillo, Juan Delgado Criado, José Castro Amigo, José Novo Porto, Ramón Arcay
Novo, Bernardino Garrido Carrillo, Adolfo Verdes Amigo, Celestino Garrido Chouciño,…
Como podemos ver polos apelidos que se repiten foron primeiro uns familiares, que pola súa
vez levaron outros, etc.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 187

Paxs. 177-198

1/6/04

11:22

Página 188

Aproximación ó estudio da emigración…

pouco foron desligándose e montando os seus propios negocios, comprando
barcos e montando fábricas, dando lugar nalgúns casos a importantes imperios económicos como o de Celestino Garrido Pose, que chegou a ser vicecónsul español en Perú .
En 1946 Benigno Lago visitou España para levar consigo a súa familia,
pois antes debido á Guerra Civil e á Guerra Mundial fóralles imposible reunirse. Ademais da súa familia contratou a varios veciños do lugar32 como
Luis Santiago Lago, os irmáns Vázquez, os irmáns Silva, Benigno Abella…,
todos pescadores e xente relacionada coa construcción de barcos, para que
traballasen na súa empresa. A situación de comarca de Fisterra era bastante
difícil durante a posguerra, con altos niveis de paro, soldos moi baixos, falta
de productos básicos, nunha localidade que a penas tiña saídas profesionais
como non fose o mar. Os salarios e as condicións de rápido ascenso económico ofrecidas eran moi boas, o que os animou a “probar fortuna”. Isto foi
o xermolo da pequena colonia de galegos no Perú.
A pesca industrial en Perú comezou na década
dos 40: extraían figados de bonito que exportaban a laboratorios norteamericanos para facer
vitaminas. En torno a 1946 creouse a Industria
Pesquera S.A. e instaláronse numerosas fábricas
conserveiras en Ilo, Chimbote e Mollendo. Nos anos 50 destaca a súa importancia cuantitativa no número de barcos e fábricas e comeza a exportarse
fariña de peixe33. A pesca converteuse nunha das bases económicas do país,
Características dos
galegos asentados na
costa peruana
(1940-1970)

32. En 1946 marcharon con Benigno Lago, a súa muller e dous fillos, Jaime, casado con
Josefa Rodríguez, e Alberto. En 1947 emigra o seu fillo Salvador coa súa esposa M.ª Ángeles Cordo, seu primo Benigno Abella, coa muller e dous fillos, un sobriño: Víctor Lado
Pomiano, que se reunirá coa súa muller Carmen Mosquera e dous fillos en 1952. En 1950
emigra José Martínez López e Luis Santiago, coa súa muller Amelia Fernández e unha filla
(en Perú naceron dous fillos máis), e un ano despois seu irmán Francisco, que casará por
poderes con Dolores López Soliño, que se reunirá co seu home en 1960. En 1951 emigran os
irmáns Silva Canosa, José e Celestino, e Francisco Vázquez Candamo, que en 1955 levará a
dous irmáns, Bernardino e Manolo, coas súas respectivas mulleres e fillos. Tamén marcha
neste ano Manuel Cacheiras, que mandará chamar ó seu fillo Carlos en 1964, e que, casado
cunha peruana, aínda reside en Lima, e José Outes. En 1953 emigra Manuel García Lagoa,
que levará a seu irmán Saturnino en 1960 e tamén emigrarán as súas respectivas esposas,
tendo fillos nacidos alá. En 1955 emigra Feliciano García coa muller e seis fillos. Desde Fisterra emigra José Fraga Insua, que mandará chama-la súa muller e dez fillos, con algún
sobriño, etc. Datos tomados nos censos dos diferentes concellos e contrastados coa fonte oral,
unha das bases deste traballo.
33. A transformación do peixe en fariña ofrecía a oportunidade de aproveitar grandes bancos
de peixe que non eran empregados para o consumo humano.
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véndose favorecida polas aguas peruanas moi ricas en plancto, o que provocaba unha grande afluencia de bancos pesqueiros. Era unha producción
dedicada á exportación, pero esta industria estaba máis centrada nas grandes
capturas que na modernización técnica das súas fábricas, o que provocará
nos 60 unha profunda crise do sector.
A pesca e traballos relacionados co sector, como a construcción de barcos e o seu mantemento e arranxo, foron as principais actividades realizadas
por estes galegos en Perú. Tódolos emigrantes levaban contratos de traballo
feitos polos seus coñecidos ou familiares; moitos deles conseguirán aforrar
e mercar un pequeno barco e incluso crear unha pequena flota, ou montar
pequenos negocios como talleres mecánicos ou estaleiros; os menos lograron ser donos de fábricas. Benigno Lago necesitaba mariñeiros expertos que
patroneasen os seus barcos e lograsen pesca-la maior cantidade de peixe
para as súas fábricas de conservas; os galegos impuxeron o sistema de cerco
para pescar, aínda que co paso do tempo os adiantos técnicos foron numerosos con barcos cada vez máis grandes e modernos, pero como contan algúns
dos entrevistados “había tanta pesca que con seguir as aves guaneras xa se
sabía donde estaba, era cuestión de sacar as redes e pescar”. A grande maioría eran mariñeiros que traballaron por conta de patróns peruanos e españois;
hai outros como Víctor Lado, que traballou de xerente nas empresas de seu
tío, conseguiu mercar un barco pola súa conta, pero fóiselle a pique e finalmente instalouse en Lima, montando un pequeno comercio; Luis Santiago e
Manolo García traballaron de mergulladores e como mecánicos, e no ano 57
conseguiron, con Francisco Santiago, montar unha empresa con varios barcos de pesca da súa propiedade, chamada “San Marcos”; outros como os
irmáns Vázquez eran carpinteiros e montaron un taller de carpintería e un
pequeno asteleiro, aínda que un dos irmáns preferiu independizarse e traballar para unha empresa automobilística.
Como xa vimos dicindo a causa primordial da partida era o desexo de
mellora-la situación económica: a maioría emigrou contando coas promesas
dun traballo mellor retribuído, para formar un pequeno capital e regresar á
súa terra. Hai algúns casos como o de José Silva, que aínda que retorna en
1959, decide volver ó Perú en 1960 “… pois os salarios eran mellores alá,
traballábase duro pero se ganaba bastante…”, de onde retorna definitivamente en 1966, ou no caso de Salvador Lago, que, tras regresar con seus pais
e irmáns no 54, marchará de novo no 78 coa súa muller. No caso da emigración feminina o seu desexo era estar coa súa familia e tamén aceptan a
situación ó saber que alí se atopa xente coñecida, mesmo da familia que as
pode axudar a integrarse.
A maioría dos corcubioneses instaláronse na costa peruana, sobre todo
en Chimbote, onde xa existía unha ampla colonia de malpicáns, como di
Carmen Mosquera “… yo creo que medio Malpica estaba allí… y cuando

ESTUDIOS MIGRATORIOS 189

Paxs. 177-198

1/6/04

11:22

Página 190

Aproximación ó estudio da emigración…

íbamos a la Plaza de Armas a pasear parecía Galicia, hablando en gallego y
de nuestras cosas…”. A súa vivenda estaba nos portos onde traballaban ou
onde se instalaban as fábricas: Chimbote, Ilo, Samanco, Mollendo, La
Boquita, Callao ou Lima.
O caso de Chimbote é o máis destacable, pois foi crecendo en relación
coa maior afluencia de galegos; de ser un pequeno porto, a través do que se
exportaba o azucre das facendas próximas, nos anos 50 e co auxe pesqueiro
pasará a se-lo porto pesqueiro máis importante do país con oito conserveiras, tres fábricas de fariña de peixe e unha flota pesqueira que está en continuo crecemento para cubri-la gran demanda de anchoveta e bonito. En 1960
esta cidade contaba con 160.000 habitantes, que traballaban en máis de 40
fábricas, cunha flota de 800 barcos, que chegan a desembarcar no seu porto
máis de 200.000 toneladas de peixe para as fábricas.
A colonia galega na década dos 50 e 60 foise incrementando, contando
con varios miles de galegos, asentados en Chimbote principalmente. A maioría procedían da Costa da Morte: Malpica e Corcubión, pero tamén había
unha pequena colonia procedente da provincia de Pontevedra, de Marín
sobre todo, e tamén algunhas familias ourensás dedicadas ó pequeno comercio e á pesca. De Ourense era José Fernández, casado cunha chilena e un
personaxe moi querido polos galegos, en Callao dirixía un restaurante ó que
acudían os seus paisanos sempre que podían ”allí el español que llegaba con
o sin dinero era bien recibido, era una especie de cónsul para todos nosotros…”. Os emigrantes galegos tendían a vivir preto, por exemplo en Chimbote vivían en varios barrios próximos, de clase media, no centro da cidade;
aínda que non exclusivos de españois, separábanse claramente dos barrios
obreiros peruanos, a maioría en casas alugadas, e vivían cun bo nivel de
vida, que lles permitía aforrar, pensando nun próximo retorno a Galicia.
Reuníanse na Casa de España, fundada en 1958 por tódolos galegos residentes; a compra do terreo e a construcción do edificio foi financiado polos
patróns e donos dos barcos galegos e das fábricas e polos mariñeiros que
debían paga-lo xornal máis elevado de toda a semana para contribuír á súa
edificación; aínda que non se pagaban cotas de inscrición, en casos de necesidade dalgún membro enfermo ou que quixese regresar a España, entre
todos axudábano, ou enviaban cartos para as festas do seu lugar ou para
arranxa-la igrexa, etc. Aínda que os promotores foron galegos, alí podían
reunirse xente de calquera nacionalidade. Constaba dun amplo bar e un
comedor, con varios salóns nos que facían festas da comunidade, nas que
afloraba a “morriña”. Os emigrantes reuníanse para tomar unha copa, xogar
ás cartas, etc., era un lugar de descanso e confraternización.
Tódolos consultados falan da facilidade de adaptación en Perú, axudada
esta situación pola presencia de familiares e coñecidos. As relacións cos
peruanos, que tódolos entrevistados cualifican de cordiais e boas, baséanse
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moito nas relacións de tipo social. Declaran non sentir ningún tipo de rexeitamento, senón que foron acollidos con cariño e respecto, levando unha vida
cómoda. A maioría integrouse perfectamente ós costumes sociais e culinarios peruanos, pero seguíronse mantendo as comidas galegas, os horarios, as
festas e incluso os barcos tiñan nomes en galego. A maioría mantívose fóra
da política e das folgas, que foron aumentando na década dos 60. Normalmente non existían problemas graves e relacionábanse moito en festas e no
traballo, pero aínda queda a imaxe do peruano, do cholo como home pouco
traballador, que a penas aforraba e por iso non tiña nada, pero tamén cun
certo paternalismo destacan o boas persoas que eran. O que máis lles impresionou ós galegos ó chegar ó país foi o clima, moi caloroso, sen chuvias que
os obrigasen a refuxiarse nas súas casas polas tardes; e a enorme diferencia
que existe neste país entre os moi ricos e os moi pobres, cunha inexistente
clase media peruana, esta clase media estaba conformada polas colonias
estranxeiras que residían no país. A integración, polo tanto, foi bastante fácil,
tendo a mesma lingua e, sobre todo, a presencia de numerosos amigos e
familiares que os axudaban a socializarse e integrarse na nova sociedade de
acollida.
A maioría dos emigrantes instalados na zona
regresan a finais da década dos 60; son varias as
causas de tal decisión. A maioría instálase no
país para aforrar un capital e voltar á súa terra.
Matrimonios con peruanos e nacemento dos fillos alí fan que esta decisión
sexa abandonada ou aprazada. O maior continxente de retornados deuse no
anos 69 e 70 debido, sobre todo, a unha profunda crise no sector pesqueiro,
co descenso de capturas, ás nacionalizacións levadas a cabo pola dictadura
peruana e ó terromoto que arrasou esta zona en 1970.
No ano 1960 o goberno autoriza o crecemento34 sen control desta industria, o que fai que se produza unha caótica instalación de fábricas e que se
duplique a flota de barcos; isto provoca que a producción de fariña de peixe
sexa tan elevada que non atope mercado, polo que os prezos baixan estrepitosamente. A industria pesqueira peruana soportaba unha forte tributación,
Retorno destes emigrantes a España: causas

34. Nos 60 Perú igualou a Xapón como potencia pesqueira e proporcionaba a cuarta parte das
divisas nacionais. En 1964 Perú capturou case 9 millóns de toneladas de anchoveta e exportou 1.400.000 toneladas de fariña, dando ó país o 24’4% das súas divisas. Un dos países máis
pobres de América era un dos maiores productores de fariña de pescado, que se exportaba a
36 países.
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que facía moi dificultosa a modernización do sector. A partir de 1967 nótase
un descenso lento e crecente nas capturas de peixe35, polo que cada vez tiñan
que quedar máis barcos amarrados, o que provoca a ruína de pequenos armadores.
Unha das primeiras medidas do goberno militar, tralo golpe de estado de
1968, foi nacionaliza-lo sector pesqueiro, o que provocou que numerosos
armadores malvenderan ou perderan os seus barcos e fábricas, pois no sector
financeiro limitaron a participación de capital estranxeiro en só un 20% do
total da empresa. O goberno peruano acabou controlando toda a industria
pesqueira pero non conseguiu soluciona-la grave crise en que estaba inmersa.
O terremoto do 70 en Chimbote é un dos factores directos do retorno de
máis dun millar de emigrantes galegos. Este terremoto foi un dos máis graves ocorridos ata entón no mundo, con cerca de 30.000 mortos e cidades e
lugares totalmente arrasados. As cidades más afectadas foron Huaraz,
Chimbote e Trujillo, que se viron practicamente destruídas. A colonia
galega tivo numerosas perdas materiais aínda que non houbo ningún morto;
a destrucción das súas casas e pertenzas provocou que a maioría, unhas 200
familias, decidisen retornar á súa patria, co apoio do Instituto Nacional de
Emigración Español, que lles ofreceu a posibilidade de pagárlle-la metade
do prezo da pasaxe e axuda para atoparlles vivenda e un traballo. Aínda que
pensaron en volver a Perú, a mellor situación en España fai que decidan
quedar na súa terra.
Perú, como país independente, aprobou unha
serie de leis para atraer man de obra europea,
pero as duras condicións laborais, a inmobilidade social e o seu escaso desenvolvemento económico, constituíron un freo
para os europeos e españois que emigraban masivamente a América na
segunda metade do século XIX, principalmente á área do Prata e Cuba, onde
as posibilidades de mellora-la súa situación eran moito maiores.
Esta situación continuou ó longo do século XX, pero na década dos 40 o
xermolo dun importante desenvolvemento industrial pesqueiro e conserveiro
e a presencia dalgúns pioneiros naturais da Costa da Morte, que estableceron
amplas cadeas migratorias, son dous dos factores principais para explica-la
CONCLUSIÓNS

35. A anchoveta foi desaparecendo das aguas peruanas: esta especie desova dúas veces no
ano, en inverno e no mes de marzo, aliméntase de plancto e de diatomeas e pequenos crustáceos. Vive nas augas frías da corrente peruana ou de Humboldt; se estas aguas se quentan a
anchoveta desaparece e isto foi o que sucedeu nestes anos: no Callao, en marzo, recibíronse
268.000 toneladas mentres que en outubro a penas chegaron a 27.000. No mes de outubro a
pesca en Chimbote descendeu nun 80%. O descenso das capturas foi brutal.
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presencia de varios milleiros de galegos establecidos na costa peruana dedicados ó sector pesqueiro.
Aínda que a súa importancia é pouco significativa cuantitativamente, cremos que é importante destaca-la súa propia especificidade nas correntes
migratorias dos galegos, destacando a súa profunda pegada no país andino e
as súas repercusións na zona de orixe destes emigrantes.
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Resumo
APROXIMACIÓN Ó ESTUDIO
DA EMIGRACIÓN GALEGA DA
“COSTA DA MORTE” CARA A
PERÚ NA SEGUNDA METADE
DO SÉCULO XX (1940-1970)
M.ª Teresa García Domínguez

Neste artigo estudiámo-la emigración dun grupo de galegos
naturais da chamada “Costa da Morte” coruñesa cara a Perú, un
país moi pouco coñecido nas correntes migratorias galegas. Na
primeira parte do traballo expoñémo-la súa realidade como país
inmigratorio trala súa independencia. Empregando fontes como
padróns municipais, informes consulares e fontes orais, analizámo-las causas desta emigración e as súas características, destacando as cadeas migratorias establecidas e a figura de Benigno
Lago como “pioneiro” que estableceu as relacións familiares e
veciñais necesarias para esta elección.

Palabras clave: emigración, “Costa da Morte”, Perú, pesca, cadeas migratorias.

Resumen
APROXIMACIÓN AL ESTUDIO
DE
LA
EMIGRACIÓN
GALLEGA DE LA “COSTA DA
MORTE” HACIA PERÚ EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XX (1940-1970)
M.ª Teresa García Domínguez

En este artículo estudiamos la emigración de un grupo de gallegos naturales de la llamada “Costa da Morte” coruñesa hacia
Perú, un país muy poco conocido en las corrientes migratorias
gallegas. En la primera parte del trabajo exponemos su realidad
como país inmigratorio después de su independencia. Utilizando
fuentes como padrones municipales, informes consulares y fuentes orales, analizamos las causas de esta emigración y sus características, destacando las cadenas migratorias establecidas y la
figura de Benigno Lago como “pionero” que estableció las relaciones familiares y vecinales necesarias para esta elección.

Palabras clave: emigración, “Costa da Morte”, Perú, pesca, cadenas migratorias.

Resumé
APPROCHE DE L’ÉTUDE DE
L’ÉMIGRATION GALICIENNE
DE LA “CÔTE DE LA MORT”
VERS LE PÉROU DURANT LA
DEUXIÈME MOITIÉ DU XXe
SIÈCLE (1940 - 1970)
M.ª Teresa García Domínguez

Dans cet article, nous étudions l’émigration d’un groupe de galiciens originaires de la dite “Côte de la Mort” de La Corogne vers
le Pérou, un pays très peu connu en ce qui concerne les flux
migratoires galiciens. Dans la première partie du travail, nous
exposons sa réalité comme pays touché par l’immigration après
son indépendance. Nous utilisons des sources comme des recensements municipaux, des rapports du consulat et des sources
orales; nous analysons les causes de cette émigration et ses
caractéristiques, en soulignant les chaînes migratoires établies et
en insistant sur le personnage de Benigno Lago qui est le “pionnier” qui a établi les relations familiales et vicinales nécessaires
pour ce choix.

Mots clés: émigration, “Côte de la Mort”, Pérou, pêche, chaînes migratoires.
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Abstract
AN APPROACH TO THE STUDY
ON GALICIAN EMIGRATION
FROM THE “COSTA DA
MORTE” TO PERU DURING
THE SECOND HALF OF THE
XX CENTURY (1940-1970)
M.ª Teresa García Domínguez

In this article we study the emigration of a group of Galicians
from the “Coruñes Costa da Morte” to Peru, a country, about
which little is known in terms of Galician migratory trends. In
the first part of the study we describe its reality as an immigratory country after its independence. By means of sources such
as municipal census, consular reports and oral sources we
analyse the reasons for this emigration and its characteristics
while highlighting established migratory links as well as the
figure of Benigno Lago the “pioneer” who established family
and vicinal relationships, which were necessary for this choice.

Key words: emigration, “Costa da Morte”, Peru, fishing, migratory links.
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De tódolos galegos que no primeiro
século do Descubrimento chegaron
ó Novo Mundo, ningún deixou testemuñado para a posterioridade
tanto amor e interese por Galicia
como o dominicano ourensán Fr.
Hernando de Ojea, teólogo famoso,
misioneiro coñecedor das linguas
indíxenas, traballador incansable
no eido da historia. Foi o primeiro
Ignacio Cabano Vázquez
que intentou unha historia documentada de Galicia, do que dan fe
os manuscritos por el redactados en
México e que hoxe se conservan na
Academia da Historia.
Ten un interese moi especial a súa deliciosa Historia del Apóstol Santiago, traballada en México durante moitos anos, completada na cidade de
Santiago durante a súa estadía en 1601 e que volveu traer, enriquecida con
novos datos, en 1614, para dala á imprenta nos primeiros meses de 1615, ano
da súa morte en Madrid1.
Como testemuño dun recompilador de datos e observador directo dun
momento histórico, esta Historia del Apóstol Santiago xa merecera no século
XVII a atención de Erce Jiménez e, posteriormente, doutros grandes autores
como o Padre Flórez ou o mesmo López Ferreiro. Pero a obra interesa especialmente por se-la viva expresión da devoción que as xentes da Nova España
lle profesaban, día a día, ó Apóstolo, transmitida por un paisano noso que nos
informa, así mesmo, sobre o arraigamento de Santiago Apóstolo nas Indias,
“a donde le profesamos el mismo amor y devoción que los gallegos”2.

FREI HERNANDO
OJEA (1543-1615).
UN LIBRO SOBRE
SANTIAGO ESCRITO
EN NOVA ESPAÑA
POR UN GALEGO

1. O presente artigo é unha nova versión da “Introducción” que presenta a edición facsimilar
de La Historia del Glorioso Apostol Santiago... (1615) publicada en Santiago de Compostela
en 1993, con motivo da Exposición Santiago & América, realizada no mosteiro de San Martiño Pinario (Santiago de Compostela, marzo-maio de 1993). Pero non se trata dunha simple
traducción senón que se actualizou e anotou en gran medida; ademais, e dado o inesperado
interese que espertou entre as persoas interesadas pola bibliografía galega e por este autor
senlleiro, permitímonos darlle deste modo unha maior difusión, xa que incomprensiblemente
está ausente en obras recentes nas que non debería faltar.
2. Sobre a relación existente entre Galicia e América, e máis concretamente sobre a súa relación con Santiago, son de obrigada consulta os seguintes estudios: HELIODORO VALLE,
Rafael: Santiago en América, México, 1946; CONTRERAS, Juan de (Marqués de Lozoya):
Santiago en España, en Europa y en América, Madrid, 1971; GÓMEZ CANEDO, Lino: Los
gallegos en América: Entre el descubirmiento y la emancipación, Santiago, 1983; PLÖTZ,
Robert: “Lazo espiritual y cultural entre América y Europa: Santiago de Compostela”, en
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Galicia, Santiago y América, Santiago, 1992; EIRAS ROEL, Antonio e REY CASTELAO,
Ofelia: Los gallegos y América, Madrid, 1992; AA.VV.: Galicia e América: cinco séculos de
Historia, Santiago, 1992; e a máis recente e abundante bibliografía aparecida no catálogo da
Exposición Santiago & América, Santiago, 1993.
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Frei Hernando de Ojea3 naceu en Ourense
nunha data que se sitúa, repetidamente, arredor
do ano 1560. Sen embargo, nun informe do Prior dos dominicanos de
México presentado en 1603 ó Consello de Indias consta que ten sesenta
anos, do que se deduce que naceu en 1543. Este informe recolle tamén que
leva trinta e sete anos de hábito e que é fillo da Provincia Dominicana de
México, do que se conclúe que profesou como dominicano na capital azteca
ós vintetrés anos. Nel queda constancia, así mesmo, de que foi Mestre de
estudiantes e Prior tres veces, e que é “docto en Teología y de mucha virtud”. Nesta data pertencía á pequena comunidade, formada por cinco frades,
do convento da Piedade da devandita cidade de México4.
I. O AUTOR

Hernando de Ojea morreu en Madrid en 1615
traballando nun novo mapa de Galicia

3. Sobre o noso autor, véxase ademais: FERNÁNDEZ ALONSO, Benito: Orensanos ilustres,
Ourense, 1916; PARDO VILLAR, Aureliano: “Dominicos orensanos ilustres. El maestro Fr.
Fernando Ojea”, en Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, XII (1936-1938), pp.
32-33. GONZALEZ LÓPEZ, Emilio: La Galicia de los Austrias, A Coruña, I, 1980, pp. 479481. COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio: Diccionario bio-bibliográfico de escritores, Santiago de Compostela, II, 1952, pp. 499-501. O presente artigo actualiza en boa medida os traballos precedentes.
4. En 1889 publicouse en Madrid o tomo XCIV da Colección de documentos inéditos para la
Historia de España. Nel aparece un documento bastante curioso e de interese para Galicia, que
permanecera descoñecido na biblioteca do Marqués de Fuensanta del Valle: Relación hecha en
la provincia de Mechoacan en el año de 1603 por mandado del Conde de Lemos, Presidente
del Consejo de Indias. O interese para Galicia fúndase en dúas razóns: en que se refire ó VII
Conde de Lemos Pedro Fernández de Castro e en que ofrece datos interesantes sobre algúns
misioneiros galegos que se encontraban en Indias a principios dos século XVII. Pois ben, os
documentos ós que nos referimos demostran o interese do Conde de Lemos (Presidente do
Consello de Indias entre 1603 e 1610) por coñecer puntualmente a categoría persoal de cada
un dos frades que nese momento estaban en Nova España. A relación máis minuciosa é a que
se refire ós Dominicanos da Provincia de Santiago de México, asinada polo prior do Convento
de México (1603), na que se lle dedican unhas poucas liñas a Fr. Hernando de Ojea.
Véxase, ademais, o artigo de CARREIRA CONDE, Eduardo: “Misioneros gallegos en Indias
según el VII Conde de Lemos”, en El Correo Gallego (20 de marzo de 1993).
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Por outras fontes sabemos que os
seus grandes méritos no campo do
ensino valéronlle o título de Mestre
en Teoloxía e que foi requirido polo
Santo Oficio de México para axudar a
apagar en 1594 un foco de propaganda xudaica que se acababa de descubrir: acudiu con presteza e chegou
a escribir un tratado de controversia
titulado La venida de Cristo y su vida
y milagros en que se concuerdan los
dos testamentos divinos, Viejo y
Nuevo, publicado en Medina del
Campo en 16025.

5. Asunto do que dá cumprida explicación no “prólogo al lector”. Compuxo este tratado para
darlle máis estabilidade e fundamento á súa doutrina, engadindo, ademais, algúns tratados
alleos que traduce ó castelán, tales como o do xudeu Rabí Samuel sobre a Ley mosaica y la
perdición de los judíos. A segunda parte da obra non se publicou. Sobre os avatares que sufriu
o autor e maila súa obra é moi interesante a eséxese, que o sempre esclarecedor Ojea nos describe: “Quiero advertir aquí que habiendo yo venido a España, entre otros negocios, á la
impresión deste libro, y habiendolo encomendado á quien por mayor seguridad le embiara en
otro navio de la misma flota en que yo vine, anduvo perdido y fuera de mi poder mas de un
año. Y viendo yo su mucha tardanza y el mal succeso mio, determine sacar en limpio otro del
original y borron que truxe conmigo: aunque fue Dios servido viniesse á mis manos, al cabo
deste tiempo el que andaba descaminado, quando iba acabando de sacar en limpio con no
pequeñas difficultades y trabajos, este que ahora sale á luz. Digo esto, para que si pareciesse
impresso en otra parte, se adviertan quien es el Autor del = Fr. Hernando Ojea”.
Descrición da edición: La venida de Christo y su vida y milagros en que se concuerdan los
dos testamentos diuinos Viejo y Nueuo/ compuesta por fray Hernando de Ojea Gallego, de la
Orden de Predicadores de la prouincia de Mexico de la Nueua España; con cinco tablas muy
copiosas.- En Medina del Campo: por Christobal Lasso Vaca..., 1602.- [8], 349, 48, [34] h.;
Fol.- Marca tipográfica en portada.- Sign. ¶8, A-Z8, 2A-2V8, 2X6, 3A-3F8, ¶8, ¶¶8, ¶¶¶8, ¶¶¶¶10.
Ref. bibliográficas: PÉREZ PASTOR, Cristóbal: La imprenta en Medina del Campo, Madrid,
1895, Edic. facsimilar de Pedro M. Cátedra en Valladolid, Junta de Castilla y León, 1992, (n.º
252). SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura hispánica, Madrid, 1994, XVI, (n.º
1821). Loc. de exemplares: CATÁLOGO Colectivo del Patrimonio Bibliográfico:
<http://www.mcu.es/ccpb/index.html>
Por certo, como curiosidade tipográfica, o escudo de portada é o mesmo que utiliza o impresor Agustín de Paz para a segunda edición da Descripción del Reyno de Galizia do Licenciado
Molina (Mondoñedo, 1551). Véxase con respecto a isto: CABANO VÁZQUEZ, Ignacio:
“Mare libri brumale navigando: Las ediciones de la Descripción del Reyno de Galizia del
Licenciado Molina”, en Museo de Pontevedra, 1995, pp. 435-456.
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A súa actuación misioneira entre os indios respondeu ó programa pastoral da Orde de Predicadores, xa constituída en Provincia de Santiago de
México en 1532 como resultado da acción eficaz do gran misioneiro español de orixe galega Fr. Domingo de Betanzos. Os dominicanos coidaron
especialmente o estudio das linguas indíxenas, e Fr. Hernando chegou a
domina-la lingua mexicana.
Estivo en España dende 1601 a 1603. Este trienio ocupouno na realización dun proxecto que amosa ata que punto a lembranza de Galicia o acompañara sempre. En efecto, céntrase en reunir materiais para escribir unha
Historia de Galicia6. Para iso procurou a axuda de D. Diego Sarmiento, primeiro conde de Gondomar, con quen mantivo correspondencia diversa en
España e, a partir de 1604, dende México7.
En 1614 regresou a España con algúns manuscritos que intentou publicar
aquí. Pero case tódolos seus esforzos foron inútiles. Aínda hoxe permanecen
inéditas na Biblioteca da Real Academia da Historia algunhas obras escritas
da súa man. Pero antes de vir de México lograra ver publicada a Carta o
Descripción geográfica del Reyno de Galizia, que preparara como complemento da súa Historia de Galicia. Ojea entende, con excepcional criterio,

6. Na Academia da Historia (Colección Salazar) consérvanse varios cadernos manuscritos da
mesma (que comprenden dende o capítulo XII do libro IV: Del rey Wamba hasta la conquista
de Toledo por Alfonso VI), ademais doutros papeis seus referentes a xenealoxías de familias
oriúndas de Galicia (sendo o máis extenso de todos o que se refire á familia e descendencia
dos Oxeas ú Ojeas).
7. A quen se dirixiu xa dende Medina del Campo en outubro de 1602, pedíndolle que interpuxese o seu valemento para que puidese permanecer algún tempo máis en España, a fin de
completa-la súa Historia de Galicia. O certo é que dous anos máis tarde escribía outra vez
dende Nova España enviándolle unha copia do manuscrito da súa obra, que estaba moi adiantada. Sobre as obras de Ojea e a súa relación con Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, véxase: PÉREZ PASTOR, Cristóbal: La imprenta en Medina del Campo..., op. cit.,
pp. 324-325, onde se dan a coñecer tres cartas autógrafas de Hernando Ojea que se conservan na Biblioteca da Real Academia da Historia dirixidas a Diego Sarmiento de Acuña, datadas dúas delas en Medina del Campo o 24 de outubro e o 2 de decembro de 1602 e a terceira
en Santo Domingo de México o 18 de outubro de 1604. SÁNCHEZ CANTÓN, José: Don
Diego Sarmiento Acuña, conde de Gondomar 1567-1626, Madrid, 1935, pp. 80-81, dando a
coñecer, verbo disto, cinco cartas autógrafas conservadas na Biblioteca de Palacio (manuscritos 2106, 2115 e 2178): unha datada en Cádiz o 20 de novembro de 1603, e as demais en
Santo Domingo de México o 13 de febreiro e 15 de maio de 1604, o 20 de marzo de 1605 e
o 12 de decembro de 1606. É de consulta imprescindible o traballo de MANSO PORTO, Carmen: Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar 1567-1626: Erudito, mecenas y
bibliófilo, Santiago de Compostela, 1996, en particular os capítulos II: “El erudito”, pp. 5183, III: “El mecenas”, pp. 85-99, e “Correspondencia libraria y bibliotecaria de don Diego
Sarmiento de Acuña”, pp. 269-277, (n.º 122-130).
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que a cartografía é un primeiro inventario, a idea de que se pode representala forma do mundo ou dun país e establece-los seus límites. A descrición fai
entrar á xeografía nas premisas da análise8. Como novidade podemos avanzar que este mapa estaba xa perfectamente confeccionado en 1602, como se
desprende da carta datada en Medina del Campo o 24 de outubro de 1602
dirixida a D. Diego Sarmiento: la Tabla o descripción geográfica de Galizia, que yo con mi pobreza la haré imprimir en Toledo o en Sevilla, ya que
soy tan venturoso que, para las cosas comunes y de que todos gustan, no
hallo siquiera vn adarame de fauor y de ayuda. En lo qual y en seruir al
reyno y a todos los naturales dél, gastaré de muy buena gana todo lo que
sacare deste libro [Historia de Galicia] -que de sola esta ympresión serán
más de mil y trescientos ducados-, como he gastado vn buen pedaço en
hazer eso que a algunos parecerá niñería. Y certifico a vuestra merçed que
para hazer la magestad del Rey difunto una descripción como esa, de vn
pedaço de la Nueva España, que enuió para ello dos años, apenas hiçieron
tanto como yo a solas y a mi costa, sin ayuda de nadie; pero doylo todo por
bien empleado a trueco de auer hecho algún seruicio a la patria9. Noutra
carta posterior menciónase que Ojea xa entregara para a súa impresión o
mapa, polo que se deduce da enviada a Diego Sarmiento, datada en Cádiz o
20 de novembro de 1603: o autor narra os pormenores do seu embarque para
México dende Cádiz e lémbralle que non se esqueza de intervir nos trámites
para a impresión da súa Descripción del reino de Galicia —o manuscrito
desta obra deixárao en poder de D. Pedro Fernández de Castro (VII Conde
de Lemos) e do Secretario de Estado Andrés de Prada—, ademais de comunicarlle que lle solicitara o oficio de cronista das Indias ó conde de Lemos,
confiando en que tamén recibirá o seu apoio: ... De mis cosas no tengo que
hacer recomendación particular, porque estando vuestra merced de por
medio, que es tan patrón y señor mío, sería superfluo el hacerlo. Pero, porque no se le caigan de la memoria con mi ausencia, aduierto a vuestra
merçed que la Descripción del reino queda en poder del conde de Lemos, a
cargo del secretario Andrés Prada el hacerla imprimir y la gloria della para
vuestra merçed y los señores de aquel reino, que son la cabeza y la corona
dél. Y pues vuestra merçed lo es desa Corte, mande al conde la entregue
8. Non é de estrañar que na súa Historia de Galicia incluíse unha parte na que fala da xeografía histórica e da súa época. Boa mostra disto é a información que dá no propio mapa:
“Galizia es uno de los muchos Reynos de España que posee nuestro Rey Filipo. Era antiguamente mucho mayor que ahora, comprendía todas las tierras y provincias que ay dentro de los
límites siguientes, de la mar del Norte y montaña de Iunto a Vizcaya, hasta las fuentes del
gran Río Duero y de ay todo lo que el corre hasta dar consigo en la mar, y caminando por las
orillas della hasta bolver al mismo punto de donde salimos… Yo en día con la mudança del
gouierno y de los tiempos, ha quedado con este nombre solo lo que parece en esta tabla…”.
9 Real Academia de la Historia -Col. Salazar, A-74. Ref. ed.: MANSO PORTO, Carmen: Don
Diego Sarmiento de Acuña..., op. cit., pp. 269, (n.º 122).
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luego y si fuese menester le ponga en la cárcel hasta que esté impresa...10.
Os motivos polos que Ojea lle presenta a Descripción del reyno de Galicia
a D. Pedro Fernández en 1603 son obvios. A oportunidade non pode ser
mellor: D. Pedro Fernández de Castro, trala morte de seu pai, acontecida en
1601, accedía a titularidade, como VII Conde da Casa de Lemos e, case
coincidindo con esta circunstancia, tiña lugar a súa promoción á Presidencia
do Consello de Indias, gracias ó seu influente sogro o Duque de Lerma. Este
nomeamento faise efectivo o 9 de marzo de 1603 cando tan só tiña vintetrés
anos, sucedendo no cargo ó licenciado Laguna. Estes feitos marcan o
comezo dunha das máis importantes carreiras políticas e diplomáticas do reinado de Felipe III. Parece que as xestions realizadas por Ojea tiveron o
efecto desexado, porque o mapa chegou a imprimirse en Amberes na Oficina
de Juan Bautista Vrints, arredor de 160411 e foi incluído nas novas coleccións cartográficas Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelio12. Ojea só
10. Biblioteca de Palacio, ms. 2106. Ref. bibliográficas: SÁNCHEZ CANTÓN, José: Don
Diego Sarmiento Acuña, conde de Gondomar 1567-1626, Madrid, 1935, pp. 80-81; MANSO
PORTO, Carmen: Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar 1567-1626: Erudito,
mecenas y bibliófilo, Santiago de Compostela, 1996, pp. 270-271 (n.º 125).
11. Os datos ofrecidos na diversa correspondencia mantida con Diego Sarmiento de Acuña
(Conde de Gondomar) son ben significativos. Ente outras cousas pedíalle que se interesase
polo seu Mapa de Galicia, que deixara en poder do Conde de Lemos, encargándolle a súa
impresión ó Secretario Andrés de Prada (véxase nota 9). Dedúcese ademais para que se realiza o mapa, o seu custo, a época de execución, etc.
Por outra parte, Ojea na súa Historia del glorioso Apostol... (1615) corrobórano-los datos
sobre o lugar e a oficina en que se imprime a primeira edición (capítulo 55, fol. 354-355): “...
como se verifica en la descripción Geografica que hize desta tierra, y se imprimio por mi
orden en Amber[e]s, en la oficina de Iuan Bautista Vrin, la qual hize para gouernarme por ella
en mis historias, y para enmendar en algo los grandes, e intolerables yerros que en esta materia tiene no solo en las cosas desta tierra, sino tambien, y e muchas faltas en casi todas las de
lo restante de España, que anda suelta, impressa en diuersas partes sin nombre de autor; y
Abrahan Ortelio, con auer sido curiosisimo en estas cosas, la puso sin corregirla, ni añadirla
cosa alguna en su Teatro Orbis...”.
Descrición da 1ª edición: Descripción del reyno de Galizia/ auth. F. Fer. Ojea, ord. Pred.
[Dedicado:] A Don Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde Lemos, de Villaua y
Andrade, Marques de Sarria. &c. .- Escala [ca. 1: 875.700]. 8 leguas españolas [= 5´8 cm.].[Amberes]: Ionannes Baptista Vrints, aemulus studii geographie D. Abrahami Ortelii, P. M.
Cosmog. Regii, excvdit, [1604]
1 mapa: gravado en cobre; 38x48 cm.
Marxes gravadas.- Relevo por montes de perfil.- Cidades representadas segundo importancia
e mosteiros.- No ángulo superior esquerdo cartela de título con coroa na parte superior.- No
dereito escudo de Galicia con lenda “Hoc mysterivm firmiter profitemvur”, sostido por un
coro de anxos.- No ángulo inferior esquerdo nota explicativa.- No verso texto impreso.
Procede do Theatrum Orbis Terrarum de A. Ortelio.
Ref. bibliográficas: MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo: Cartografía antigua de Galicia, Pontevedra, 1994, (n.º 19); CARTOGRAFÍA de España en la Biblioteca Nacional: siglos XVI al
XIX, Madrid, 1994, II, (n.º 1104).
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logra do VII Conde de Lemos que se imprimise o mapa. En realidade o
mecenado do Conde de Lemos é moi relativo e oportunista xa que, como
vemos, consegue editar un mapa na colección cartográfica de Ortelio —que
o propio Ojea pensaba editar coa venda da súa Historia de Galicia, que non
chegou a ver nin sequera impresa— e o mesmo aconteceu coa súa petición
para ser Cronista das Indias. Anos despois declarou que Ortelio a publicara
por orde súa, recoñecendo que “salió con algunas imperfecciones por no

12. Na bibliografía galega —José Villaamil (1875), Antonio Couceiro (1952) e Otero Pedrayo
(1966)— dátase a primeira edición do mapa de Ojea en 1612. Por outra parte, bibliógrafos
estranxeiros como TOOLEY, Ronald V.: Tooley´s dictionary of mapmaker, N.Y., 1979, indican que foi publicado en 1598, data que aparece en varios repertorios como Cartografía de
Galicia: Bicentenario de Domingo Fontán (1788-1988), Madrid, Instituto Geográfico Nacional, 1988, ou Colección cartográfica Martínez Barbeito: Arquivo do reino de Galicia, Santiago, Xunta de Galicia, 1991. Así mesmo, KOEMAN, I.C.: Atlantles Neerlandici. Bibliography of terrestial, maritime and celestial atlases pilot books publisheb in the Neetherlands
up to 1880, Amsterdam, 1967-1971, e MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo: Cartografía antigua
de Galicia, Pontevedra, 1994, pp. 35-49, seguindo a Koeman “en atención a su autoridad”,
sitúan a primeira edición en 1603. Esta última hipótese é a máis atinada, pois á luz do que
sinalamos podemos dicir que en 1602 o mapa estaba confeccionado e entregado a Andrés de
Prada (1603) para que o VII Conde de Lemos o mandase imprimir. Tamén coñecemos outros
valiosos datos: a súa primeira intención era imprimilo pola súa conta (cos beneficios da publicación da súa Historia de Galicia) por uns 1.300 ducados, nos máis destacados centros impresorios de Toledo ou Sevilla. Pero o certo é que houbo que envialo a Amberes, daquela o principal centro de edición e comercio de cartografía, e que, ademais, antes de partir para Nova
España desde Cádiz o 20 de novembro de 1603, Ojea non tiña coñecemento da súa impresión.
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haberme hayado yo presente a la escultura e impresión de ella…”13. Confesa,
con razón, a súa insatisfacción, e está
disposto a corrixir e emendar. José
Villaamil y Castro di que “la arbitrariedad con que está marcada la situación
de poblaciones y el curso de los ríos
convierte a este trabajo en una obra de
pura fantasía”14. Con todo, trátase do
primeiro mapa detallado de Galicia que
se chegou a imprimir, do que se realizarán numerosas edicións corrixidas
durante o século XVII, e que serviu
como modelo para outros mapas realizados nos séculos XVII e XVIII15.

A primeira edición apareceu con dedicatoria a D. Pedro Fernández de Castro y Andrade,
Conde de Lemos, de Villava y Andrade, Marqués de Sarria..., que nos seguintes termos aparece gravado: “Oy en dia con la mudança del gouierno, y de los tiempos, ha quedado con este
nombre solo lo que parece en esta tabla: de lo qual tiene V. Exª una gran parte y assí por ella
como por la mucha afficion que todos los Principes de su casa han tenido siempre a las cosas
deste Reyno, me parecio se le deuia de Iusticia la ymagen y descripcion del. Supplico à V. Exª
la reciua con la gracia y amor que suele”. Significativa dedicatoria, ó seu ilustre paisano, que,
sen dúbida, forma parte da —oportunista— carta enviada ó Conde de Lemos, ó pouco tempo
de ser nomeado Presidente do Consello de Indias en marzo de 1603.
13. Sinálao expresamente no cap. 55 (fol. 355r) da súa Historia del glorioso Apostol Santiago... (1615): “Esta que hize de Galicia, aunque estâ cierta en todo lo sustancial, saliô con
algunas imperfecciones por no auerme hallado yo presente a la escultura e impression della.
Tengola emendada, y añadidas muchas cosas, la qual haré imprimir en hallando ocasion...”.
Pero non tivo ocasión, e os restantes mapas que se realizaron sobre Galicia durante o século
XVII seguiron o primeiro modelo realizado por Ojea a principios do 1600.
14. A rigorosa aseveración de Villaamil, que data o mapa en 1612, debe considerarse relativa
desbotando toda perspectiva histórica: non podemos considerar unha boa representación cartográfica de Galicia ata o século XIX. VILLAAMIL Y CASTRO, José: Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de algunos libros, folletos y papeles, asi impresos como manuscritos, que tratan en particular de Galicia, Madrid, 1875, (Eds. facsimilares: Barcelona: Albir,
1975 e a de Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997/ Ed. e introducción de
CABANO VÁZQUEZ, Ignacio: Cadernos dun cazador de Bibliosauros: José Villaamil y
Castro e a Bibliografía en Galicia no século XIX, 148 p.).
15. Recentemente o meu bo amigo Gonzalo Méndez identifica un mapa de Galicia anterior
realizado en 1595 en Colonia por Johannes Metellus. Este dato deuno a coñecer no traballo
titulado “Estudio Histórico-crítico sobre o mapa de Galicia de J. Metellus e seu texto que o
acompaña (1595)” e presentouno nas II Xornadas ANABAD-GALICIA, A Coruña, 1997, pp.
847-855. Do mesmo autor, pero aínda en prensa, é outro estudio máis detallado que leva por
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Os inéditos históricos de Ojea, que Antonio Rioboo16 e outros coñeceron,
seguen reclamando unha consideración sistemática que poderá demostra-la
conveniencia da súa publicación para Galicia.
En 1897 publicouse en México outro inédito seu titulado Libro tercero de
la Historia religiosa de la Provincia de México de la Orden de Santo
Domingo17. Debe ser considerado como continuación e complemento da
obra de Fr. Agustín de Davila Padilla, Historia de la fundación y discurso de
la Provincia de Santiago de Méjico, de la Orden de Predicadores, con las
vidas de sus varones insignes y casos notables de Nueva España, impresa
por vez primeira en Madrid en 1598 e reeditada en Bruxelas, con notables
melloras, en 1625.
En maio de 1615 asinaba cun impresor madrileño unha escritura para
publicar unha obra titulada Libro de la nobleza en común, que non chegou a
imprimirse, sen que saibamos se se conserva. En cambio, nese mesmo ano
1615 vía a luz pública en Madrid a súa Historia del Glorioso Apóstol Santiago, Patrón de España, de su venida a ella, y de las grandezas de su Iglesia y Orden Militar. Se a edición estivo a punto para o vintecinco de xullo,
día santo en Santiago, polo menos tivo a satisfacción de ver cumprido un dos
seus propósitos antes de morrer, xa que faleceu en Madrid en agosto do
mesmo ano 1615.

título “Cartografía de Galicia do século XVI: o mapa de J. Metellus (1595)”. Con todo, o
mapa de J. Metellus trátase dunha copia doutro máis amplo da Península Ibérica publicado
por Ortellius no Theatrum Orbis Terrarum (dende 1570), onde engade algunha información
errónea, polo que de ningún modo resta mérito ó de Ojea como o primeiro máis detallado e
cun trazado cartográfico realizado expresamente para Galicia. Non obstante, sobre consideracións cartográficas remítome ás acreditadas opinións publicadas por MÉNDEZ
MARTÍNEZ, Gonzalo: Cartografía antigua de Galicia, Pontevedra, 1994; “A Ciencia cartografica en Galicia e América”, en Galicia e América: cinco séculos de Historia, Santiago de
Compostela, 1992, pp. 100-103; e a máis recente ”Hernando de Ojea y el primer mapa
impreso de Galicia”, comunicación presentada nas II Jornadas de Historia de la cartografía
organizadas pola Sociedade Española de Cartografía e celebradas en Madrid do 3 ó 5 de
febreiro de 1994.
Pero dada a importancia que Ojea ten para a cartografía histórica de Galicia e os confusos
datos que sobre este particular existían, está en preparación un artigo máis específico, en colaboración con Gonzalo Méndez, sobre Ojea e a cartografía en Galicia, no que se achegan
novos datos sobre os problemas de edición de cartografía en España, así como a xénese, prezos, encargos, destinos, etc.
16. CABANO VÁZQUEZ, Ignacio: “Betanzos según Antonio Rioboo y Seijas: una inédita
descripción de principios del siglo XVIII”, en Anuario Brigantino, 18 (1995), pp. 85-90.
17. Con introducción de José Maria de Agreda y Sánchez (México, Museo Nacional, 1897,
XVI, 73, 41 p.) Existe exemplar na Biblioteca da Academia da Historia.
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Ó regresar a México despois da súa primeira
estadía en España, levaba ultimada a obra que
agora nos ocupa, xa que en febreiro de 1604
contaba coa Censura e Aprobación de Fr.
Miguel de Figueroa, Lector en Teoloxía, que a
cualifica de “libro de mucha erudición y curiosidad”. A licencia para a publicación era outorgada nesta mesma data polo
Provincial de México, Fr. Antonio de La Ralde. Poucos días despois, o 4 de
abril, diríxese ó Deán e Cabido de Santiago ofrecéndolle o seu libro, coa
esperanza de que custee a edición. A carta ofrece datos interesantes. Funda
o seu interese polo Apóstolo na súa condición de galego “como natural que
soy de esa tierra, nacido y criado en Orense”, e declara que a escribiu “en
estas tierras tan remotas de las Indias y sin poder tener recurso a persona
viviente para poder informarme más en el particular de algunas cosas que
deseaba”. Dáno-la noticia de que estivo en Santiago en 1601, é dicir, inmediatamente despois de chegar a España, e de que consultou a Historia Compostelana e outras que atopou na catedral. Afirma que estivo a continuación
(1602) en Valladolid e que comprobou a confusión creada polos escritos de
César Baronio nos que se cuestionaba ou descartaba a vinda do Apóstolo a
España, o que deu lugar a que escribise o Defensorio...18 sobre o este asunto.
Aínda que se propón tratar del con moita maior amplitude na Historia de
Galicia que prepara, decide aborda-lo tema no libro que agora presenta “porque todos hallen fácilmente lo que desean saber”.
Vese, pois, que a obra é ofrecida ó Cabido como especialmente oportuna
diante do barullo armado por Baronio. Quería, ademais, ofrecer un libro útil
e barato, “que no le sea costoso tener por propio ni molesto el traer consigo
para su consuelo y alivio en su peregrinación”. É dicir, ofrece un manual
xacobeo bastante completo e práctico. Confesa, non obstante, unha lagoa: a
de non ofrecer máis relatos milagrosos que os que atopa referidos no Códice
Calixtino e noutras fontes antigas, sen poder presentar ningún dos trescentos
cincuenta últimos anos, malia ser cousa sabida que son moitos; e rógalle ó
Cabido que procure unha persoa competente que redacte un libro actualizado sobre os milagres do Apóstolo.
Doce días antes que ó Cabido —o 20 de marzo— dirixírase ó Presidente
do Consello de Indias (nada menos que o VII Conde de Lemos, D. Pedro Fernández de Castro, que xa coñecía, sen dúbida, a categoría do seu paisano Ojea
polo informe a el remitido ó que aludimos ó principio19) cun escrito amplo e
retórico, adornado de saberes teolóxicos, orientado a capta-lo seu interese e
benevolencia, a base de establecer un enxeñoso paralelismo entre os Patróns
II. HISTORIA DEL
GLORIOSO APÓSTOL
SANTIAGO: MOITOS
ANOS DE PREPARACIÓN E ESPERA

18. OJEA, Hernando (O.P.): Defensorio de la venida de Santiago a España, Valladolid, 1602.
19. Véxanse as notas 4 e 10.
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celestiais e os Patróns terreais; neste caso, entre Santiago, “patrono de los
gallegos en el cielo”, e “en la tierra, V.E. y los príncipes y señores de su
Casa…” (léase os Condes de Lemos). O Padroado terreal do Conde de
Lemos, vén a dicir, ha de empregarse en defender para Galicia a gloria, posta
en dúbida, da vinda de Santiago. E apura o argumento, apelando á dobre condición do Conde como galego e Presidente do Consello de Indias, “a donde
no somos menos españoles y profesamos el amor y devoción al glorioso
Apóstol, que los gallegos”. O escrito está en función de que o Conde acepte
a dedicatoria da obra, coas consecuencias obvias de tal xesto20.
Os rápidos pasos que sinalamos quedaron sen efecto durante moito
tempo. Na súa segunda viaxe de 1614 trae consigo o manuscrito e diríxese,
con data do 2 de decembro, a D. Juan Beltrán de Guevara —que daquela
acababa de ser nomeado arcebispo de Santiago pero aínda non tomara posesión do cargo—, repetindo os mesmos argumentos expostos ó Cabido dez
anos antes. Menos candente xa a controversia suscitada por Baronio, insiste,
sobre todo, na utilidade que o libro pode supoñer para devotos e peregrinos,
que, “gustando como tales de saber las cosas del glorioso Apóstol, disgustan
y aborrecen, como caminantes, cargas pesadas”. Declara ter mellorado a primeira redacción, “añadiendo nuevos milagros y las indulgencias concedidas
de nuevo a esa Iglesia, para luz y consuelo de los peregrinos”. Manifesta
tamén que o libro enviárao a España había xa dez anos, sen atopar quen se
ocupase da súa publicación, polo que decidiu vir en persoa para encargarse
directamente “de la impresión de este, y de otros muchos libros mucho
mayores que tenía y traigo hechos”. E rógalle finalmente ó arcebispo que
“reciba, ampare y favorezca” a obra que lle ofrece.
Os datos que agroman en misivas tan distantes no tempo complétanse cos
que proporciona o “Prólogo al lector”, moi sabiamente matizado. Termina
por recoñecer que se conseguiron grandes vantaxes da contradicción feita

20. As inquietudes intelectuais de D. Pedro Fernández de Castro, VII Conde de Lemos, convertérono nun mecenas recoñecido polos grandes literatos da época, entre eles Lope de Vega,
Góngora e o máis significado deles, Cervantes, que lle dedicou a segunda parte do Quijote.
Evidentemente fixo caso omiso ás repetidas peticións de Ojea, pero, con todo, parece que xestionou a edición do mapa de Galicia (1604), e a el dedicarallo. Véxase con respecto a isto o
recente traballo de PARDO DE GUEVARA, Eduardo: Don Pedro Fernández de Castro, VII
Conde de Lemos (1576-1622), Santiago, 1997. Estrañamente Ojea volve estar ausente, polo
que se debe consultar ademais: SIMÓN DÍAZ, José: “Libros dedicados al gran Conde de
Lemos”, en Museo de Pontevedra: Homenaje a Antonio Odriozola, XLIV (1990), pp. 247266; CARREIRA CONDE, Eduardo: “Misioneros gallegos en Indias según el VII Conde de
Lemos”, en El Correo Gallego (20 de marzo de 1993), e CABANO VÁZQUEZ, Ignacio:
“Introducción” á edición facsimilar de La Historia del Glorioso Apostol Santiago..., Santiago
de Compostela, 1993, notablemente actualizada no presente artigo.
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por Baronio, xa que iso obrigou a investigar mellor a tradición da Vinda do
Apóstolo a España, enterándonos de que o Defensorio...21, redactado en
Valladolid, convértese agora no capítulo XV do libro. Preocupado ata a
obsesión por recolle-los novos milagres que o Apóstolo segue realizando,
pide que os mesmos peregrinos informen dos que saiban “al que en la Catedral muestra las reliquias, o a otro prebendado… y si fuere posible los lleven autenticados con testimonio de Juez y Notario”. Remata o prólogo
comunicando que “otras dos copias de este libro he enviado a España para
que se imprimieran, y se han perdido”, polo que lle pide a Deus que a copia
que trae en persoa teña mellor sorte22.
Hai motivo, segundo estes últimos datos, para preguntarnos se o Cabido
recibira algunha primeira copia. E é evidente que a que chegou a publicarse
resultou bastante mellorada e ampliada.
En 1615 aparecía publicado o libro en Madrid, mantendo a dedicatoria ó
Conde de Lemos, agora Vicerrei de Nápoles. Todo fai pensar, por un lado, en
especiais motivos de gratitude ó Conde23, gran mecenas de tantos escritores,
e na axuda do arcebispo Beltrán de Guevara, que seguramente respondeu de
acordo coa súa elevada condición. O feito de que Ojea quixese publicar no
mesmo libro misivas tan diversas fai patente a súa vontade de deixar testemuñados os avatares polos que pasou a obra ata dala á imprenta24.

21. Véxase a nota 18.
22. Polo que temos visto, parece ser que foi grande o infortunio sobre o destino das obras de
Ojea. As súas copias manuscritas perdíanse misteriosamente, tal vez en intencionado esquecemento dos seus receptores. O certo é que grandes intranquilidades tivo que padece-lo frade
e moito tempo debeu perder en copiar de novo os seus escritos.
23. Xa comentadas coa edición do mapa de Galicia. Véxanse as referencias das notas 4, 10-12.
24. As dedicatorias son ás veces unha fonte inestimable de noticias sobre a vida do autor e
dos seus propósitos ó escribi-la obra, á parte da información que poidan proporcionar sobre
a persoa a quen van dirixidas, como ben indica o estimado profesor SIMÓN DÍAZ, José: El
libro español antiguo: Análisis de su estructura, Kassel, 1983. Pero tamén, como tivemos
ocasión de comprobar no caso desta edición, as dedicatorias de libros a grandes personaxes
non pasaron de ser unha protección “en grao de tentativa”, pero case nunca alcanzada, en
palabras do propio SIMON DÍAZ, José: “Libros dedicados al gran Conde de Lemos”, en
Museo de Pontevedra: Homenaje a Antonio Odriozola, XLIV (1990), pp. 247-266. Ojea é
unha fonte inestimable para coñecérmo-los problemas do libro español e galego de finais do
século XVI e principios do XVII, polo que en breve sairá á luz un artigo sobre este asunto.
Outra achega importante é a doutro historiador galego, frei Antonio de Remesal (Allariz,
1570 - Zacatecas. Guatemala, 1627), autor da Historia General de las Indias Occidentales...,
Madrid, 1619, sen dúbida o mellor historiador de cantos escribiron sobre América no seu
tempo, superando a tódolos cronistas —quizais coa única excepción de Bartolomé de las
Casas— pola súa preocupación crítica, valéndose das máis limpas fontes de información en
arquivos e de testemuñas directas.
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A edición desta obra, realizada cun formato en
oitavo, consta de 16 follas de preliminares sen
numerar, 365 follas con numeración en folios que corresponden ó contido da obra- e 19 follas sen numerar -que corresponden ó índice do contido-. Hai que sinala-la repetición dun caderniño, con
signaturas tipográficas y-y8 correspondentes ós folios 169-176.
Unha descrición bibliográfica facsimilar da edición, moi sinxela, é a
seguinte:
OJEA, Hernando (O.P.). Historia del glorioso Apostol Santiago Patron
de España: de su venida a ella, y de las grandezas de su Yglesia, y Orden
militar. En Madrid. Por Luis Sánchez. 1615.
8º.- ¶-¶¶¶8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Bbb8.- [16], 365, [19] fol. - L. red.
III. DESCRICIÓN E
CONTIDO DA OBRA
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Erratas: Repetición do caderniño Y-Y8 (fol. 169-176). Numerosos erros
tipográficos na foliación.
Port. con grav. xil.- Apost. marx.
¶1r. : Portada:
HISTORIA DEL GLORIOSO APOS-  tol Santiago Patron de España:
de su  venida a ella, y de las grandezas de su  Yglesia, y Orden militar. 
Compuesta por el M. Fr. Hernando Oxea, de  la Orden de Santo Domingo.
 Dirigida a Don Pedro Fernandez de Castro y  Andrade, Conde de Lemos,
de Andrade, y de  Villalua, Marques de Sarria, &c. GÍtilhombre  de la
Camara de Rey N.S. Presidente de  de Indias, aora Virrey de Napoles. 
[grabado xilográfico de caballero a caballo]  CON PRIVILEGIO.  [filete]
 En Madrid, Por Luis Sanchez. Año 1615.
¶1v.: En branco.
¶2r.: TASSA.  (Y2) o Iuan Alvarez del Marmol Escriuano  de la Camara
del Rey nuestro Señor, de  los que en su Consejo residen doy fe ... Madrid,
18 de febrero de 1615  [Filete]  (liñ. 23): ERRATAS...
¶2v.: Continuación de erratas... Madrid, 14 de febrero de 1615 (El Lic.
Murcia de la Llana).
¶3r- ¶4v.: Licencia del Consejo, por diez años a partir de la fecha de esta
Cédula. Lerma, 25 de octubre de 1614. (Por mandado del rey Nuestro Señor.
Iorge de Touar).
¶5r.: Suma del privilegio de Aragon. Madrid, 1 de febrero de 1615.
¶5v.: Censura y aprobación de Fr. Miguel de Figueroa. Fechada en Santo
Domingo de México, a 15 de febrero de 1604.
¶6r.: Licencia de fray Antonio de La Ralde, Prior provincial de la provincia de Santiago de México. Santo Domingo de México, 14 de febrero de
1604.
¶6v.: Censura de Antonio de Herrera, cronista mayor de las Indias, por
Orden del Supremo Consejo de Castilla. Madrid, 19 de setiembre de 1614.
¶7r.- ¶¶2v.: Dedicatoria: A Don Pedro Fernandez de Castro y Andrade,
Conde de Lemos, de Andrade, y de Villalva, Marques de Sarria, &c. Gentilhombre de la Camara del Rey N. señor, Presidente de Indias, aora Virrey de
Napoles. De Santo Domingo de Mexico, 20 de marzo de 1604.
¶¶3r.- ¶¶4v.: Dedicatoria: Al Ilustrissimo y Reuerendissimo señor Don
Iuan Beltran de Gueuara, Arçobispo dignissimo y Señor de Santiago, del
consejo de su Magestad, su Capellan mayor, y Câciller mayor de los Reynos
de la corona de Leon, &c. Santo Tomás de Madrid, 2 de diciembre de 1614.
¶¶5r.- ¶¶6v.: Dedicatoria: Al Iustrissimo Dean, y Cabildo de la Santa
Yglesia de Santiago. De Santo Domingo de Mexico, 2 de abril de 1604.
¶¶7r.- ¶¶8v.: PROLOGO AL LECTOR
fol 1-365: Texto.
fol 365v.: ó final do texto [adorno xilográfico].
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Zz6r.-Aaa2v.: TABLA DE LOS CAPITULOS de la Historia de Santiago,
&c. ó final da táboa [adorno xilografico].
Aaa3r.-Bbb8V.: TABLA DE LAS COSAS NOTAbles desta Historia de
Santiago. La c. y el numero que esta junto a ella, significa el capitulo, y la
n. el numero en que está diuidido.
Bbb8 V.: Colofón [despois de finaliza-la táboa:]  EN MADRID  Por
Luis Sanchez.  Año 1615. 
Referencias bibliográficas:
SALVÁ Y MALLÉN, Pedro: Catálogo de la Biblioteca Salvá. Valencia,
1872, II, (n.º 3093); PÉREZ PASTOR, Cristóbal: Bibliografía madrileña...
Madrid, 1891, II, pp. 347-350; SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la Literatura Hispánica, Madrid, 1994, XVI, (n.º 1822); CABANO VÁZQUEZ,
Ignacio. “Introducción”. En Historia del glorioso Apóstol Santiago/ Hernando Ojea. Santiago de Compostela, 1993, pp. XX-XXIX. Inclúe edición
facsimilar do exemplar da Biblioteca do Convento de San Francisco, cunha
nota que Manuel Castro, bibliotecario do Convento, deixou nunha das follas
de garda: “obra rara y cara en el mercado”. Ademais, curiosamente, obsérvanse neste exemplar apuntamentos marxinais manuscritos en galego e no
mesmo século XVII.
Localización de exemplares:
MADRID. Academia de la Historia 2-6-9-3422; Biblioteca Facultad de
Filología. Univ. Complutense. Madrid 6166; Biblioteca Nacional, R-11611;
Biblioteca Palacio Real V/2206; I.B. 151. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Biblioteca Xeral Universitaria; Biblioteca Convento San Francisco;
CATÁLOGO Colectivo del Patrimonio Bibliográfico:
<http://www.mcu.es/ccpb/index.html>.
Trátase dun libro de peto para devotos e peregrinos, que logra moi ben o
seu obxectivo polo variado e completo das súas 365 follas ou folios en oitavo
que abranguen os cincuenta e seis capítulos.
Sería acertado agrupalos en varias partes que poderían corresponder,
máis ou menos, ó plan desta presentación.
Os primeiros quince capítulos recollen as orixes
do Apóstolo e a súa vida ata o martirio, sumándose ós datos bíblicos diversas tradicións como
a do Pilar e outras recollidas con máis credulidade que sentido crítico, como a predicación de
Santiago en Armenia e noutros países, ata describi-la translación do seu
corpo ó seu lugar definitivo. O capítulo quince, que se refire á predicación
de Santiago en España, é literalmente o Defensorio... que redactara en Valladolid en 1602 e ten un carácter marcadamente apoloxético.
1. Vida, martirio e traslado do corpo de Santiago (cap. 1 ó 15)

ESTUDIOS MIGRATORIOS 217

Paxs. 199-222

1/6/04

10:46

Página 218

Un libro sobre Santiago…

A base principal da súa información é a Historia Compostelana. Resulta especialmente interesante o capítulo 18 (“Descrición de su Santa
Iglesia”), redactado trala observación directa
durante a súa visita a Santiago. Ofrece curiosas
descricións do sepulcro, da capela maior, do
coro, de varias capelas particulares e do botafumeiro (“un gran incensario de
plata como una gran caldera”). Evidénciase o tratamento inxenuo cando se
refire ás campás doadas polo rei de Francia “que también hizo construir la
torre en que están colocadas [...] y debió ser el Emperador Carlos Magno, o
el Calvo que vino en romería o el rey Luis que llaman el Iunior, que vino
también en romería a este santo templo”.
2. Invención do sepulcro e igrexas sucesivas
(cap. 16, 17 e 18) (fo.
110v-121v)

Entende por favores dos Papas os que recaen na
Sé Compostelá dende o seu traslado de Iria e a
súa conversión en arcebispado. Segue paso a
paso a Historia Compostelana, da que considera
interesante transcribi-los nomes dos setenta e
dous cóengos que formaron o primeiro Cabido
creado por Xelmírez, seguindo a súa traxectoria
ata describir con precisión o seu funcionamento no século XVII.
Moito máis interesante para os peregrinos tivo que resulta-lo elenco de
indulxencias, especialmente as do Ano Santo, que enumera con gran precisión. Os Papas ós que fai referencia van dende Calisto II no século XII, ata
León X e Clemente VII no XVI.
Na mención de privilexios reais figura Carlomagno, Afonso II o Casto e,
naturalmente, o rei Ramiro co seu Voto, do que ofrece o documento latino
coa súa traducción castelá.
3. Favores e indulxencias concedidos polos
Papas e Privilexios reais
(cap. 19, 20, 21) (fol.
122-142r)

Para demostra-la universalidade da devoción a
Santiago ofrece unha longa lista de nacións, que
se coroa con Etiopía, Armenia, Xeorxia e os
“Eslavones”, ós que lle dedica especial interese
fundándose en Molina. Hai unha interesante
relación de Santos peregrinos e unha lista detallada das principais reliquias da Catedral, que
parece que toma na súa totalidade da folla
impresa en latín por Gonzalo Rodrigo de la Passera a comezos do século
XVI, coa traducción literal dalgúns parágrafos.
De especial interese para Galicia son as mencións das estacións que o
peregrino debe facer nesta terra: Padrón, Fisterra, Nosa Señora da Barca, o
Santo Cristo de Ourense… O capítulo 28 está dedicado á orixe das vieiras e
ó hábito dos peregrinos.
4. Universalidade da
devoción a Santiago,
reliquias da súa basílica
e lugares de interese
para os peregrinos (cap.
22 ó 28)
(fol. 142v-179v)
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Pode parecer desproporcionada a extensión que
alcanza o tema. Seguramente tivo ocasión en
México de recoñece-la súa importancia, tal vez
polo trato con algúns cabaleiros da Orde que alí
deixaron pegada. Describe as súas orixes, que cre relacionadas coa atención
ós peregrinos, a súa regra, os seus privilexios pontificios e reais, o seu rico
patrimonio en España e Portugal. Trata por separado a Orde de Santiago portuguesa, independente da de España trala concesión pontificia obtida polo
rei Don Denís.
5. A Orde de Santiago
(cap. do 29 ó 41) (fol.
179v-234r)

O capítulo 42 é un interesantísimo reconto das
intervencións do Apóstolo nas batallas a favor do
rei Ramiro, do conde Fernán González, de Afonso
X o Sabio, dos portugueses na India… O máis
novo deste capítulo, redactado no Novo Mundo, é
o relato da aparición de Santiago en axuda de
Cortés: “aquel prodigio de fortaleza y prudencia militar, flor de capitanes del
mundo y singular gloria de nuestra España [...] y los indios, después de su conversión a nuestra santa fe católica, tienen a Santiago singular devoción, muchos
pueblos enteros, lo tienen por patrón, y apenas hay alguno de razonable grandeza que no tenga alguna iglesia o ermita dedicada a su nombre”.
Ó “milagre de Cortés”, ben coñecido polos relatos de Bernal Díaz del
Castillo, engádelle Ojea outra aparición en axuda do xeneral D. Juan de
Oñate, declarando que recibiu información directa do alférez Cristóbal Flórez, e conclúe: “De esta manera y con estos socorros verdaderamente de
Patrón ha procedido y procede cada día el glorioso Apóstol Santiago”.
6. O Apóstolo nas batallas. Intervencións milagrosas en México (cap.
42) (fol. 243f-248v)

No capítulo 43, o máis longo de todo o libro,
ofrece unha relación ampla dos Milagres de
Santiago, baseándose, sobre todo, no Libro II do
Códice Calixtino, do que traduce literalmente o
prólogo. O capítulo complétase co milagre realizado en terras de México ó santo relixioso
franciscano Sebastián de Aparicio, falecido en 1600 en Puebla de los Ángeles. Fúndase no relato que fai Juan de Torquemada na súa obra sobre frei
Sebastián de Aparicio25. Como é sabido, era galego, natural da Gudiña,
7. Milagres de Santiago. Un recente milagre realizado en México
(cap. 43) (fol. 248v277r)

25. TORQUEMADA, Juan de: Vida y milagros del Sancto Confessor de Christo, Fray Sebastian de Aparicio, fraile Lego de la Orden del Seraphico P. S. Francisco, de la Prouincia del
sancto Euangelio/ Recopilada por el P. Fr. Juan de Torquemada...- En México: En el Collegio
Real de Sanctiago Tlatilulco, en la Emprêta de Diego López Daualos. Por C. Adriano César,
1602.- [11], 166 fol.- 8º.- La primera edición en España es en Valladolid: En casa de Pedro
Lasso, 1605 (Dedicatoria del autor a D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey,
señor de las Casas de Ulloa y Viedma y Virrey desta Nueva España). Juan de Torquemada foi
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cousa que Ojea subliña: “Porque además de ser grandemente devoto de Santiago, era natural de su tierra, y de los inmediatos a su patrocinio”. E informa
que, ós quince anos do seu pasamento, “su cuerpo está sepultado con mucha
veneración… en la ciudad de Los Ángeles; por el cual ha obrado y obra Dios
muchos milagros”.
En once capítulos recóllense informacións e
datos de interese para quen desexe ter algún
coñecemento da historia da diocese de Santiago,
que aparece fundada polo mesmo Apóstolo,
“primer obispo de Iria”. Pasando polos cronicóns e valéndose da tan recorrida Historia Compostelana, chega ata o arcebispo D. Juan Beltrán de Guevara, ó que está dirixida a carta de 1604, cando aínda lle faltaban varios
meses para a súa toma de posesión, que tivo lugar o 9 de abril de 1615.
Nesta miscelánea figura un capítulo sobre “Los siete discípulos de Santiago” e outro dedicado á famosa “Invención de reliquias santas en el monte
santo de Granada”, coa transcrición da histórica sentencia de aprobación canónica, que sancionou o que había de demostrarse como unha xigantesca fraude.
8. Miscelánea histórica
(cap. 44 ó 55) (fol.
277v-352v)

O mesmo que na guía da peregrinación do Libro
V do Calixtino ou calquera das guías actuais, o
sentido práctico leva a incluír un capítulo que
axude ó peregrino a moverse con coñecemento e
devoción pola cidade de Santiago. Ojea fai gala,
xa de entrada, dos seus acreditados coñecementos xeográficos, traendo a colación vellos tratados, nos que busca referencias para Galicia e Compostela. O
demais vén a demostrar ata que punto lle resultaba coñecida esta cidade, onde
seguramente se producira o seu ingreso na Orde de Predicadores, antes de
pasar a Nova España, onde tivo lugar a súa profesión. Descríbense as portas
da cidade cos seus correspondentes arrabaldes, os mosteiros. Ó referirse ó seu,
o de San Domingos, dá noticia do sepulcro dun novicio santo (“un bendito
frailecito novicio”), que é seguramente o que dá orixe á “Rúa do Home Santo”.
Informa amplamente sobre o Hospital Real e sobre o Hospital de San Roque.
Informa de festexos e feiras, da Inquisición e a Audiencia, e remata o capítulo
sobre a cidade de Compostela con palabras sempre actuais: “Todo su ser le
vino de estar en ella sepultado el cuerpo del glorioso Apóstol Santiago”.
Un índice o tabla por capítulos (Zz6-Aaa2) e un índice alfabético de
cosas notables (Aaa3-Bbb8) remata consagrando a utilidade deste libro tan
completo para o seu tempo.
9. Pequena guía da
cidade de Santiago
(cap. 56) (fol. 353r365v)

Provincial dos franciscanos en México e autor doutra moi interesante obra Los veynte y un
libros Rituales y Monarchia Yndiana con origen y guerras de los yndios Occidentales, de sus
poblaciones, descubrimientos, conquistas, conuersion y otras cosas maravillosas de la mesma
terra. En Sevilla: Por Mathias Clauijo, 1615. Da que se realizaron numerosas edicións.
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No traballo estúdiase a biografía e a obra impresa do dominicano ourensán Fr. Hernando Ojea (1543-1615), teólogo, misioneiro, traballador incansable no campo da historia, que pasou
FREI HERNANDO OJEA (1543case toda a súa vida en Nova España (México). Foi o primeiro
1615).
en intentar facer unha historia documentada de Galicia, do que
UN LIBRO SOBRE SANTIAGO
son proba os manuscritos redactados por el en México, que hoxe
ESCRITO EN NOVA ESPAÑA
se conservan na Academia da Historia. Foi, ademais, autor do
POR UN GALEGO
primeiro mapa de Galicia, que apareceu impreso en Amberes
cara a 1603-1604, do que se fixeron numerosas edicións posteIgnacio Cabano Vázquez
riores. Entre a súa bibliografía impresa destaca a Historia del
Apóstol Santiago, de notable interese para Galicia, que contou
co mecenado do Conde de Lemos, realizada en México durante longos anos.
Resumo

Palabras clave: Hernando Ojea, cartografía de Galicia, bibliografía xacobea, Dominicanos-Nova España
(México), historiografía s. XVI-XVII.

En el trabajo se estudia la biografía y la obra impresa del dominico orensano Fr. Hernando Ojea (1543-1615), teólogo, misionero, trabajador incansable en el campo de la historia, que pasó
FREY HERNANDO OJEA (1543casi toda su vida en Nueva España (México). Fue el primero en
1615).
intentar una historia documentada de Galicia, de lo que dan fe
UN LIBRO SOBRE SANTIAGO
los manuscritos por él redactados en México, que hoy se conESCRITO EN NUEVA ESPAÑA
servan en la Academia de la Historia. Fue, además, autor del priPOR UN GALLEGO
mer mapa de Galicia, que apareció impreso en Amberes hacia
1603-1604, del que se hicieron numerosas ediciones posteriores.
Ignacio Cabano Vázquez
Entre su bibliografía impresa destaca la Historia del Apóstol
Santiago, de notable interés para Galicia, que contó con el
mecenazgo del Conde de Lemos, trabajada en México durante largos años.
Resumen
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(México), historiografía s. XVI-XVII.
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Ce travail présente l’étude de la biographie et de l’oeuvre du
dominicain d’Orense Frei Hernando Ojea (1943-1615), théologien, missionnaire, travailleur infatigable dans le domaine de
FREI HERNANDO OJEA (1543l’histoire, qui a passé presque toute sa vie dans la Nouvelle
1615).
Espagne (Méxique). Ce fut l’un des premiers à essayer de faire
UN LIVRE SUR SAINT JACune histoire documentée de la Galice; les manuscrits qui ont été
QUES ÉCRIT DANS LA “NOUrédigés par lui au Méxique et qui sont à présent conservés à l’AVELLE ESPAGNE” PAR UN
cadémie de l’Histoire en sont la preuve. De même, il a été l’auGALICIEN
teur de la première carte de Galice qui est apparue, imprimée, à
Anvers vers 1603-1604 et dont de nombreuses éditions ont été
Ignacio Cabano Vázquez
réalisées par la suite. Dans sa bibliographie imprimée se trouve
la remarquable Historia del Apóstol Santiago, de grand intérêt
pour la Galice, qui a joui du mécénat du Comte de Lemos et qui est le résultat de longues années de travail au Méxique.
Resumé

Mots clés: Hernando Ojea, cartographie de la Galice, bibliographie de Saint Jacques, Dominicains-Nouvelle Espagne (Méxique), historiographie XVIe-XVIIe siècles.

In this study the biography and published work of the Dominican Friar Hernando Ojea from Orense (1543-1615), a theologian, missionary and tireless worker in the field of history who
FREI HERNANDO OJEA (1543spent most of his life in Nueva España (Mexico) are examined.
1615).
He was the first person who attempted to document a history of
A BOOK ON SANTIAGO WRITGalicia, which the manuscripts written by him in Mexico and
TEN IN NUEVA ESPAÑA BY A
today conserved in the Academy of History give evidence of.
GALICIAN
Furthermore, he was the author of the first map of Galicia, which
appeared published in Antwerp around about 1603-1604, of
Ignacio Cabano Vázquez
which numerous latter editions were made. Among his published
bibliography, the Historia del Apóstol Santiago, of notable interest for Galicia, stands out, which counted on the patronage of the Count of Lemos, who worked in
Mexico for many years.
Abstract

Key words: Hernando Ojea, cartography from Galicia, a Jacobean bibliography, Dominicans-Nueva
España (Mexico), historiography XVI-XVII century.
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No arquivo parroquial de San Salvador de Pazos, concello de Ponteceso, provincia da Coruña, atópase
un documento singular: nas follas
do Boletín Eclesiástico da arquidiocese de Santiago, nas follas en
branco, o párroco D. Rafael Ares
Torres elaborou unha estatística
Xosé Ramón Barreiro Fernández
“para perpetua memoria” das persoas naturais e veciños daquela
parroquia “que han emigrado a la
INTRODUCCIÓN
América del Sur” a partir de 18391840.
Un documento singular
Hai anos un profesor (lamentamos non lembra-lo seu nome)
puxo nas miñas mans unha fotocopia deste documento pensando, sobre todo,
no interese que podería ter para min polas referencias que aparecen sobre o
carlismo galego, tema ó que dediquei unha investigación hai xa tempo.
Cando comezámo-la publicación de Estudios Migratorios pensei na oportunidade de dar a coñecer este documento polo seu evidente interese e para
animar a todos aqueles que dispoñan de similares textos que poidan enriquecer, dende distintas perspectivas, o fenómeno da emigración galega.
Foi necesario volver fotocopia-lo texto -para isto o actual párroco D. Luis
Costa Cambón deu todo tipo de facilidades- e transcribilo, o que non foi un
exercicio doado pola complexidade da escritura de D. Rafael Ares Torres,
polas correccións que o mesmo fixo sobre o texto e a estraña forma de intercalar notas de difícil lectura.
Aínda que o párroco Ares Torres di que inicia a súa estatística no ano
1839-1840, cóntanse por ducias as referencias que aparecen de emigrados
dende comezos do século XIX, aínda que foi a partir de 1839-1840 cando os
veciños de Pazos inician o que poderiamos chamar unha emigración xa continua. A razón desta data tamén a expón o párroco: o boticario D. Nicolás
Rodríguez, que vivira moitos anos en Bos Aires, é quen lles recomenda ós
veciños a emigración como forma de saír da pobreza.
Remata o párroco a súa estatística, nunha primeira fase, o 2-IX-1874.
Posteriormente decide proseguir e chega ata o 15-XII-1878. Temos, por conseguinte, unha estatística entre 1839-1840 ata 1878, ampliada (aínda que sen
a garantía de veracidade destes anos) ata comezos do século XIX.
O propio párroco explícanos por que decidiu elaborar esta relación. Non
o fixo só por curiosidade intelectual ou sociolóxica, senón porque cría que
podía ser de utilidade para “adquirir herencia”, é dicir, para conservar datos
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que, chegado o momento, puidesen servir para que algúns emigrados reclamaran a súa herdanza ou para que os que se quedaran tivesen unha referencia cronolóxica da saída dos emigrados.
Do coidado que o párroco tivo para elaborar esta relación (iniciada cando
aínda a parroquia non estaba ó seu cargo, xa que a rexentaba como ecónomo
D. Antonio Figueira) quédannos probas suficientes: solicitou informacións
de persoas “dignas de verdad” e, pola súa conta, foi tomando nota do día,
mes e ano da emigración dos seus fregueses, así como a data do retorno dalgúns deles. O feito de elaborar unha primeira lista, moi incompleta na información (e que aparece entre os folios 451 e 462 do Boletín Eclesiástico xa
citado), e logo unha segunda lista cos nomes, moito máis elaborada, parece
indica-la escrupulosidade do párroco. Quedaron, sen embargo, moitos
nomes incompletos, así como as datas de embarque ou de destino do emigrante, pero isto non fai máis que confirma-la atención e a escrupulosidade
que empregou o párroco nesta estatística.
A estatística que ofrecemos é unha especie de
microfotografía do fenómeno emigratorio
nunha parroquia rural galega.
A parroquia de San Salvador de Pazos pertence á arquidiocese de Santiago
e, administrativamente, forma parte do concello de Ponteceso. Cómpre ter en
conta que ata finais do século XIX o concello levaba a denominación de
Bugalleira e a sé do mesmo estaba en Santo Andrés de Tallo.
Tiña a parroquia no ano 1836, cando aparece a carta municipal da provincia, 68 veciños e 350 habitantes. O Diccionario de Madoz dános para os
anos corenta do século pasado: 70 casas, 66 veciños e 329 habitantes.
Constituían a parroquia os lugares de Ameixenda, Pazos de Arriba, Pazos
de Abaixo, Casas do Monte, Frade, Rebordáns (onde se atopaba o pazo dos
Rodríguez de Añón), Salgueiros e Vimieiro.
O propio párroco, na introducción feita á súa relación, expón os motivos
da emigración: xornaleiros e labradores “oprimidos por los usureros gente o
sanguijuelas (de los gordos) que antes de la época llamada Libertad (reinado
de Isabel II) era desconocida en este país y ahora desde dicha época abundan en el partido de Carballo y más del Reino por favorecerles las leyes
modernas que les autorizan a llevar el rédito que quieran, sin ser criminales
aún cuando opriman a un pobre que sólo la necesidad de comer le obligó a
sujetarse a contratos usurarios escandalosos, al 17, 20, 30, 40, y hasta el 60
por ciento anual”. Recoñece, ademais, que a agricultura non podía absorber
toda a man de obra. É dicir, que o párroco comprendía que o equilibrio entre
recursos e poboación estaba rachado.
Xunto ó celo pastoral do párroco non é difícil detectar unha aceda crítica
contra o liberalismo, representado na monarquía de Isabel II. Era, sen dúbida,
A importancia da información
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D. Rafael Ares, que toma posesión desta parroquia no ano 1845, un fervoroso
carlista, como era practicamente todo o clero galego. Non deixa pasar a ocasión para referirse na súa relación ós fregueses que desertan do exército de Isabel II e ós que, en cambio, collen as armas a favor do chamado Rei carlista.
Comprende, sen embargo, que o carlismo non é xa máis que unha utopía e por
iso se refire sempre a estes acontecementos cunha afastada melancolía, aceptando a irremediable realidade.
A súa información é moi importante porque nos permite saber, grosso
modo, cal era o destino principal dos emigrados. Sobre a base dunhas 227
persoas relacionadas na súa estatística, sabemos que case a totalidade da
emigración da parroquia vai a América do Sur. Aínda que hai unha elevada
porcentaxe de destino descoñecido (o 34%), o máis probable é que emigraran a Montevideo e a Bos Aires. A Montevideo emigraron o 48,8% dos 227
nos que consta o destino, mentres que a Bos Aires só emigraron o 13%, 2 a
Cuba e 1 a Brasil.
Dáno-la estatística importantes datos sobre a emigración familiar, sobre
os retornos, e mesmo ás veces sobre as ocupacións dos emigrados en América. Así mesmo, facilita datos moi estimables sobre a condición social dos
emigrados: se son solteiros ou casados, fillos lexítimos ou ilexítimos, se son
nativos ou veciños da parroquia, se casaron en América, mesmo se tiveron
ou non fillos, ás veces cal foi o capital que trouxeron de América ou outras
circunstancias persoais de interese sociolóxico.
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Razón de todas las personas naturales y vecinos de esta
parroquia de San Salvador de Pazos que han emigrado
a la América del Sur (Montevideo y Buenos Aires) a contar desde el año de 1839 ó
1840 en que comenzó dicha salida o embarque voluntario para ganar pan, puesto
que casi todos se dedican a trabajos mecánicos, salazón de carnes, cultivo de campos, pastoreo de ganados, vender pan de las panaderías llevando á las casas de los
consumidores, vender frutas, mozos de cuadra ó de coches, etc., etc. y algunos tienen pulperías, ó sea establecimientos al por menor de aguardientes y vino. Y las
mujeres se ocupan en ser criadas de servicio doméstico, labanderas, gallineras o
vendedoras de gallinas, costureras etc. embarcaron de ambos sexos y de toda edad,
solteros y casados; jornaleros e hijos de labradores y asimismo muchos de esta clase
por verse desgraciados o oprimidos por los usureros, gente o sanguijuelas (de los
gordos) que antes de la época de la llamada Libertad (reinado de Isabel 2ª) era desconocida en este país, y ahora desde dicha época abundan en el partido de Carballo
y más del reino por favorecerles las leyes modernas que les autorizan á llevar el
rédito que quieran, sin ser criminales aún cuando opriman a un pobre que solo la
necesidad de comer le obligó a sujetarse a contratos usurarios escandalosos, al 17,
20, 30, 40 y hasta al 60 por ciento anual. Otras de las causas fue la falta de trabajo
en esta de Pazos y parroquias del partido judicial de Carballo, por no conocerse otra
industria generalmente hablando más que la agricultura, y esta no daba ocupación a
todos los brazos o jornaleros en esta de Pazos, cuando el que escribe llegó de cura
en 1845 una tercia del año por lo general no tenían trabajo o jornal. Dice Francisco
Pérez Amado, del Iglesario de Longueirón, labrador, de edad de 80 (cumplidos ya
antes del presente de 1874), que los primeros que embarcaron para dicha América
del Sur (incluso el Brasil, al que pasaron algunos desde Montevideo) en este siglo
19 fueron unos 17 vecinos de esta de Pazos en tiempos del cura ecónomo de la
misma Don Antonio Figueiras en el año de 1841, antes a su acordar nadie de este
país emigraba para la indicada América, y se iban á Castilla y Andalucía al jornal
una que otra persona de la clase de varones. Esta relación está conforme con otras
que yo oí á otros sujetos de Pazos. En últimos del siglo pasado fueron á la América
de la referida de Pazos: Antonio Hermida, hijo de Simón y de vecinos de Pazos de
arriba, regresó a su parroquia (con dinero, motivo por el le llamaban o Indiano)
(supongo fuese a Mégico, y no a la América de Sur) por 1797, casó después con
Josefa Rodríguez, en esta de Pazos por 180... y murió en la casa suya que compró y
reedificó en dicha aldea de Pazos, n.º 10. Y Miguel García, hijo de Narciso, hermano
de Micaela (esta madre natural de Andrés García Romero que de 3º matrimonio casó
con Manuela Cambón). Dicho Miguel vivió en el reino o continente mejicano en
Veracruz y allá murió. Mandó algunas partidas de dinero a dicha su hermana.
Ya en el siglo 17 iban varios vecinos a Castilla a ganar jornal, según vi en alguna
escritura de partijas de bienes cuyas casas petruciales radicaban en esta misma de
Pazos (1).
Relación de emigrados desde 1840 para Montevideo y Buenos Aires
1. Juan Lorenzo Picallo, viudo de Inés Blanco, su 1ª mujer con la que el casó en
esta de Pazos y de ella tuvo familia. Regresó en 1849 a esta parroquia en la que
murió. Era natural del partido de Pontevedra. Embarcara para Montevideo en
diciembre de 1841.
2. Andrés Lorenzo Blanco, su hijo, embarcó para Montevideo en 1841, regresó
así mismo en 1849 y se casó en esta de Pazos con Francisca Rodríguez y después
por el año de 1868 volvió a embarcarse para Montevideo.

DOCUMENTO
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3, 4, 5, 6, 7, 8 con dicha Francisca e hijos Faustina, Ricardo, Susana, Rosalía y
Paulino, todos nacidos en esta de Pazos y casa n.º 34 de Pazos de abajo, que compró y reedifico en parte el Andrés. [Salieron para Montevideo en 1868].
9. Francisco Paifer, natural de esta de Pazos (y casado en la misma con Rosa
Blanco), murió por 186... en la América, no dejó familia. Embarcara para Montevideo en diciembre de 1841 (en unión de otros 20 vecinos de esta de Pazos).
10. Antonio Pose Souto, soltero, hijo de Juan y de Manuela. Natural de la casa
n.º 4 de Rebordáns en esta de Pazos. Embarcó en 1840 ó 1841.
11. Manuel Mato, soltero, hijo legítimo de Antonio y de María Martínez. Natural de la casa n.º 4 de Pazos de arriba. Embarcó para la América en 1840 ó 1841.
12. Bernardo Gómez Calvo, soltero, hijo de Francisco y de María, natural de la
casa n.º 9 de Pazos de arriba. Embarcó para la América en 1840 o 1841.
13. Francisco (Cerdeiro), hijo de otro y de María Domínguez, naturales aquellos
de esta de Pazos. Embarcó para la América en diciembre de 1841 (2).
14. Antonio Pose, hijo legítimo de Manuel y de Manuela de Castro. Murió en la
América asesinado. Naciera en la casa (por 1835) arruinada y después deshecha que
había en Pazos de abajo (sitio dos Varrós) entre la de los números 45 y 44 de dicha
aldea de esta parroquia del mismo nombre. Suponese no dejó familia por ser soltero.
Embarcó para la América en 1840 ó 1841.
15, 16. Domingo Romay Cambón y su mujer Rosalía Blanco, naturales de esta
de Pazos. Regresaron a España y a esta de Pazos (en donde viven en 1874), embarcaron para Montevideo en diciembre de 1841.
17. Antonio Añón y Mira, soltero, hijo de Manuel y de Caietana, nació en la casa
de la Torre, n.º 30 del lugar y parroquia de San Salvador de Pazos. Embarcó para
Buenos Ayres en 1841 (3).
18. José Domínguez, soltero, hijo de Vicente y de Rosa Pose, naturales de esta
de Pazos y el José de Pazos de abajo, casa n.º 35 embarcó para Montevideo en 1840
o diciembre de 1841.
19. Silvestre Cean Varela, soltero, hijo de Francisco y de Nicolasa, su mujer
nació en Pazos. Suponese el murió en la propia América. Embarcara para América
en 1840 ó 1841.
20. Ángel Ferreiro Nogareda, soltero, nació en la casa n.º 7 de la Ameijenda, en
esta de Pazos, hijo de José y de Agustina. Embarcó para la América en diciembre de
1841.
21. Adrián Ferreiro. Nació en la misma casa de la Ameijenda, e hijo del José y
Agustina. Embarcó para América en 1840 (antes de su hermano).
22. José Román Calvo, natural de esta de Pazos y casado en Leduro de Cerqueda
con María Pose (alias) Parga. Era hijo de Antonio y de Teresa. Murió en la América
por 18... Su mujer vive en Leduro pues no embarcó. El José embarcara por 1ª vez
en 1840 o 1841 (después viniera a este país ida por vuelta y volvió a embarcar).
23. Matías Pose Souto, soltero, hijo de Antonio y María, naturales de esta de
Pazos. Embarcó en 1840, pues fue de los primeros que embarcaron. Estuvo en Montevideo y en Brasil, regresó a esta de Pazos por 18... Y volvió a salir para la América en 18...
24. José Matías Domínguez Pose, hijo de Antonio y Rosa, naturales de esta de
Pazos. Casado en Jornes con Josefa Vázquez, embarcara en 1840 ó 1841 y ella por
1855. Regresaron a Jornes por 18... Después volvió a América solo el José por 18...
No tienen familia.
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25. Francisco de Castro y Castro, natural de esta de Pazos, viudo de Teresa Souto
Lema, e hijo de Antonio y Francisca. Marchó siendo ya viudo para Buenos Ayres
por 1840 ó 1841, donde volvió a casar 1ª y 2ª vez. De sus dos ultimas mujeres, naturales del Partido de Carballo, dejo familia. Murió en 1872.
26. Antonio Espasandín Blanco Varela, casado con María (Souto) Reino en esta
de Pazos, de la que era natural. Marchó para América por diciembre de 1841.
Naciera en la casa n.º 48 de Pazos de Abajo. Desembarcó en Montevideo y estuvo
muchos años, empero por 186... pasó a un pueblo mas de 300 leguas.
27. Antonio Espasandín Reino, hijo de otro y María (de la anterior partida), vivió
en esta de Pazos en dicha casa, marchó siendo soltero en diciembre de 1841 para la
América.
28. Ramón Chans, hijo del perito Don José y de Teresa Veiga. Casó en la de Langueirón con Luisa Varela Mariño y viviendo en esta de Pazos murió esta y él se
embarcó después para la América por el año de 1840 o principios de 1841 (en distinto año de los otros el y Matías Pose Souto).
29. José Romay Torrado soltero, marchó para la América por 1840 ó 1841. Era
natural de esta de Pazos e hijo de otro José y de Juana. Murió en la América en clase
de soltero por el año de 18... Dejó algún dinero que recibió su dicha madre.
30. Adrián Lema, natural de Jornes y casado en Pazos con Bernarda Hermida
Varela, de Pazos. Marchó para América en 1840 ó en 1841. Regresó por 1868 y después se avecindo en Sergude en Jornes y volvió a embarcar para América en 1872,
día 13 de Diciembre.
31. Manuel Rey, expósito del Real Hospital de Santiago, criado en su lactancia
en la casa n.º 4 de la Ameijenda, de Manuel Cambón y de María Pérez: embarcó
para la América en 1840 o 1841.
32. María Pérez, hija de Urbano y mujer del dicho Manuel Cambón de la Ameijenda embarcó tres veces, la 1ª después de 1846 para dicha América del Sur (Montevideo y Buenos Aires) siendo ya de mucha edad, mayor de 60 años: poco tiempo
paraba cosa de un año cada vez y regresaba por ser casada y estar en Pazos su dicho
marido, con poco dinero que ganase y le diesen sus nietos residentes en América
luego reembarcaba (para desempeñar su casa): murió en esta de Pazos por 186... (4)
[Desde aquí desaparece a numeración no texto]
Tomás García Cambón, hijo de Fernando y Juana de dicha casa n.º 4 de Ameijenda se embarcó para... por 18...: se casó allá.
Su hermana Josefa García, natural de la casa n.º 4 embarcó en 1872, soltera
para...
Fernando García, natural de Riotorto pero casado en dicha casa n.º 4 de la Ameijenda con Juana Cambón, se embarcó para... por 1866 y murió allá en 1868.
Manuel Domínguez Torrado, natural de la casa n.º 21 de Pazos de Arriba e hijo
de Ramón y de Teresa embarcó para Montevideo por 18…
Antonio Domínguez, hermano de Manuel e hijo asimismo de Ramón. Embarcó
para Montevideo por 18... Naciera en Pazos de arriba, casa n.º 21.
Dicho Ramón Domínguez, viudo de Teresa Torrado, natural de esta de Pazos.
Embarcó para Montevideo por 18... Y a efecto de naufragar el buque Guadalupe (del
puerto de La Coruña) en la Isla de Cabo Verde, en que se vio en peligro eminente el
Ramón de perecer, regresó a España y a esta su parroquia, y en 1871 volvió a partir
para la dicha de Montevideo y a la compañía de sus dichos hijos (5).
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Manuel María Pose Cambón, natural de la casa n.º 7 de los del Monte, en esta de
Pazos, soltero, hijo de José y Rosa, embarcó para Montevideo por 18...
Luis Pose Cambón, natural de la misma casa n.º 7 del Monte, e hijo de José y de
Rosa, embarcó para Montevideo por 18... Y regresó a esta de Pazos (ida por vuelta)
en 1871 y en el mismo año reembarcó para dicha de Montevideo, en estado soltero.
Ramón Pose Varela, soltero, natural de la citada casa n.º 7 del Monte, hijo de
Antonio y Micaela, y nieto del José y Rosa susodichos, embarcó para Montevideo
por el año de 186...
Su hermano Gonzalo Pose Varela, natural de la casa n.º 7 del Monte, soltero
embarcó para Montevideo en 1872 (6).
Gregorio Souto de Castro, soltero, hijo de José y de Josefa, natural de la casa nº...
llamada da taberna (por haberla en ella) de Pazos de abajo embarcó para Buenos
Aires por 18... Se casó allá con...
Su hermano, Agustín Souto de Castro, natural de la misma casa nº... embarcó
para Buenos Aires por 186...(7)
Su otro hermano Ponciano Souto de Castro, soltero, natural de la misma casa
nº... embarcó para Buenos Aires por 186...
Otro hermano Ramón Souto de Castro natural de la misma casa nº... embarcó
para Buenos Aires en 1872.
Francisco Rodríguez y Rodríguez y Ardeleiros (natural de Cerqueda aldea das
Canelas), su mujer María de Castro Fernández, natural de la casa n.º 6 de Rebordáns
e hija de Rosendo y Isabel y sus hijos Andrés y María de la Concepción (de tierna
edad) embarcaron para... por 1860. La María de Castro murió allá por 18... Cuando
embarcaron eran vecinos de Vimieiro en Pazos, casa n.º 16 y de oficio labradores.
Guillermo Rodríguez Romay, hijo natural del referido D. Nicolás, y de Josefa
Romay Cambón, esta y su hijo naturales de esta de Pazos embarcó para Buenos
Aires ó... por 18... de estado soltero.
Antonio de Castro y Lema, natural de la casa do Cuco nº... en esta de Pazos, soltero e hijo de Antonio y Carmen embarcó para Montevideo por 18... murió allá
pobre por 186... y soltero.
José Souto Pose 2º marido de dicha Carmen Lema, natural aquel de Riotorto
pero casado en Pazos en dicha casa do Cuco, siendo labrador (pero muy empeñado
por oprimirle los usureros) embarcó en secreto para Montevideo por 186...
Su hija Bernarda Souto Lema, soltera, natural de la citada casa do Cuco embarcó
para Montevideo por 18... (8)
Manuel Pose Cean, marido de Josefa Abelenda, de oficio labrador (empeñado
por estar oprimido de los usureros) natural de la casa n.º 44 de Pazos de abajo
embarcó en secreto para Montevideo por 186...
José Ures Caravel, natural de la casa n.º 2 das Salgueiras e hijo de Manuel y de
Josefa, soltero embarcó para... por 18...
Su hermano Manuel del mismo estado y naturaleza embarcó para Buenos Aires
por 18... regresó a España y a esta de Pazos por 18... y se casó en la misma con
Josefa Romay Rodríguez en 187... y volvió a... en 1872, 13 de Diciembre, llevando
en su compañía a su dicha mujer, natural de la casa n.º 49 de Pazos de abajo (donde
estaban casados en compañía de los padres de la Josefa, Antonio y otra Josefa) y
una hija de un año llamada Dolores, natural de la casa n.º 49. Trajera algunos miles
de reales, pero no ligaba con su suegro.
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Otro Manuel Rey, expósito del Real Hospital de Santiago, criado en su lactancia
en dicha casa n.º 2 de Salgueiros y casa de Manuel Ures y Josefa Caravel, embarcó
(estando sirviendo en Tallo) para América. Por 18...
Nicolás Romay Rodríguez, soltero, natural de dicha casa de Pazos de abajo n.º 49,
e hijo de Antonio y de Josefa, embarcó para Montevideo por 18...
Su hermano Augusto Romay Rodríguez, natural de la susodicha casa n.º 49
embarcó para Montevideo en 1872, en estado soltero.
Juan Pose, hijo ilegitimo de Josefa (esta hija de Juan y María de Castro). Nació
en las casas del Monte de Pazos, y de estado soltero embarcó por 18..., dicen murió
allá en...
José Pose Tato, natural de la Bugalleira, casado en Pazos na casa da Torre n.º 30
con María de Añón (viuda de... Novo de Cerqueda). La María, hija de Manuel y
Caietana Mira y nacida en dicha casa de Pazos embarcaron para Buenos Ayres por
1855 en compañía de María Novo, hija única del primer matrimonio de la otra María
Añón (esta también vecina de Pazos, pero natural de Cerqueda) y asimismo el hijo
del 2º matrimonio nacido en esta de Pazos, Ramón Pose Añón, (natural de la casa
n.º 28 de Pazos de abajo). Regresaron a esta de España, el Pose, su mujer, su hijastra y su dicho hijo Ramón (y también Valentina, nacida en América; y la María
Novo) en 1874. El Ramón volvió a embarcar para Buenos Aires por 18... Y su hermana Balbina, natural de dicha casa n.º 28 de esta Pazos, y después vecina de (Aldeola) en Cerqueda, en donde ahora se avecindaron sus dichos padres. La Balbina, soltera, lo hizo en 1873 ó 1874.
Manuela Añón Mira, hermana de la citada María y natural de la casa nº... da
Torre, embarcó soltera para Buenos Ayres, y casó allá con Peregrin Gómez, natural
este de las Rías Bajas en Galicia. Por no ligar en los genios se embarcó la Manuela
sola para España, y llegó a esta de Pazos en julio de 1872 (9).
Francisco Sande Vecino, hijo de Manuel y de María Josefa, natural de la casa n.º
21 de Pazos de abajo. Embarcó, siendo casado y oficio jornalero (valadeiro, ó hacedor de muros-vallados), para Montevideo por 18…
Su hijo, Toribio, soltero, emigró por 18... para el mismo punto, y después su hija
Josefa y su mujer Rosa Torrado (natural de Cores) por 186... Es decir, toda la casa
embarcó para Montevideo. Sus hijos nacieron en dicha casa n.º …, o en la del n.º ...
del mismo lugar de Pazos, en que también vivió el Francisco y su mujer.
Domingo Facal, marido de María Suárez, sirvientes de la casa n.º 4 de Pazos de
arriba, embarcó para Montevideo por 1872, 16 de abril, en secreto por estar oprimido por los usureros en medio de ser labrador
Su hijo José (medio demente) natural de la dicha casa n.º 4 embarcó para Montevideo por 186... En clase de soltero.
Josefa Facal Suárez, su hermana, nació en la misma casa n.º 4 de Pazos de arriba,
hija de los sobredichos Domingo y María, siendo soltera embarcó para Montevideo
en 187...
María Rey, expósita del Real Hospital de Santiago, de lactancia en casa n.º 7 del
lugar de Casas del Monte en esta de Pazos, de Juan Pose y María de Castro. Casó
en Pazos con Antonio Sánchez y siendo viuda embarcó para Montevideo en 1855 en
el mes de setiembre.
Su hija, Manuela Sánchez Rey, soltera, natural de esta de Pazos embarcó para
Montevideo por 1858. Tuvo un hijo o hija de soltera, casó allá con Manuel García
Gago, natural de S. Salvador de Sofán por 1863 ó 1864.
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Benito Sánchez Rey, hermano de la Manuela, soltero, natural de esta de Pazos,
embarcó para Montevideo por 18... murió allá por 18...: casara allá 1ª y 2ª vez con dos
mujeres del pais americano de quienes no le quedaron familia.
Antonio Sánchez Rey hermano del anterior, soltero natural de esta de Pazos
embarcó para Montevideo por 1841, en 16 de diciembre, casó allá con María Fuentes Lista: era sereno en dicha ciudad (la María natural de Santa María de Noicela, partido de Carballo).
José Mariño, natural de Langueirón y casado en esta de Pazos en la casa n.º 3 de
Revordáns con Antonia Caravel, viudo de esta embarca para Montevideo en 25 de
Abril de 1872: era labrador, vivía muy a pesar por tener mucha familia, y el lugar
carecía de cortes o sea de pastos y esquilmos.
Su hijo Ramón Mariño, soltero natural de dicha casa n.º 3, embarcó para Montevideo por 18...(10)
Dolores Mariño Caravel, su hermana nació en la misma casa n.º 3: soltera
embarcó para Montevideo por 18...
María, Francisco, Matías y Manuela Mariño Caravel, solteros naturales de dicha
casa n.º 3 embarcaron para Montevideo, cuando su padre el referido José 25 de abril
de 1872.
Josefa Reino Blanco, soltera, hija de José y María: natural de la casa n.º 33 de
Pazos de abajo, embarcó en 1861 a Montevideo y casó allá con José Insua (de Galicia), del partido de Finisterre, sobrino del cura de Mens: casaron en 1864 o 1865.
Su hermana Manuela, soltera embarcó por 1866 para Montevideo... y casó allá
con Juan Reino, su hermano, natural de la misma casa n.º 33, soltero, embarcó en
oculto, por pasar de los 17 años (y estar prohibido después de esta edad el embarque a causa del servicio de armas, creo hasta a la de 27 años) en 25 de abril de 1872.
Manuela García Romero Veres, soltera, natural de esta de Pazos, casa n.º 25 de
Pazos de abajo, embarcó para Montevideo por 18... Se casó allá con Andrés Dieguez
de Caldas de Reyes y después pasó á Buenos Ayres en 1870.
Cándido José García Verez, su hermano, (hijos de Juan y de Isabel), natural de
dicha casa n.º 25. Soltero, después de servir al rey, y ir a la guerra de Marruecos (de
186…) embarcó para Montevideo por 186... Y casó allá con Manuela Villar Gómez,
natural de San Verísimo de Oza, e hija de... y de Francisca.
Antonio Souto Varela, soltero, hijo de otro y de Manuela, natural de la casa n.º
3 de Vimieiro, embarcó para Buenos Ayres por 1855 y allá casó con una mujer, llamada Teresa, de las Islas Canarias, de la que divorció, o ella se le escapó. Es sacristán en la iglesia del pueblo de…
Agustín Fariña Varela, soltero, de edad de 50 años (unos) natural de Viladesuso de
San Andrés de Tallo, estando de criado de servicio de su primo José Mª Fariña de la
casa n.º 15 de Vimieiro embarcó por 18... para Montevideo. Era hijo de... Eran ya
difuntos (11).
Deogracias de Castro y Añón, soltero, natural de la casa n.º 9 de la Ameijenda,
hijo de D. Benito y Dña. Bernarda embarcó para Montevideo en 1854, y murió allá
ahogado (al tiempo de bañarse en el rio o mar por 18..., era criado de un impresor
de litrografía o periodista).
Su hermano Francisco de Castro, natural de la misma casa n.º 9 embarcó para
Montevideo en marzo de 1860.
Su hermano Manuel de Castro, natural de la propia casa n.º 9 embarcó para
Montevideo, en marzo de 1860.
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Joaquín Cotelo Souto, soltero, natural de la casa n.º 6 de Pazos de arriba, hijo de
Antonio y de Antonia Souto embarcó para... por 18... y casó allá con Andrea Rodríguez esta natural de Jornes e hija de José Rodríguez y de Nicolasa Doldán (á) Mariñana y después murió allá.
Juan Cotelo Souto, su hermano, natural de la misma casa n.º 6 embarcó para...
por 18... casó allá con Gerónima Rodríguez, hermana de la anterior su cuñada
Andrea.
Manuel Cotelo Souto, hermano asimismo del Joaquín y natural de la misma casa
n.º 6 embarcó para... 18... de estado soltero.
Fernando Cotelo Cambón, soltero, hijo de José (de oficio herrero) y de Josefa,
natural todos de esta de Pazos embarcó para Buenos Aires por 18...
Francisco de Castro Cambón, soltero, medio hermano del anterior, e hijo de
Andrés y de dicha Josefa Cambón, 2ª mujer del Andrés: natural de la casa nº... de
Pazos de abajo embarcó para Montevideo por 18... su ocupación mozo de coche
(zagual) estando para casarse con María Lista hija de José natural de Langueirón,
murió allá en 14 de septiembre de 1872: acompañaron su cadaver 27 coches por respetos de su amo y este le hizo entierro con 15 sacerdotes y gastó en ello cien pesos.
Ignacio Pose de Castro, soltero, natural de la casa n.º 6 de Revordáns, e hijo de
Manuel y de Bernarda embarcó para... por 18... y casó allá con...
Manuel Abelenda Santiago, hijo ilegítimo de Josefa soltera y de Andrés Abelenda, natural de la casa n.º 5 de Vimieiro: en oculto marchó para Portugal por
librarse del servicio de armas en oculto, estaba casado en Jornes con... o se casó despues con ella: y después regresó a España, a Jornes y pasado tiempo por 186...
embarcó para la América o sea para...(12)
Josefa Romero, viuda de Juan Paifer y después de Antonio Román, vecina de
esta de Pazos, y natural de Cores, embarcó para Buenos Aires por 18...
Su hijo Ysidro Paifer, soltero, natural de esta de Pazos embarcó en 18... para
Buenos Aires.
Manuel Paifer, hermano del Ysidro, y natural de esta misma de Pazos despues de
casar con María Varela de Leduro, vivieron en la misma de Pazos y luego con el
tiempo o sea por 18... embarcó para la América o sea Montevideo.
José Paifer, hijo de menor edad, del Manuel y de la María Varela, natural de esta
de Pazos embarcó para la América, o sea... por 18...
Ynocente Paifer, hijo de Manuela, naturales de esta de Pazos, embarcó para la
América o sea para... por 1857 (su madre casó en San Tomé de Nemeño).
Ignacia Espasandín, soltera, natural de esta de Pazos, e hija de dichos Antonio y
María Reino (Souto) embarcó para Montevideo por 18... y casó allá en 1871 con...
natural de San Tirso de Cospindo.
Rosa Espasandín, hermana de la Ignacia, natural de esta de Pazos, soltera,
embarcó para la América o sea Montevideo y murió allá en esta ciudad en el mismo
estado por 186...
Luciano Espasandín, natural de esta de Pazos e hijo ilegítimo de Juana (esta hermana de la Ignacia) embarcó para Montevideo en 1874 (en febrero o marzo)
José María Mato, marido de Rosa Varela esta natural de Cores y aquel de esta de
Pazos, donde vivieron los casados embarcó para América o sea... por 18...
Dicha su mujer en 14 de junio de 1872 salió de Pazos para embarcarse en la
Coruña para la América y lo realizó, y para...
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Su hija María Mato Varela, natural de esta de Pazos, embarcó por 18... para la
América del Sur ó sea...
Su otra hija Josefa Mato Varela, soltera, natural asimismo de Pazos embarcó para
la misma América por 18...
José Varela, hijo (ilegítimo) de la Rosa Varela, mujer del José María Mato, nació
en esta de Pazos y se embarcó para la América en 1868. Por naufragar el buque
Guadalupe, en la isla de Cabo Verde en Africa, regreso a esta de Pazos, y después
por 18... volvió a embarcar para dicha América ó sea para...(13)
José Gómez Calvo, marido de Antonia Cotelo Souto, ambos naturales de Pazos,
embarcó para Montevideo por 186...
Su dicha mujer, natural de la casa n.º 1 de la Ameijenda, y sus hijas Concepción,
Lucía e Inés Gómez, naturales de Pazos de abajo, casa n.º... embarcaron para la
misma de Montevideo en 1872.
Juan Pose Fariña, natural de la casa n.º 4 de Rebordáns, e hijo de José y Isabel
embarcó para Montevideo por 18... era marido de Manuela Souto Lema: murió
pobre allá (en Pazos era labrador de muchas tierras de colonia pero era pródigo).
Josefa Pose Souto, su hija, natural de dicha casa n.º 4, soltera embarcó para
Montevideo por 1853 y casó allá por 1855 con Pedro Villar natural de San Verísimo
de Oza, partido de Carballo.
Manuel Pose Souto, hijo del mismo Juan y natural de dicha casa embarcó para
Montevideo por 18... y murió allá soltero y pobre.
Luisa Pose, hermana del Manuel embarcó para Montevideo por 18... y casó allá
con...
Francisco Pose Souto, hijo del mismo Juan, embarcó para Montevideo por 18...
Florencio Pose hijo del mismo Juan y natural de la misma casa n.º 4 embarcó
para Montevideo en 1863, era soltero,...
Carmen Pose Souto, soltera hija del mismo Juan y natural de dicha casa embarcó
para Montevideo por 186... y casó allá por 187... con Antonio Vizoso natural del
Ferrol.
Francisco Pose Fariña, natural de la misma casa de Rebordáns n.º 4 después de
casar en Tallo con Mariana Cerdeiro, de la que tuvo hijos en la de Tallo, embarcó
para la América del Sur por 18...
Antonio de Castro Souto, natural de la casa n.º 41 de Pazos de Abajo, hijo de
Andrés y de María, casó en el lugar de Torrados en la de Cores, con... de quien tuvo
hijos en la de Cores San Martín y después se embarcó para la América del Sur o
sea... : regresó a España y volvió a embarcar para allá por 18...
María de Castro Caravel, soltera, natural de Torrados aldea de Cores pero avecindada en esta de Pazos, e hija...
[Faltando a páxina 483 do orixinal, enchémo-lo baleiro recollendo os datos que
aparecen nunha primeira lista que fixo o cura e que segue a mesma orde, aínda que
con moi poucos datos]
Miguel de Castro Caravel, soltero (natural de Cores) pero vecino de Pazos. Marchó en 18...
José García Torrado, soltero, natural y vecino de Pazos, emigró en 18... y casó
allá.
Manuel Pose Cambón, soltero, natural y vecino de Pazos, emigró en 18... y casó
allá.
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María Cean Varela, viuda, natural y vecina de Pazos, pero al tiempo de salir,
del..., en 18...
Ignacia Romay Cean, soltera en 18...
María Concepción Romay Cean. Idem por 186... (todas las tres embarcaron juntas, siendo entonces vecinas de San Juan de Esto)
[Prosegue outra vez o orixinal]
Silvestre de Castro Souto, natural de la casa n.º 35 de Pazos de abajo, hijo de
(Andrés) y de María embarcó para Montevideo por 1855. Regresó a esta de Pazos
por 1860 y luego por 1863 volvió a embarcar con su mujer, Cristina Pena Otero
(esta natural de Adragonte, Santiago e hija de Juan y de Jacoba), pero vecina de
esta de Pazos donde tuvo hijos que le acompañaron en el viaje a saber, Josefa,
Ramona y Andrés, estos dos, de tierna edad murieron en Montevideo para donde
embarcaran con su madre por 1864.
La Josefa de Castro Pena, soltera, natural de esta de Pazos, casa n.º 35 de Pazos
de abajo embarcó con su dicha madre, casó en Montevideo con José García, natural
de San Adrián de Verdes (La Cristina dio á luz en Montevideo una niña llamada
María Josefa).
Atanasia Pena Otero, natural de Santiago de Adragonte, en el partido de Betanzos, soltera e hija de Juan difunto y de Jacoba, vecina con su dicha hija de esta de
Pazos, embarcó para Montevideo por 1862 y allá casó con... natural de Vigo de
Redondela ó Redondela de Vigo.
María y Leandro Varela Calvo, naturales de la casa n.º 6 de la Ameijenda, e hijos
de Antonio y de María, siendo solteros embarcaron para... por 18... (14)
Simón García Blanco, casado en Pazos con Manuela Cordeiro Castro, embarcó
para... por 18... y regresó a la de Pazos por 186…
Su hijo Manuel, soltero, natural de la casa n.º 1º de Pazos de arriba embarcó
para... por 18...
José Rodríguez, criado de Manuel Ordoñez, casa n.º 7 del mismo lugar, natural
el José de Leiloyo, y huerfano de padre y madre, de estado soltero y de edad de unos
36 años, embarcó para… en 1872, mes de abril.
Luis García, soltero, hijo de Francisca, asimismo soltera, natural del citado lugar
de Pazos de arriba, embarcó para… en 1872 y en el mes de abril.
Manuela Reino Calvo, soltera, natural del mismo lugar y casa n.º 22, hija de Bernardo y de Manuela, embarcó para… por 18... y casó allá con Rafael Fernández,
natural de Cayón, en 1871.
José Mª Reino Calvo natural de dicha casa n.º 22 y hermano de la Manuela, casa
en San Juan de Jornes, con Cristina Fariña, y después embarcó para… por 18…
Regresó a la de Jornes, y su mujer, y volvieron a embarcar para allá por 18… Tuvieron familia.
Don José Collazo (Chans), natural de San Adrián de Corme, siendo marido de
Doña Juana Figueira y vecino de esta de Pazos, lugar de Vimieiro, casa suya n.º 16,
embarcó para la isla de Cuba en 1871 y regresó a esta de Pazos en 1873.
Su hijo Modesto Collazo Figueira, natural de Corme, soltero, y vecino de la
citada casa n.º 16 de Vimieiro embarcó para dicha isla en 1871.
Saturnino Sánchez Pose, soltero, natural de la casa n.º 4 de Rebordáns, e hijo de
Don Manuel (labrador y teniente alcalde) y de Teresa embarcó para Montevideo en
1870 o 1871 (mes de septiembre).
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Su hermano Laureano Sánchez Pose, natural de la misma casa n.º 4 embarcó
para Montevideo en 1872, mes de abril.
Antonio García Cambón, soltero, natural de esta de Pazos, casa deshecha de
Pazos de abajo que estaba sita entre los corrales de las casas n.º 25 y 26 y arrimada
a estos: hijo de Manuel y de Josefa embarcó para... por 18...: regresó a esta de Pazos
(trayendo dicen unos sesenta mil reales) y regresó para la misma América dicha por
18... (sin emplear el dinero).
Su hermana, Nicolasa García Cambón, soltera, natural de la misma casa embarcó
para... por 186... Estaba a la razón sirviendo en la Bugalleira de Tallo.
Juan Román Pose, natural de la casa n.º 5 de Rebordáns, estando casado en Langueirón con Antonia García do Rego embarcó para... por 18...: es hijo de José y de
María.
Su hermano José Román Pose, el mayor, soltero, natural de la misma casa n.º 5
embarcó para... por 18...
Otro José Román Pose (el menor) natural de la misma casa n.º 5, soltero, e hijo
asimismo de José y de María embarcó para... por 18...
José Souto Suárez, soltero, natural de la casa n.º 7 de Rebordáns, e hijo de
Andrés y de María embarcó para Montevideo en 1867.
José Añón y Mato, soltero, natural de la casa n.º 1.º de Rebordáns, e hijo de José
y de Manuela, embarcó para Montevideo por 18...
Su hermano Antonio Añón Mato, natural de la misma casa n.º 1 embarcó para
Montevideo por 18...
Manuel Rey, expósito del Real Hospital de Santiago, criado en concepto de lactancia en la casa n.º 7 de Pazos de arriba, de José Lorenzo y María de Castro casado
en esta de Pazos con Josefa Sande, siendo viudo de la misma embarcó para Montevideo en agosto de 1870.
Sus hijos menores de edad, Socorro, Pedro y Benigno Rey Sande, naturales de
la casa n.º 20 de Pazos de abajo embarcaron para Montevideo en dicha fecha en
unión de su padre.
María Varela Añón, soltera, edad de unos 8 años, natural de la casa da Torre de
Pazos de abajo nº..., e hija mayor de Juan y de Teresa embarcó para Buenos Aires
por 1862 (15).
Su dicho padre Juan Varela Fontela, natural de la de San Juan de Carballo, y
casado en dicha de Pazos de abajo casa n.º 30 con la Teresa Añón embarcó para Buenos Aires por 186...
José Buenaventura Bouzas Castro, soltero, natural de la casa del Frade en esta
de Pazos, e hijo de Antonio y de María embarcó para... y murió allá soltero y pobre
en 1873.
José Pose Bouzas, soltero, natural de la misma casa de Frade, e hijo de Antonio
y de María embarcó para... por 186...
José Cean Varela, natural de la casa n.º 26 de Pazos de abajo, hijo de Francisco
y de Nicolasa, casado con Luisa Garrido, de quién tuvo a Andrés, y de 2ª con
Manuela Sanjurjo, y siendo vecino de esta de Pazos embarcó para Montevideo por
18... regresó a esta de Pazos por 186... y volvió a embarcar para Montevideo en
agosto de 1870.
Su hijo Pedro Cean Sanjurjo, natural de San Pelayo de Coristanco, en medio de
que sus padres el José y la Manuela eran vecinos de esta de Pazos al tiempo de su
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nacimiento (iba la Manuela a parir a casa de su madre) embarcó en unión de su
padre en dicha fecha (se crió y era vecino de Pazos al tiempo del embarque) para
Montevideo.
(Creo no embarcó) El Andrés Cean Garrido, soltero, natural de San Juan de Jornes, hijo según es dicho del José, siendo vecino de esta de Pazos embarcó para la
América para Montevideo por 1865, proyecto dicho, pero no lo realizó y en 1874
está de criado de servicio en Villanueva, casa del médico Romay.
Antonio Lema Pose, soltero, natural de Cerqueda, e hijo de Bernardo natural (y
vecino al tiempo del embarque de sus hijos, de esta de Pazos) embarcó para Buenos
Aires por 186..., y regresó a esta de Pazos en 1873, y casó en Tallo en 1874 con Rafaela Sánchez.
Manuel Lema Pose, soltero, natural de Cerqueda, pero después vecino de esta de
Pazos embarcó para Buenos Aires (donde residía su madre María Pose que se
ausentó esta contra la voluntad de su dicho marido) por 186...
Y Josefa Lema Pose, soltera y hermana del Manuel, estando sirviendo en La
Coruña se embarcó para Buenos Aires por 186...
Ramón Garrido Souto, natural de Limiñon en la de Cores, casó en esta de Pazos
con José de Castro Caravel, y después siendo vecina de esta se ausentó para la América o sea para... por 186...
Francisca Pose Fariña viuda de Manuel Fariña, ella natural de la casa n.º 4 de
Rebordáns y vecina de esta de Pazos se ausentó para Montevideo por 186...
Su hija Manuela Fariña Pose, natural de esta de Pazos se ausentó de esta para
Montevideo por 1863: casó allá de 1ª vez con Manuel Pose Blanco natural de Cerqueda, Bayuca y de 2ª vez (sin dejar hijos del 1º) con el portugués José Leal Núñez:
este y su mujer regresaron a España y a esta de Pazos en 1873.
José Fariña Pose, natural de esta de Pazos e hijo del Manuel y Francisca embarcó
para la América o sea para... por 18... en estado soltero.
Bernardo Rosendo Fariña Pose, natural de esta de Pazos, y hermano del José, fué
al servicio de armas en España, luego casó en Pazos con Perfecta Blanco y luego
embarcó para Montevideo por 18...
Ramona Cotelo Souto, soltera, natural de la casa n.º 1 de la Ameijenda, e hija de
Francisco y de María embarcó para Montevideo por 18... y casó allá con Manuel
Díaz y Reijía, natural de la de Leduro en la de Cerqueda (el Manuel hijo de otro y
de Juana Reijía.
Manuel Cotelo Souto, su hermano, soltero, natural de la casa n.º 1 embarcó para
Montevideo por 18... y casó allá con Ramona Constela, natural de Brión en la de
Leiloyo, hija de Cayetano.
Josefa Ures Caravel, soltera, natural de la casa n.º 2 de Revordáns, e hija de Francisco y Rosa, embarcó para Montevideo por 186... tuvo una niña ilegítima.
María Hermida Varela, natural de la casa n.º 5 de Pazos de arriba, hija de José y
de Josefa casó con Bernardo Garrido de San Tirso de Villanueva y pasó a vivir allí:
embarcó su marido para América o sea para Montevideo y después también
embarcó ella por 1855 y murió allá por 1857, el marido regresó a Villanueva después.
Isidro Cean Varela, natural de la casa n.º 26 de Pazos de abajo, hijo de Francisco
y de Nicolasa, casó en San Juan del Esto con... y después embarcó por 18... para
Montevideo.
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María Hermida Pose, natural de la casa n.º 5 de Pazos de arriba, hija de Jose y
de Josefa embarcó para Montevideo por 18...
Su hermana Rosa Hermida, natural de la misma casa n.º 5 embarcó para Montevideo en estado soltera en junio de 1872.
José Busto Lema, soltero, hijo de... y de María (esta natural de la casa n.º 2 de
casa del Monte en Pazos): el dicho su hijo natural de San Miguel de Couso en Brenlla, se avecindó en dicha casa del Monte, con su tía Josefa Lema, ella le dejó por
heredero: y luego se embarcó por 186... para la América o sea... y murió allá, dicen
asesinado.
José Blanco Pose, natural de esta de Pazos e hijo de otro y de María embarcó para
la América o sea para Montevideo por 1860. Casó allá con Florencia Soutillo Moreira
natural de Santa María de Cereo, e hija de Domingo.
Su hermano Manuel Blanco Pose, natural asimismo de Pazos, embarcó asimismo para América o sea para Montevideo por 18...: casara antes en Tella de Allones, donde era vecino con María (de Marcos)... y Moreiras.
Manuela de Castro, soltera, edad cosa de 13 años, natural de Cerqueda e hija de
Angel (este natural de esta de Pazos casa n.º 9 de la Ameijenda) y de Teresa Peña
Romero. Muertos sus padres se avecindó la Manuela en casa de su tío Don Benito
de Castro, que es la dicha de la Ameijenda, y se embarcó para Montevideo en junio
de 1872.
Dolores Pose Cambón, natural de la casa n.º 7 del lugar de Casas del Monte en
esta de Pazos, hija de José y de Rosa: se casó en Pazos con… vecino de Piñeiro en
Santa María de Leiloyo, en donde se avecindó, y luego por 186... se embarcaron
para Montevideo.
Claudio García de Castro, natural de la casa n.º 8 de Revordáns e hijo de Francisco y de María se embarcó para Buenos Aires en junio de 1872 (de estado soltero).
José Seoane Varela, natural de Leiloyo casó en esta de Pazos con Manuela Pose
Ceán y se avecindó en esta y se embarcó para la América o sea para... en junio de 1872.
Salvador Caravel de Castro, soltero, natural de la casa n.º 47 de Pazos de abajo
e hijo de Matías y de María embarcó para la América o sea... en junio de 1872 (en
secreto por tener ya 17 años edad en que se prohibía el embarque a causa de las
quintas o servicio de las armas).
Manuel Suárez, natural de Pazos de arriba e hijo ilegítimo de Josefa, soltero,
edad 19 años se marchó para Montevideo en octubre en 1873.
Salvador Lamas Martínez, natural de... e hijo de Rafael y de Rosa siendo esta
viuda y vecina con su hija de la casa n.º 1 de Salgueiras en esta de Pazos se ausentó
para la América el dicho Salvador por 18... y regresó a Pazos por 18... y después se
casó en Tallo con...
Francisco Rojo, natural de San Julian de Malpica casó en esta de Pazos con
Josefa Romay Torrado, natural de esta misma parroquia, y después embarcó por
186... para Montevideo desde donde pasó a Buenos Aires, pidiendo lismosna por ser
tulloso de ambas manos (que de niño se las comió un cerdo), y regresó a esta de
Pazos por 18...: trajo según dicen unos 40 mil reales. Compró con ellos, o con parte
de ellos varias fincas de poca estimación y carísimas: volvió a embarcar para América en mayo de 1874 subsistiendo tal casado:...(16)
Josefa Cean Varela, natural de Pazos, casa nº... hija de Francisco y Nicolasa, casó
en esta con Bernardo Garrido, de Jornes, se avecindaron en la dicha casa y después
pasaron a vivir a Jornes y emigró la Josefa (y su marido), ella en 18... para...
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Sus hijos Ladislao Garrido Cean, soltero, natural de la casa dicha nº... de Pazos
de abajo, (pero vecino de la de Jornes) emigró en 18... para...
Nicolasa Garrido Cean, soltera, natural de dicha casa pero vecina de Jornes emigró en... (nació en 1843).
Y María Josefa (nació en 1845 en dicha casa), soltera y vecina después de Jornes emigró en 18...
Cuya relación de personas naturales o vecinas de esta parroquia de San Salvador
de Pazos para la América del Sur (y algunos otros puntos en poco número) he formado yo el infrascripto cura propio de la misma para perpetua memoria, previos
informes de muchas personas, dignas de verdad, y con mi propio testimonio, por
cuanto acostumbro anotar (en el mes en que se ausentan mis feligreses para el
extranjero) el día, mes y año en que lo verifican; empero por estar dispersas las indicadas anotaciones y no poder reunirlas todas en este acto dejé claros en las antecedentes razón de partida de cada sujeto para ir supliendo las fechas del embarque respectivo, y a la par adelantar algunos otros particulares pasados o venideros que
ocurran dignos de mención: y a lo adelante se anotarán a continuación de este folio
las personas que emigren de nuevo: su naturaleza, sexo, filiación, día, mes y año en
que lo realicen, a fin de que a todo tiempo puedan identificarse o saberse su genealogía si se quiere formar árbol de ella; cosa útil y aún necesaria para adquirir herencias que pueden recaer en familias que permanezcan en esta de Pazos, o los emigrados heredar de estas: muchos emigrados son o tienen el derecho familiar de
presentar el curato de Buño y Cambre y también interesa saber su paradero en
tiempo de vacantes sucesivas de dichos curatos: es también un deseo innato de saber
los hijos el paradero de sus padres y más causantes, y viceversa; y además es un
hecho muy digno de notarse y nunca olvidarse la emigración de tantas familias de
una parroquia tan limitada como es esta de Pazos: y en razón de todo ello es conveniente el que haya y se haga memoria escrita y en virtud de ello firmo la presente.
Pazos, dos de septiembre de mil ochocientos setenta y cuatro.
Rafael Ares y Torres, parroco de la misma.
Nota: El número de emigrados desembarcados en Buenos Aires desde enero de
1874 a fin de septiembre del mismo año, según se lee en un periódico oficial de
aquel pais asciende a 30.604, a saber: 18.768 italianos, 5.799 españoles, 790 franceses, 585 suízos, 256 alemanes, 149 portugueses, 120 austríacos, 37 norteamericanos, 25 belgas, 15 turcos, y 4 de procedencia desconocida. (Así lo inserta La España
Católica, periódico de Madrid de 18 de diciembre de 1874). (Antes no emigraban
italianos, mas de algunos años aca con motivo de las revoluciones emigran muchos).
Que emigración espantosa, en tan poco tiempo. Cuantos miles de personas se
embarcaron para allá y Montevideo de Galicia desde 1840 en que empezó la emigración.
En el Diario de Avisos de la ciudad de La Coruña de 24 de julio de 1874 se dice:
Desde 1º de julio de 1872 hasta 30 de junio de 1873 llegaron a los Estados Unidos (Norte América) 459.803 emigrantes de diversos países sobre los cuales había
541 españoles.
Nota: Si es que no queda escrito en cosa de 1836 se embarcó para la isla de Cuba
mi feligrés José Souto Cean hijo de Manuel y de María, esta y dicho su hijo naturales de la casa n.º 1 de Ameijenda, por tocarle la suerte de soldado. Murió allá de
recien llegado.
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Su dicho padre Manuel también marchó para el extranjero, tal vez Portugal, y no
se supo más de él.
Continuación de la relación de emigrados para las Américas (y de personas naturales de esta de Pazos que mueren en el servicio de las armas, o fuera de la provincia de la Coruña o del partido de Carballo) a contar desde el día 2 de setiembre de
1874 en adelante:
En setiembre 26 o 27, de 1874 embarcó para Montevideo Ponciano Pose Varela,
natural de la casa n.º 7 de Casas del Monte en esta de Pazos, hijo de Antonio y de
Micaela de estado soltero.
En septiembre de 1874 embarcó para Montevideo Andrés de Castro Pena, soltero, edad 15 años hijo de Angel y de Teresa, esta natural de Cerqueda con su otro
hijo, pero este vecino de la casa n.º 9 de Ameijenda en la que nació el Angel (este y
su esposa ahora difuntos).
En septiembre de 1874 embarcó para Montevideo Andrés Lamas Bello, soltero,
15 años de edad, hijo de Adrián y de Manuela, vecino de la casa n.º 5 de Ameijenda
en la que nació el Andrés.
En Junio de 1875 regresó de la América del Sur para esta de Pazos María de Castro Caravel (hija de José y de Manuela) después de casarse allá con José Busto, natural de Santa Eulalia de Castro: tuvo y tiene de este un niño llamado: el Busto era
viudo y tiene una hija de su 2ª mujer, de modo que todos cuatro se avecindaron en
dicho mes en Rebordáns.
En últimos del mismo junio (día 29) regresó de Buenos Aires a esta de Pazos
Josefa García Cambón (hija de Fernando y de Juana): viene soltera pero en estado
de preñez (de unos 7 meses).
También regresó en el mismo día su hermano José Ares García natural de esta
de Pazos pero casado en Tallo con Ignacia García en la cual viven ambos y después
en esta de Pazos y aldea de Ameijenda.
En el mismo día regresó a esta de Pazos Juan Varela Fontela, marido de Teresa
Añón Mira. Estuviera en Buenos Aires y Montevideo.
En Febrero de 1876 regresó a esta de Pazos desde la de Buenos Aires (por 2ª vez)
Francisco Rojo, marido de Josefa Romay Torrado.
En 22 de junio de 1876 regresaron a esta de Pazos dichos Manuel Ures Caravel
y su mujer Josefa Romay Rodríguez con una hija llamada Dolores nacida en Montevideo, pues la otra del mismo nombre se murió en la dicha de Montevideo.
En Mayo o Junio de 1877 regresaron a esta de Pazos con procedencia de la isla
de Cuba Manuel Hermida Reino, hijo de José y de María, licenciado del ejercito el
Manuel, y Modesto Collazo y Figueira, soltero, hijo de José y de Juana, vino
enfermo y a efecto de ello fué a la ciudad de Santiago a curarse y allá murió por
agosto o septiembre del mismo año de 1877 fuera a comerciar a Cuba.
En Diciembre de 1877 embarcaron para Montevideo en la Coruña sin pasaportes Ignacio Pose y Castro, soltero, hijo de José y de Josefa, de la casa n.º 6 de Rebordáns. Manuel Pose Añón del mismo estado y casa n.º 1 de la misma aldea de Revordáns, e hijo de Francisco y de Mª Estrella y Rafael Ures Ferreiro, del mismo estado,
hijo de Francisco y de Francisca, de la casa n.º 2 de Salgueiras.
En 1876 murieron en el servicio militar, de recien idos para Cuba mis asimismo
feligreses José García Romay, hijo de otro José y de Justa, esta vecina hace años de

ESTUDIOS MIGRATORIOS 239

Paxs. 223-244

1/6/04

11:25

Página 240

Estatística migratoria dunha…

la casa n.º 5 de Casas del Monte, esta natural de la de Malpica, el José hijo de la de
Cerqueda y el padre de esta de Pazos: murió siendo militar en dicha isla.
Y Manuel García Cambón hijo de Fernando y de Juana, vecina de esta de Pazos,
de la que fué natural el Manuel, que murió en el hospital de Manzanillo.
En 1878 embarcaron para la América del Sur Pedro Castro Fariña, de estado soltero e hijo de Andrés y de Manuela y asimismo Andrés Varela Añón del mismo
estado e hijo de Juan y de Teresa: el Andrés fué para Buenos Aires y el Pedro para
Montevideo.
En julio de 1878 regresó a esta feligresía desde la de Buenos Aires José Ures
Caravel, soltero e hijo de Manuel y de Josefa, vecinos que fueron de la aldea de Salgueiras en la indicada feligresía de Pazos.
En Diciembre, (día 15), de 1878 salieron de esta de Pazos para la América del
Sur (Montevideo y Buenos Aires) mis feligreses Bernardino Lamas Bello hijo de
Adrian y de Manuela, de la casa n.º 5 de Ameijenda, y Maximino Ures Ferreiro, hijo
de Francisco y de Francisca, vecinos de la casa n.º 2 de Salgueiras. Ambos de estado
solteros y de la edad de la adolescencia.
Índice de personas que siendo vecinas de esta de
Pazos se ausentaron de la misma para fuera de la provincia y unos son ya difuntos, otros viven, suponese fuera de la indicada provincia
de la Coruña, y de otros se ignora su paradero.
1. Manuel Souto, marido de Mª Cean, de la casa n.º 1 de Ameigenda, se ausentó
por 1823 (año de) y se ignora su paradero.
2. Francisco Gómez, marido de Mª Calvo, se ausentó para la isla de Cuba por
1835 y allá murió.
3. José Rodríguez Arijón, marido de Carmen Santiago, se ausentó para la misma
isla en 1836 y allá vive (aún en 1874). Fue al servicio militar.
4. José Varela Calvo, hijo de Silvestre y de Josefa, soltero, se ausentó para el servicio de las armas en España y se le supone muerto en el mismo año.
5. Bernardo Varela Calvo, hijo de Silvestre y Josefa, se ausentó para el servicio
de las armas en España por 1835 y murió en el sitio de Bilbao por 1836.
6. José Souto Varela, hijo de Antonio y Manuela, murió en Pamplona en 1861 en
el servicio de las armas, de la casa n.º 3 de (Vimieiro).
7. Francisco Pose Cambón, murió en la Isla de Cuba en el servicio militar por
1865, nació en la casa n.º 7 del Monte, hijo de José y de Rosario.
9. Manuel Domínguez Pose, hijo de Vicente y de Rosa, murió en la misma Isla
y servicio por 1867.
10. Juan García Romero, casado con Isabel Veres, se ausentó por 1840 para
Andalucía y allá murió.
11. Manuel Fariña, casado con Francisca Pose, se ausentó para Sevilla y allá
murió en 186...
12. José Caravel, hijo de José Mª y de Rosa Suárez, se ausentó para Andalucía
por 1837 y allá casó por 1853.
13. Manuel Pose de Castro, se ausentó en 1835 para el servicio de las armas en
España y murió durante dicho servicio.
14. José Torrado Hermida, se ausentó en 1835 para dicho servicio en España, y
murió en él. Hijo de Francisco y de María, casa n.º 23 de Pazos de arriba.
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15. Canuto Romay Cambón, hijo de José y de Mª, casado, se ausentó para el servicio de las armas y murió durante él, en el hospital de Valladolid por 1837 (17).
16. Josefa Hermida Varela, soltera, se ausentó de Pazos por 1846, se ignora su
paradero (se sabe que residió algún tiempo en la ciudad de Santiago), era hija de
José y Josefa, vecinos de la casa n.º 5 de Pazos de arriba.
17. Bernardo Villar, casado con Bernarda Mato, se ausentó para Castilla en 1840
ó 1841 y allá murió por 1842 ó 1843.
18. Andrés Sánchez Rey, hijo de Antonio y María, soltero, se ausentó de Pazos
en tiempo del economo Don Antonio Figueira, como escapado y se ignora su paradero.
19. Esteban Santiago, hijo de Carmen, soltero, se ausentó para Portugal por
1852, y por 1865 se supo iba en Cuba con una compañía cómica, ambulante y se
ignora su actual paradero.
20. Gabriel Calvo, hijo de María, se ausentó para Portugal (por librarse él y lo
mismo el Esteban del servicio de armas) por 1853 y se casó allá; tomó el oficio de
cantero allá.
21. Bernardo de Castro, hijo de Fernando de la casa n.º 8 de Pazos de arriba, se
ausentó para la guerra contra la Francia en 1808.
22. Y lo mismo Bernardo Mato, hijo de Antonio y de Bernarda García.
23. Y su hermano Silvestre Mato y todos tres murieron durante dicha guerra y no
se supo más de ellos, naturales de la casa n.º 4 de Pazos de arriba.
24. Ángel Chans Veiga, soltero, natural de Malpica, vecino de esta de Pazos,
salió por 1835 para el ejercito de España (en España) y murió en el durante el reinado de Isabel 2ª. Vivía en Pazos de abajo, casa n.º 42 de la que era condueño).
25. Manuel Román Cambón, soltero, hijo de José y María, natural de la casa n.º 29
de Pazos de abajo, fue al servicio del rey en tiempos de Isabel 2ª por 1835 y murió
durante él en el hospital de Valladolid (de enfermedad) por 183…
26. Antonio García Lorenzo, natural de Pazos de arriba, casa n.º 11 hoy arruinada, hijo de Andrés y María, fue a servir al rey a la Habana, regresó a España y se
alistó de carabinero por 1850, muerto en el hospital de... fuera de la provincia de la
Coruña.
27. José García Romero (hermano de Juan) hijo de Andrés y de Manuela Cambón, nació en Pazos de Abajo, casa n.º 25, le tocó la suerte de soldado por 1834 o
1835 y lo mataron en España los carlistas durante la guerra civil de los dos años por
1835.
28. Ramón Varela Valladares, natural de la casa n.º 1 de Rebordáns, hijo de Ponciano (este parece murió en la casa grande da (Butureira) pues cuidaba de esta y de
la dicha de Bernardo) salió en la guerra de la Independencia por 1808 para dicha
guerra y allá murió.
29, 30, 31, 32. Para la misma guerra de Independencia salieron de esta de Pazos
19 hombres y ninguno volvió (si vino uno), allá murieron entre ellos además de los
sobredichos Manuel y Bernardo de Castro, hijos de Francisco, casa n.º 9 de la Ameijenda, Bernardo e Ypolito Román, hijos de Andrés, casa n.º 28 y 29 de Pazos de
abajo. El mozo que volvió de la guerra fue Manuel García, hijo de Ygnacio, que **
Manuel murió después de viudo dos veces (ó 3) en esta de Pazos por 1854 (18).
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[Estas notas proceden tamén do texto escrito polo párroco]
(1) La causa de seren los de Pazos los primeros que
embarcaron para América fue haber en esta de Pazos un boticario, Don Nicolás Rodríguez,
que les alabó y recomendó dicha América por haber él vivido mucho tiempo en Buenos Ayres
como boticario. Que era un buen país y había muchas ganancias, y así era, pero en aquella
época (de 1840) como el gobierno de España no tenía aún reconocido la independencia de
Montevideo y Buenos Ayres ni había cónsul español, sucedió que el gobierno americano por
haber guerra en el país los sujetó a todos los aptos al servicio de las armas.
(2) Nota- En Diciembre de 1841 embarcaron juntos veintiun vecinos de Pazos para la
América del Sur.
(3) Desde 1835 a 1845, en tiempos del reinado de Isabel 2ª fueron al servicio de las armas
en España: Manuel Pose, hijo del susodicho Manuel y Manuela de Castro y José Torrado, hijo
de Francisco y María Hermida, de Pazos de arriba, y murieron ambos en durante dicho servicio.
(4) En tiempo del cura Don Antonio Figueira se ausentó de esta de Pazos de la que era
natural, el niño José Caravel, hijo de José María y de Rosa, su 1ª mujer: se le creía muerto y
por 1852 escribió al cura Don Rafael pidiendo la certificación de bautismo para casarse desde
Andalucía, de un pueblo que pertenece a la Administración de Correos de (creo) Écija y se la
remití.
(Nació en Pazos, su madre en Corme, San Adrián, lugar de...)
(ojo, nació en las Salgueiras de Pazos, casa n.º 2)
Ángel Chans Veiga, hijo del perito Don José Chans, aquel natural de Malpica, pero vecino
de Pazos fué de soldado en tiempo de Doña Isabel 2ª por 1835.
(5) Bernardo Vilar, marido de Bernarda Mato, era natural de la casa n.º 6 de Vimeiro. Se
ausentó de esta de Pazos para Madrid en tiempo del economo Don Antonio Figueira por 1840.
Creese como cierto murió en el camino de Madrid a otros pueblos de Castilla hacia Valladolid, por 1849 pobre.
(6) Juan García Romero, natural de esta de Pazos, hijo de (Andrés) y marido de Isabel
Veres, se ausentó por primera vez á Andalucia. Regresó a Pazos y volvió a marchar en 1840
a Andalucia, a Sevilla, y allá se cree que muriese, ignorandose el punto ó pueblo donde falleció.
(7) Manuel Fariña, jornalero, natural de San Adrián de Verdes, casó en esta de Pazos con
Francisca Pose Fariña de la que tuvo varios hijos naturales de esta de Pazos: se ausentó para
Sevilla por 1850, y allá murió en el hospital por 1856: fué a ganar pan.
(8) Manuel Souto natural de Cores, casado en la casa n.º 1 de la Ameijenda con María
Ceán, se ausentó de casa por 1822 y no volvió a ella: se marchó como escapado para fuera de
Galicia...
(9) Manuel Domínguez Pose, hijo de Vicente y de Rosa, natural de la casa n.º 34 de Pazos
de abajo. Pasó a la isla de Cuba al servicio de las armas y allá murió por 186... de enfermedad (es clima enfermizo y mortifero para europeos). Le tocara la suerte de soldado. Manuel
Roman Cambón, soltero, hijo de José y María, natural de Pazos, fue al servicio militar a
España y murió en Valladolid, en el hospital por 1837. José Rodríguez Arijon Chans, marido
de Carmen Santiago (esta natural de Vimieiro en Pazos) viviendo con la Carmen en la misma
de Pazos casa n.º 5 lo embarcaron en 1836 á la isla de Cuba por estar alistado en las listas de
los que en esta de Pazos (y parroquias del partido de Carballo) habían de tomar las armas en
1835 a favor del rey Don Carlos 5º de Borbón, y aún no regresó. Por la misma razón embarcó
la Autoridad, en 1836 a Francisco Gómez, marido de María Calvo de Castro de Pazos de
arriba (n.º 9, casa) y allá murió. Los destinaron para el ejército de dicha Ysla. El que había de
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ser jefe de dichas partidas carlistas era Don Manuel Albán Martínez, natural de la ciudad de
Santiago y vecino de esta de Pazos, casa n.º 16, de Vimieiro, que se la comprara a los herederos del cura Don Juan Barca. Fue preso por razón de ello, y lo mismo Mateo Lage, este fue
a la Isla y regresó, y murió en esta de Pazos.
(10) Andrés Sánchez Rey, soltero, natural de esta de Pazos, hijo de Antonio y María Rey,
expósita, susodicho se ausentó de la casa paterna, furtivamente, y no se sabe para... se ignora
su paradero (su salida...).
(11) Fueron en clase de soldados á la guerra del año 1808 contra el francés (Guerra de la
Independencia) Silvestre y Bernardo Mato, hermanos del padre de Bernarda Mato de Vilar,
de la familia do Quinto de Pazos de arriba, casa n.º 4 y otro Bernardo de Castro hijo de Bernardo y de... de la casa n.º 8 y no volvieron, se les supone muertos en ella.
(12) Salvador Pose de Castro, hermano del Ignacio embarcó en clase de soldado, (por
quintas) para la isla de Cuba por 18... y murió allá en el servicio por 18...
Francisco Pose Cambón, natural de la casa n.º 7 del lugar de Casas del Monte, también
embarcó para dicha isla en clase de soldado de marina, por 186...
Esteban Santiago, hijo de Carmen, natural de la casa n.º 5 de Vimieiro, soltero, escapó en
oculto para Portugal (por librarse del servicio de armas) por 185... y después allá se contrató
con una... y no se supo más de el Esteban. Manuel González García, hijo de José y de Rosa,
natural de Cerqueda en la Aldeola, pero criado de servicio en Pazos de abajo casa n.º 33, soltero, embarcó para la América del Sur en 18...
Gabriel Calvo, hijo ilegítimo de María (mujer de Francisco González) soltero, natural de
la casa n.º 9 de Pazos de arriba marchó en oculto para Portugal por librarse del servicio de
armas por 185... y casó allá con Albina...
(13) Iban en dicho buque Guadalupe naufragado además del José Varela, dicho Ramón
Domínguez, dicho Ramón Pose Varela; y los siguientes: Agustín de Castro, hijo de Don
Benito y Doña Bernarda Añón, que regresó. Manuel Lamas, hijo de (Adrián) y de Manuela
Bello, que asimismo regresó. José de Castro Souto, hijo de Andrés y de María, que regresó
á esta de Pazos de la que eran los tres naturales. Y Antonia Lamas Martínez, hija de Rafael
y de Rosa, vecinos de Salgueiros; y Ramón y Pilar (Castelo) Souto, solteros, hijos de Francisco y María y naturales de la Ameijenda que todos tres ahogaron en dicho naufragio en
1868. También se salvaron de dicho naufragio y regresaron a esta de Pazos: Ramón García,
hijo de Francisco y de María de Castro y dicho (Agustín).
(14) José Souto Varela, natural de la casa n.º 3 de Vimieiro e hijo de Antonio y de
Manuela, fue al servicio de las armas y murió en Pamplona, soltero, por 1864. Sus tíos José
y Bernardo Varela Calvo, naturales de la misma casa n.º 3 e hijos de Silvestre y Josefa fueron
asimismo al servicio de las armas en tiempos del reinado de Doña Isabel 2ª y murieron
durante el servicio el Bernardo en uno de los primeros sitios de Bilbao (por 1836) de una bala,
y el José Mª embarcó en La Coruña parece para Santander con destino al ejercito por 1836,
y no se supo más de él, pero si luego se corrió la voz de ser muerto, de muerte natural.
(15) Por 186... embarcó para la América o sea para... José Armán Pose, natural de Buño,
hijo de Diego y Rosa; pero fué criado en casa n.º 17 de Vimieiro, de su abuelo materno Antonio Pose Castro, con quién vivía, al tiempo de embarcarse.
(16) En 1872 también embarcaron para América Antonia Blanco García, niña, criada de
Juan Lorenzo casa n.º 3 de Vimieiro, hija de José y de María y Ramón Blanco, hermano de
la Antonia: naturales de Sergude, donde vivía dicha su madre: el Ramón era criado de María
Calvelo de Pazos de Abajo donde también servía su tío Leandro Blanco.
(17) Todos los militares se ausentaron durante el reinado de Dª Isabel II (contenidos en la
presente hoja) ninguno fue voluntario a dicho servicio.

ESTUDIOS MIGRATORIOS 243

Paxs. 223-244

1/6/04

11:25

Página 244

Estatística migratoria dunha…

Juan Romay Cambón, casado, murió en el presidio de la Coruña por 186... (o por 185…).
(18) También se cuenta entre dichos 19 mozos José Souto, hijo de Pedro y de Josefa
Valladares. Gregorio Sande, hijo de Benito. Juan Varela hijo natural de Isabel. Otro mozo de
la casa n.º 10 de la Ameijenda, apellidado Cean Blanco, hijo de José y de María (Bernarda).
Otro de la casa n.º 7 de la misma Ameijenda, apellidado Nogareda (Romay), supongo fuese
Antonio Bastón, nació en 1786.
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ESTUDIOS MIGRATORIOS nº 5 / Decembro 1998. / ISSN. 1136-0291 pp. 247-265

Nunha edición moi ben deseñada e
impresa na serie Ciencias Sociales
da Editorial Trotta, o catedrático
de Socioloxía Antonio Izquierdo,
da Universidade da Coruña, preséntanos boa parte dos seus
ensaios realizados nos últimos
Antonio Izquierdo. Madrid,
anos acerca do fenómeno da inmiEditorial Trotta, 1996.
gración estranxeira en España.
287 pp.
Conta o autor cunha ampla experiencia como consultor e informador de organismos internacionais, investigador responsable en materia de
migracións exteriores, e autor de publicacións notables anteriores, de xeito
que é no presente un dos primeiros expertos sobre movementos migratorios
no noso país.
En quince capítulos de diferente extensión, dos que dous deles reproducen entrevistas ó autor, reflexiónase e investígase sobre a inmigración e a súa
representación na sociedade española, a situación dos inmigrantes e en particular da muller inmigrante, as consecuencias da regularización de 1991, a
opinión pública e a interpretación do racismo fronte ós inmigrantes, así
como a particular inmigración árabe e a situación dos estranxeiros en
Madrid. Diferentes aspectos e temáticas, tratados todos eles cunha precisión
xeral estatística e unha excelente redacción literaria, que fan deste libro unha
segunda parte en realidade da liña de investigación do autor neste campo de
estudio, trala súa coñecida publicación La inmigración extranjera en España
en 1992. Sen embargo, nesta obra apréciase unha certa desorde dos temas
tratados (o que acaso serve para dar unha maior amenidade na súa lectura) e
unha ausencia de documentación bibliográfica, en canto que se deberían
sinalar recentes investigacións claves nesta materia, en especial de antropólogos (ó tratar, por exemplo, da inmigración en Madrid) e de xeógrafos (en
canto á inmigración marroquí ou doutras nacionalidades).
Os contidos, como se sinalaba antes, son predominantemente de alcance
global de toda a inmigración en España, cunha valoración e comentario
sobre os últimos indicadores da mesma. Neste caso destaca o extenso e orixinal capítulo dedicado á representación da inmigración, no que se profunda
en todo tipo de fontes de información (tarxetas de estudiantes estranxeiros,
evolución dos permisos de traballo resoltos, dos asilados e refuxiados, as
naturalizacións, repartimento de provincias e por nacionalidades, balance da
regularización, ou a evolución das inspeccións de traballo na área de estranxeiros). Preséntanos deste xeito observacións sobre a proporción do fenómeno de inmigración estranxeira no balance da migración exterior en
España, na que a saída de emigrantes españois ó estranxeiro é agora exclu-

La inmigración
inesperada. La
población extranjera
en España 1991-1995
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sivamente de temporada (en especial de Andalucía cara a Francia) e temporal (de Galicia cara a Suíza), onde o stock de estranxeiros segue unha evolución expansiva en número, aínda que hai de feito un certo equilibrio entre
comunitarios europeos e non comunitarios que está rompendo nos anos 90,
ou o feito diferencial da feminización da comunidade latinoamericana e, en
cambio, da masculinización case xeral da inmigración de orixe africana.
Os capítulos posteriores analizan as consecuencias da regularización,
como son o crecemento espectacular dos traballadores non comunitarios e
todo o que iso supón cara a unha política de actuación (que Antonio
Izquierdo estima en diferentes páxinas do libro, aínda que se avanzou nestes
anos continúase sen unha política de inmigración e actúase “a media luz” no
caso das regularizacións) e a capacidade de acollida destas poboacións e a
súa integración; o crecemento rápido da muller inmigrante nos 90 e a súa
incorporación ós servicios e o mercado secundario, polo que “contribuyen al
mantenimiento de la mujer española en el mercado de trabajo primario, más
estable y mejor remunerado”; a polémica máis ou menos explícita nos
medios de comunicación que fai ver ás veces un “racismo cuantitativo” que
arranca dun suposto falso, o de que cantos máis estranxeiros vivan aquí,
máis racistas haberá no país..., ou, así mesmo que, nas sondaxes realizadas
a españois, prefiran estes unha inmigración non permanente e se rexeite a
estadía en situación irregular porque “no han sido llamados y han entrado en
época de restricciones y son difíciles de integrar”, en especial os árabes.
Fronte a estas actitudes o autor toma unha posición decidida e positiva en
canto á crítica da política inmigratoria e sitúase a prol de facilitarlles ós
inmigrantes a incorporación familiar e non limitárlle-la súa mobilidade para
alcanza-la súa integración sen diferencias entre unhas e outras nacionalidades. Neste sentido fai denuncia da penosa situación da inmigración magrebí
nalgúns focos en certas áreas de chabolismo en Peña Grande, Madrid, ou
entre os xornaleiros en Murcia.
Acerca da evolución, finalmente, deste fenómeno de inmigración crecente cara a España nos últimos quince anos, definida por Izquierdo como
“inesperada”, entende que aínda non chegou a ser “normalizada”, ó non
existir un reagrupamento familiar en xeral, polo que, mentres tanto, as pirámides de idade son atípicas, aparecendo aínda un certo envellecemento e
unha reducida base infantil; aínda que un estudio por comunidades de inmigrantes daría resultados a miúdo diferenciados verbo disto.
Contamos, así, cunha achega esencial e ben actualizada sobre o estudio
dun fenómeno de tanto interese para a sociedade española, que viu na
segunda metade deste século como se sucederon xiros nos movementos
migratorios exteriores: se cara a 1960 é o primeiro xiro de saídas de españois, que substitúe o destino Latinoamérica por Europa occidental, dende
1975 será o xiro debido ó predominio de retorno de españois, pouco despois,
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a partir de 1980 e de forma progresiva, será o xiro cara á inmigración de
estranxeiros, que produce un saldo migratorio positivo por primeira vez por
esta causa, terminando de momento nun cuarto xiro nos anos 90 coa consolidación deste fluxo de estranxeiros, pero dende agora cun predominio dos
nacionais non comunitarios e non europeos.

Lorenzo López Trigal

A emigración débese entender
como un fenómeno social e económico que afectou ó noso país
desde os primeiros contactos co
mundo colonial ata o presente, e,
segundo o autor deste libro, aínda
existen posibilidades cara ó
Abel Losada Álvarez. Santiago de
futuro de potencia-las relacións
Compostela, Xunta de Galicia,
comerciais cos países de acollida,
1995. 122 pp.
de maneira que se convertan en
novos mercados exteriores para
os productos galegos.
O traballo consta de tres capítulos nos que se analizan, desde a perspectiva da historia económica, as relacións económicas entre Galicia e América
centrándose fundamentalmente nos seguintes aspectos: a introducción dos
novos cultivos na agricultura galega; o papel do comercio colonial no século
XVIII; a influencia da emigración masiva na modernización do país, tanto a
través das remesas como dos cambios no mundo urbano e nos medios de
transporte; e, finalmente, o futuro potencial das relacións económicas e
comerciais cos países de destino da nosa emigración aproveitando as tradicionais relacións establecidas. Estes dous últimos temas, estudiados nos
capítulos dous e tres, forman a parte do libro que resulta máis nova, xa que
a maioría das obras bibliográficas existentes ata o momento céntranse maioritariamente na análise das repercusións dos movementos migratorios no
período de emigración masiva, pero, en cambio, a etapa que comprende os
anos que transcorren entre a Guerra Civil e a actualidade resulta moito
menos coñecida.
No capítulo I o autor, despois de realizar unha breve descrición dos primeiros contactos que se establecen entre Galicia e América, fai unha detallada análise do papel desenvolvido polos novos cultivos, o millo e a pataca,
na economía campesiña galega desde as primeiras referencias documentais

As relacións
económicas entre
Galicia e os países de
destino da emigración.
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que se coñecen sobre a súa introducción ata tempos moi recentes.
Finalmente, para rematar este primeiro capítulo, fai un estudio da evolución do comercio colonial durante o século XVIII, centrándose fundamentalmente na súa segunda metade, momento en que as relacións comerciais
entre Galicia e os países americanos adquiren unha maior importancia e
unha mellora substancial, consecuencia do establecemento no ano 1764 dos
Correos Marítimos de España con sus Indias desde a cidade da Coruña e da
habilitación posterior do seu porto para o comercio con Cuba e as Antillas
Españolas. Nembargantes, o autor constata a través do seu estudio como a
estructura tradicional da economía galega non variou substancialmente, no
sentido de que o anterior non propiciou un efecto industrializador senón que
o capital acumulado na época de prosperidade do comercio colonial estivo
dirixido, nunha boa parte, á compra de terras, o que supoñía un grande aliciente para os comerciantes.
No seguinte capítulo o autor explica o papel da emigración transoceánica
no crecemento e consolidación dos dous principais núcleos urbanos galegos,
A Coruña e Vigo, realizando unha exposición comparativa da evolución histórica e económica de ámbalas dúas cidades desde finais do século XVIII ata
o ano 1970. Para rematar este capítulo ofrecésenos unha valoración do papel
económico das remesas de emigrantes durante o período que vai desde o inicio da etapa da emigración masiva ata a crise económica de mediados dos
setenta do presente século.
Para realizar esta valoración utilízanse “datos de carácter cualitativo e en
ningún caso importes dos fondos enviados ó país” debido á escaseza de
datos cuantitativos dispoñibles. Todo parece indicar que a chegada de remesas de emigrantes foi continua durante os tres primeiros cuartos do século
XX salvo a interrupción dos anos 1936-39, e que o destino maioritario destas remesas era o seu investimento na agricultura, sobre todo nun primeiro
momento, aínda que tamén xogaron un papel importante no proceso de urbanización das cidades galegas.
No terceiro e último capítulo do libro o autor analiza a situación actual
das relacións comerciais entre Galicia e América desde unha dobre perspectiva “por unha parte, estudia-lo modo de aproveita-la presencia de importantes colonias de galegos nos países de América para penetrar non seus mercados interiores con máis facilidade, e por outra aproveitar parte dos fondos
dispoñibles por esas colonias en América para a xeneración de inversión
productiva e de riqueza en Galicia”.
Nalgúns traballos realizados nos últimos anos, as relacións comerciais
entre Galicia e os países latinoamericanos son cualificadas como “intensas”.
O autor deste libro realiza unha análise da composición das exportacións
galegas e españolas a América a mediados da década dos oitenta así como
do destino das mesmas dentro dos mercados latinoamericanos, co obxectivo
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de matizar aquela caracterización de intensidade das relacións comerciais.
Así, constata o escaso peso das exportacións a América Latina dentro das
exportacións galegas e a non existencia dunha relación directa entre os maiores volumes de intercambio e a presencia de importantes colonias galegas
nos diferentes países. Por isto, sería interesante a actuación das institucións
galegas na promoción de productos galegos e na intensificación das relacións comerciais con estes países.
Seguidamene analízanse, a través dos datos das institucións financeiras
que teñen presencia no exterior, os fondos procedentes da emigración. Compleméntase esta información cos investimentos directos dos empresarios
galegos no exterior durante o período 1988-1994, constatando como as provincias da Coruña e Pontevedra son as que perciben maiores investimentos,
e por sectores é o da construcción o que recolle case o 44% da cifra total.
Finalmente, o autor realiza unha chamada de atención ós organismos institucionais para profundar na canalización do potencial económico dos galegos no exterior en beneficio de Galicia. Neste sentido o logro máis importante foi a constitución da Federación de Asociacións de Empresarios
Galegos no Exterior (FEGAEX), que ten como obxectivos fundamentais
“fomentar e desenvolve-los intercambios das relacións empresariais entre
tódolos empresarios galegos distribuídos polo mundo, e establecer contactos
que permitirán un intercambio de experiencias e información sobre distintas
áreas en que poden axudar e coopera-las empresas galegas, xa sexa para
abrirse en novos mercados ou buscar novos vínculos comerciais”.
Sen embargo, a tarefa non queda rematada con esta actuación senón que
tódalas institucións involucradas tanto do interior de Galicia como do exterior deben apoiar iniciativas deste tipo para que os niveis de producción e
comercialización se incrementen.
A contribución máis importante desta investigación é a capacidade de
reunir nunha monografía a descrición, valoración e efectos das relacións
económicas establecidas entre Galicia e os países de destino da nosa emigración desde os primeiros contactos con América ata a actualidade e
incluso a súa proxección cara ó futuro. En consecuencia, pódese considerar
que con esta obra se enche un importante baleiro da historiografía galega, ó
permitir un coñecemento máis preciso dos efectos económicos dos movementos migratorios.

M.ª Pilar Freire Esparís
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O libro Mujer y migración –resultado dunha análise realizada por
Ana Luz Borrero e Silvia Vega a
partir dos relatorios presentados no
Seminario “Mujer y Migración:
alcances de un fenómeno nacional
y regional”, celebrado en Cuenca
Ana Luz Borrero Vega e Silvia
(Ecuador) en 1995, e dos debates
Vega Ugalde. Cayambre
suscitados ó longo do mesmo– res(Ecuador), Ayba-Yala Editing,
ponde a un crecente interese por
[1995]. 116 pp.
coñecer máis minuciosamente os
fenómenos migratorios no Ecuador
e, en particular, dada a importancia e especificidade das migracións femininas ignoradas durante décadas, as peculiaridades das mulleres migrantes ou
nativas en poboacións de grande incidencia migratoria.
A perspectiva microeconómica do estudio, centrado na análise do fenómeno migratorio no Austro ecuatoriano, unha rexión con forte tradición
migratoria, explica, a pesar da existencia manifesta dun nesgo de xénero na
información dispoñible que pode chegar a dificulta-la comprensión do fenómeno, a achega significativa de datos.
As autoras, sen esquecer que se trata dunha aproximación esencialmente
cuantitativa, que precisa profundar nos aspectos cualitativos para comprender mellor a dimensión de xénero do proceso migratorio, sinalan a relevancia de enquisas e estudios que sobre o tema realizaron recentemente distintos centros de investigación do país, achegando información fundamental
desagregada por sexos.
O contido do traballo estructúrase en dúas partes claramente diferenciadas, nunha primeira relaciónanse algunhas das características das migracións internas así como as principais diferencias socio-demográficas entre as
mulleres migrantes e as mulleres nativas; e, nunha segunda establécese unha
diferenciación entre migración interna e migración internacional, analizando
as causas e os efectos que no Austro provocou a emigración, fundamentalmente masculina, ós Estados Unidos.
A persistente perda de poboación rexistrada no Austro ecuatoriano levou
ás autoras a facer unha descrición cronolóxica deste continuo éxodo: cara a
mediados do século XVIII era a rexión máis poboada do país, sen embargo
unha recesión económica da zona a finais de século provocou un importante
transvasamento poboacional cara á costa. O século XIX, marcado polas guerras de independencia e o abandono central, rexistra unha nova crise, orixinando de novo unha saída masiva de habitantes.
Ó esplendor da era da paja toquilla, no primeiro cuarto do século XX, sucédelle unha forte etapa de crise cara a mediados de século, como consecuencia

Mujer y migración.
Alcance de un
fenómeno nacional y
regional.
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do illamento da rexión na comercialización e exportación deste producto. O
tecido de sombreiros de paja toquilla (Panama hats), actividade realizada principalmente por mulleres, supuña un ingreso complementario para a subsistencia das familias, de xeito que coa caída das exportacións as precarias condicións
económicas de milleiros de fogares vense agravadas, e de aí que, como en tempos pasados, a poboación austral decida emigrar, primeiro internamente –cara
á costa– para traballar na zafra, nas propiedades bananeiras, nas minas, no cultivo de camarón ou na provisión de servicios nas grandes urbes; e, posteriormente, cara ó exterior, aumentando progresivamente ata adquirir dimensións
alarmantes nas últimas décadas.
Ana Luz Borrero e Silvia Vega fan fincapé na estreita relación existente
entre a migración no Austro ecuatoriano e os ciclos da economía rexional. A
baixa productividade do sector tradicional da economía da rexión –agricultura, gandería, artesanía e minería–, que ocupa a unha boa parte da poboación, dá lugar a baixos niveis de renda impedindo a cobertura das necesidades básicas, orixinando asemade cambios de residencia e actividade dos seus
habitantes.
Segundo as autoras o fenómeno migratorio vai rexistrar dous grandes
momentos: a crise toquillera e a crise dos anos oitenta. En ámbalas dúas etapas de recesión económica a estratexia adoptada pola poboación para poder
subsistir e garanti-la súa reproducción social foi a emigración. Non obstante,
será na década dos oitenta, etapa en que a rexión austral rexistra unha emigración cara ós países máis desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, e que obedece principalmente a razóns económicas, cando o continxente poboacional feminino se sume, significativamente, ó fluxo migratorio
masculino.
O proceso migratorio internacional, que afecta a toda a poboación, será
especialmente significativo para a muller, migrante ou non, vinculada a este
proceso unha vez que un membro do seu fogar –esposo, fillos ou pais principalmente– se atopa fóra do país. Inciden as autoras no feito de que as
mulleres que emigran intégranse nunha dinámica nova, moitas veces descoñecida para elas; e no que atinxe ás mulleres non migrantes, estas involúcranse no proceso migratorio de maneira indirecta, tomando ó seu cargo
novas tarefas, ademais das ocupacións tradicionais, e asumindo total ou parcialmente a dirección do fogar.
Á hora de adoptar medidas que mitiguen os efectos dun crecente fluxo
migratorio, Ana Luz Borrero e Silvia Vega insisten na complexidade do
fenómeno –dada a heteroxeneidade dos fluxos, as diversas causas que o
motivan segundo as rexións e os períodos…–, que determina as políticas
referidas á migración e a distribución da poboación, e dificulta a súa aplicación e eficacia. Ademais, a carencia de información sobre o tema supón un
grave problema, difícil de resolver, á hora de establece-las bases adecuadas
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para o establecemento de políticas concretas, non só orientadas a lograr un
equilibrio na distribución da poboación senón tamén que teñan en conta as
particularidades da poboación migrante ou daquela que permanece nos lugares de orixe en zonas de alta incidencia migratoria.
Xeralmente, tódalas propostas do Goberno en materia migratoria están
enfocadas a logra-lo equilibrio da distribución espacial da poboación, fóra
quedan as políticas orientadas a afronta-las consecuencias da migración, é
dicir, logra-la integración social do continxente migrante nas sociedades
receptoras así como atende-las necesidades da poboación que permanece nas
zonas expulsoras.
Para concluír, as redactoras fan unha serie de reflexións sobre o problema
da migración nacional e internacional, un problema de carácter estructural,
que en gran medida coincide cunha etapa de carestía e frustración do país, e
que na actualidade non atopa trazas de solución no Ecuador, reflectindo
unha tendencia que se vai manter, polo menos a curto e medio prazo, e na
que cada vez hai un maior número de mulleres involucradas. Ó mesmo
tempo inciden na necesidade de obter maior e mellor información sobre o
fenómeno migratorio, que permita a elaboración de políticas migratorias,
marcadamente rexionais e/ou locais, para ter posibilidade de concreción e
eficacia, dada a enorme diversidade de situacións que provoca a migración e
que afectan ás poboacións migrantes.
Mujer y migración representa un importante traballo en canto ó estudio
xeral do tema da migración ecuatoriana, en particular da migración feminina
–ignorada durante moitas décadas–, e unha importante contribución ó coñecemento do fenómeno na rexión Austral, cun estudio de caso, o cantón nororiental de Gualaceo, que nos permite profundar máis nos múltiples aspectos
do fenómeno migratorio. Ademais, constitúe un interesante marco de referencia para todos aqueles que se preocupan polo estado actual da investigación sobre a emigración, a situación da muller ante este fenómeno e os cambios conxunturais e estructurais xerados no Austro ecuatoriano.
As autoras poñen de manifesto a urxencia e posibilidade da realización
dun enfoque de xénero dentro da análise das migracións, demandando aproximacións conceptuais e instrumentos que permitan emenda-la falta de
información, e evidencian a necesidade de esperta-lo interese dos ecuatorianos polo tema invitándoos a continuar esta reflexión realizando unha análise
máis profunda e fecunda.

Ánxeles Prada
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Continuando a liña de investigación sobre a emigración iniciada
nos seus primeiros estudios, froito
dos cales xurdiu a súa memoria de
licenciatura sobre o galeguismo en
América1, Xosé Manuel Núñez
Seixas aborda nesta obra o estudio
de novos temas, a penas analizados
ou abordados de forma moi xenérica nas publicacións que tratan o
Xosé Manuel Núñez Seixas.
fenómeno migratorio galego2,
Vigo, Edicións Xerais de
como o influxo sociopolítico dos
Galicia, 1998. 399 pp.
emigrantes e os retornados nas formas de acción colectiva nas súas
sociedades de orixe, que comprende, segundo as verbas do autor:
- O grao de organización, concienciación e mobilización política que ten
lugar nas sociedades de acollida, en particular dentro das mesmas colectividades de emigrantes.
- A influencia da emigración de retorno e a interrelación entre o país de
destino e o país de orixe en ámbolos dous sentidos, que define como unha
interacción osmótica.
Para isto retoma estudios similares previos realizados noutros países como
Polonia, os países nórdicos, Grecia, Alemaña, pero principalmente Italia, que
analizan o papel da emigración e dos retornados como factor de modernización
ou de estancamento nas súas sociedades de orixe, estudiando o seu influxo na
estructura económica das sociedades emisoras, o papel da experiencia emigratoria como factor de aceleración da mobilidade social dos retornados e se estes
se constituíron en axentes de renovación social, política ou cultural.
Nun primeiro capítulo introductorio revisa o estado dos estudios e o tratamento historiográfico sobre a emigración, que, en xeral, están máis preocupados por aborda-las consecuencias demográficas e económicas da
mesma. Dentro desta análise aparecen claramente confrontadas desde o principio dúas correntes: unha que sinala os efectos beneficiosos da emigración,
pois as contribucións económicas dos emigrantes permiten a estabilidade das
estructuras económicas e sociais de Galicia, mentres que a outra remarca o
carácter negativo da emigración, pois privaría a Galicia dos elementos máis
dinamizadores da súa sociedade, postulados que serían retomados desde

Emigrantes, caciques
e indianos: O influxo
sociopolítico da
emigración
transoceánica en
Galicia.

1. Núñez Seixas, X. M. : O Galeguismo en América, 1879-1936. Sada, Ed. do Castro, 1992.
2. Entre os estudios previos cómpre cita-los traballos sobre as sociedades de instrucción realizados principalmente por Vicente Peña Saavedra; e sobre as repercusións políticas das asociacións de emigrantes, os estudios de Amancio Liñares sobre Negreira e de Andrés Domínguez Almansa sobre o concello de Teo.
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unha visión crítica da emigración polos sectores de esquerda e nacionalistas,
que sinalan a emigración como a renuncia á revolta. O autor sinala as limitacións apriorísticas destes modelos e ofrece unha nova visión das influencias das remesas materiais e inmateriais dos emigrantes no contexto dos cambios acaecidos na Galicia de comezos do século XX.
Despois dunha breve descrición das características básicas da emigración
e os procesos de inserción social dos galegos nas sociedades americanas,
aborda o tema do retorno e as consecuencias económicas da emigración para
Galicia, analizando o papel das remesas materiais, no que, tras sinala-las
dificultades da súa cuantificación, destaca o seu papel de complemento da
economía rural, permitíndolles ós pequenos labregos o acceso á propiedade
plena da terra e a permanecia das unidades familiares. Pero tamén sinala a
existencia de diferentes iniciativas xurdidas na emigración, impulsadas por
medios intelectuais e institucionais que tratan de rendibilizar economicamente a emigración, mediante o desenvolvemento das relacións comerciais
entre Galicia e os países americanos.
Posteriormente dedica unha parte moi importante da obra a estudia-lo
asociacionismo dos emigrantes, no que recupera e amplía aspectos xa esbozados anteriormente noutras obras. Asociacións que van xogar un dobre
papel, pois, xunto ó fomento da solidariedade étnica, igualmente funcionan
como mecanismos para facilita-la inserción dos emigrantes nas novas sociedades, provocando unha mudanza na súa percepción do mundo, e que comprenden desde as grandes institucións mutualistas de ámbito galego ás
pequenas entidades locais, como as sociedades de instrucción, proagrarias ou
de axuda mutua. Despois de traza-la fundación e evolución destas institucións e aproximarse ó seu número e distribución xeográfica, pasa a analizar
outros aspectos como o liderato, as identidades étnicas e os obxectivos societarios, centrándose principalmente nos fins das sociedades de instrucción, así
como a elaboración dun novo discurso político pola intelectualidade emigrada e as influencias das novas correntes políticas chegadas de Galicia.
Nos dous capítulos seguintes aborda o tema central e máis innnovador da
obra: a interacción política entre Galicia e os emigrantes en América. O xurdimento do movemento agrarista en Galicia serve como punto de partida
desta análise, que nun primeiro momento comprende as repercusións da emigración na política local galega, a través do estudio de diferentes exemplos da
súa actuación utilizando os datos extraídos das publicacións editadas polas
sociedades agrarias co apoio decidido dos emigrantes, para analizar posteriormente as repercusións das actividades das institucións galegas en Ultramar nas súas localidades de orixe e as actividades impulsadas por emigrantes
retornados, en comarcas tan diversas como A Terra Chá, A Estrada, Ponteareas, Viveiro ou Chantada.
Despois analiza como van influír na orientación das entidades dos emigrantes a difusión das ideas políticas xurdidas durante o primeiro tercio do
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século en Galicia, que van incidir directamente no desenvolvemento do
tecido asociativo propiciando a reorganización federativa das sociedades de
instrucción e a creación de institucións políticas cun marcado carácter agrarista, que conducirán á creación en 1921 da Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires, á que dedica unha parte importante da súa análise, xa que
na súa evolución amosa importantes debates ideolóxicos que provocan a súa
división interna.
No último capítulo do libro estudia o tema dos retornados, sinalando a
influencia dos “americanos” na sociedade galega e a imaxe dos mesmos no
imaxinario colectivo na Galicia de comezos do século XX. Uns retornados
que contribuirán a fortalece-las redes microsociais que canalizan a emigración
cara a determinados países, como vehiculadores de novas informacións e por
puro efecto imitador dos seus veciños ante os novos ricos; aínda que esta
última idea cómpre matizala, como indica o autor, xa que detrás desa imaxe
do indiano agáchanse moitas veces outras realidades, e só responden a estereotipos recreados frecuentemente na cultura e literatura galegas. Pero xunto a
esta imaxe do americano enriquecido atópase o retornado como elemento de
mobilización e cambio social nas súas localidades de orixe, tema frecuente da
publicística conservadora que, ante os cambios sociais acaecidos en Galicia,
tende a acusar ó estraño, neste caso o retornado, de se-lo causante destas
transformacións ó introducir novos costumes e ideas adquiridos durante a súa
estadía noutros países. Visión que o autor matiza, pois aínda que moitos retornados tiveron unha activa participación, pola súa experiencia en novos ámbitos de sociabilidade urbana, onde se achegan a novas doutrinas políticas e ideolóxicas, na acción colectiva da Galicia urbana e rural, habendo unha certa
correlación entre a fundación de sindicatos agrarios e a presencia de emigrantes retornados, tamén na constitución de asociacións políticas anticaciquís e na difusión do sindicalismo e de ideas socialistas e anarquistas; outros,
pola propia heteroxeneidade dos retornados, intégranse perfectamente no sistema da Restauración, ocupando un papel destacado na política galega.
En resumo, estamos ante un interesante traballo que, ó mesmo tempo que
sintetiza as achegas historiográficas sobre a actuación política e asociativa
dos emigrantes, serve tamén como punto de partida para novas investigacións sobre as consecuencias da emigración galega, como o retornado, as
influencias socio-políticas mutuas entre as colectividades de emigrantes e as
sociedades receptoras e o papel modernizador da emigración na sociedade
galega do primeiro tercio do século XX.

Marcelino X. Fernández Santiago
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Os fenómenos migratorios na
metade norte de Portugal constitúen un ámbito de estudio xa clásico da literatura social que conta
con excelentes achegas dende a
Historia, a Antropoloxía e a DemoJorge Fernandes Alves. Porto,
grafía Histórica1. Pero o minucioso
1994. 395 pp.
traballo de Fernández Alves sorpréndenos aínda neste rico contexto historiográfico, porque nos transporta dende a perspectiva global das
relacións macroeconómicas do Portugal miñoto co Brasil ata o cadro familiar da emigración como estratexia de supervivencia para a economía doméstica. O autor analiza un impresionante e variado corpus documental cun
rigor metodolóxico só comparable ás intelixentes reflexións que formula
sobre a natureza e as características dos procesos migratorios ante os resultados da propia investigación empírica.
A causa primixenia de calquera fluxo migratorio permanente é sempre a
existencia dun excedente demográfico relativo así como a aceptación social
da emigración nos escenarios de partida como un mecanismo de mobilidade
social ascendente a nivel individual, pero tamén de redistribución profesional e de exclusión nas familias e aldeas de orixe. Prodúcese, deste xeito,
unha realidade dual entre os intereses individuais e nacionais que nos remite
á duplicidade existente na España da Restauración con respecto ás posturas
oficiais do Estado e dos pensadores coetáneos: a emigración está lexitimada
nos imaxinarios colectivos da maioría da poboación, que é a que fornece os
futuros emigrantes, fronte á condena legal que sufría por parte dos intelectuais orgánicos e mesmo do poder político dos respectivos Estados.
Jorge Fernandes demostra a validez dos rexistros de pasaportes para avaliar en conxunto a corrente migratoria, porque nos permiten cuantificar unha
serie de macroindicadores (composición por sexo, idade, grao de alfabetización, ocupación laboral e destino) que resultan fundamentais para avanzar
no noso coñecemento aproximado das ondas migratorias durante as etapas
preestatísticas ou nos períodos de maior restricción oficial á emigración
ultramarina e tamén, consecuentemente, máxima clandestinidade, tal como

Os brasileiros.
Emigração e retorno
no Porto oitocentista.

1. Ademais dos estudios xa clásicos de V. Magalhães Godinho, J. Serrao e M. Halpern Pereira,
merecen especial mención as investigacións que vén realizando o equipo da profesora N.
Amorím e as valiosas monografías de BRETTELL, C. B., Homens que partem, mulheres que
esperam. Consequências da emigração numa freguesía minhota, Lisboa, Publicações Dom
Quixote, 1991; e BRANDAO, Mª. de F. S., Terra, herança e familia no Noroeste de Portugal.
O caso de Mosteiro no século XIX, Porto, Edições Afrontamento, 1994.
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demostraron A. Vázquez ou Abel Losada para o caso galego. Pero, ademais,
o autor enxerga con éxito a perspectiva macro da documentación seriada coa
análise da incidencia microsocial da emigración nas estratexias de vida que
se deseñan a nivel individual e familiar e nos escenarios sociais de ámbito
local que constitúen os contextos de expulsión e, moitas veces, tamén os de
retorno. Fernandes Alves desenvolve a este nivel micro unha brillante investigación que lle permite ofrecernos, a un tempo, complexos indicadores estatísticos de alcance rexional elaborados a partir dos rexistros de pasaportes,
xunto coa experiencia vivida polos mesmos protagonistas, rescatada da
correspondencia particular, pero non permite que nos entusiasmemos cos
resultados traballosamente conseguidos e lémbrano-lo carácter aproximativo
das fontes, sobre todo cando nos introducimos nun dos eidos mais fuxidíos
da realidade social.
Para contextualiza-la emigración norportuguesa a Brasil debemos ter presente que Porto viña sendo o eixe secular do tráfico humano e comercial co
novo continente e que, a partir de 1810, Brasil deixa de ser un espacio colonial monopolizado polo comercio portugués e insírese rapidamente no sistema capitalista internacional, no que os portugueses perden posicións progresivamente en boa parte pola imposibilidade de competir coas liñas de
trasatlánticos e pola dependencia dos mercados de valores británicos. A pesar
do esforzo para construí-lo porto artificial de Leixões, a cidade de Porto non
foi capaz de dotarse dunha mariña mercante a vapor e todo o distrito acaba
caendo nunha economía de subsidio que depende da revalorización da moeda
brasileira para recibi-las remesas aseguradas polas cadeas migratorias.
As características mais sobranceiras do desprazamento ultramarino dos
miñotos neste contexto internacional varían ó longo do período estudiado tal
como veremos máis adiante, pero o autor subliña a importancia que tivo para
a permanencia dos vínculos entre Porto e Brasil o desprazamento de preto
de 4.000 emigrantes anuais dende Porto -con destino a Baía, Maranhão, Pernambuco e Río ata mediados do século, e a Manaus e São Paulo despois-, e
as sólidas relacións mercantís cos portuenses e miñotos que controlaban o
comercio almacenista e retallista no Brasil e que reclamaban ós conterráneos
para empregalos nos seus negocios2. A cidade funcionaba como un centro
reexpedidor dos campesiños que chegaban do seu distrito para reequilibralo mercado laboral e, sobre todo, para cubrir unha etapa previa de aforro e
acceso á información e ás relacións microsociais que lles garantisen unhas
2. E que moitas veces acababan sendo asociados no mesmo negocio, seguindo un modelo de
cooptación veciñal e/ou familiar de comercio étnico que tamén se rexistrou, por exemplo, nos
negocios creados polos emigrantes galegos en Baía, que chegaron a constituír auténticas
“repúblicas familiares” segundo os testemuños de varios pontevedreses instalados alí e recollido no decurso dun recente Simposio sobre a Emigración Galega a Brasil celebrado na Fun-
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mínimas expectativas de éxito para cruza-lo Atlántico. Esto explica, por
exemplo, que os emigrantes orixinarios do medio rural de Porto, pero que
emigran unha vez instalados na cidade, superen ata 1857 o 50% do total.
Fernandes Alves demostra que se estas porcentaxes diminúen despois
daquela data é só porque os ganchos ó servicio da política inmigratoria brasileira comezan a procura-lo recrutamento das familias campesiñas directamente no seu hábitat rural de orixe (p. 352).
A observación continuada dos rexistros de pasaportes no distrito de
Porto, que constitúe o espacio residencial de saída deste estudio, ofrécenola perspectiva do cambio e a superposición nos modelos migratorios, enraizados no tecido socioeconómico e cultural dos espacios de saída e retorno,
pero moi dependentes, tamén, dos contextos internacionais e, sobre todo, da
conxuntura económica no Brasil, aínda que as cadeas migratorias mantiveron unha afluencia mínima e permanente de migrantes.
Hai un modelo tradicional de emigración de mozos novos do distrito portuense que se proletarizan primeiro como empregados no comercio e nos oficios urbanos e que actúa como un factor equilibrador do mercado de traballo rural e artesanal nos espacios de saída. A súa importancia cuantitativa
explícase tamén polo temor dos portugueses instalados no Brasil á nacionalización do comercio, que os movía a recorrer sistematicamente ós mancebos que acababan de chegar, que lles ofrecían máis confianza polas relacións
étnicas e, sobre todo, pola situación de desprotección que os convertía nunha
man de obra doada de controlar (pp. 350 e 352).
O desprazamento laboral destes migrantes novos realízase en medio dos
atrancos da lexislación oficial e da opinión social nidiamente favorable que
constrúe e lexitima o mito da mobilidade social ascendente, explicando a
emigración ó Brasil como unha consecuencia das calidades persoais de traballo e perseveranza do individuo sen expresa-lo feito de que se trata, tamén,
dun mecanismo de exclusión no contexto familiar e microsocial de partida
que conduce á proletarización de parte da poboación rural. A lexislación portuguesa restrictiva da emigración á ex-colonia brasileira explícase perfectamente pola mentalidade populacionista da época e polo intento de garanti-lo
cumprimento das obrigas militares coa nación recentemente descuberta
polos liberais, pero tamén polo interese explícito de reorienta-lo fluxo migratorio ás colonias portuguesas en África. O resultado máis evidente foi que ó
longo da primeira metade do século os rapaces anticipaban a partida ós 13
anos -situándose a media de idade nos 14-18 anos- e a emigración clandestina medraba continuamente, coa conseguinte precarización nas condicións
laborais que lle impuñan os empregadores brasileiros amparados pola súa lei.
As autoridades e os grupos de poder brasileiros induciron o cambio a
outro modelo migratorio desenvolvendo, dende mediados do século, políticas
inmigratorias nidiamente orientadas ó recrutamento de familias campesiñas,

260 ESTUDIOS MIGRATORIOS

Paxs. 245-266

1/6/04

10:48

Página 261

Recensión

que eran consideradas como un tipo de man de obra potencialmente máis
estable para as facendas pauleiras e que, ademais, posuían niveis inferiores de
alfabetización e de capacitación profesional que os facían mais dependentes
do contratador (p. 353). O aumento progresivo da presencia feminina neste
éxodo correspóndese, segundo o autor, co desprazamento de familias enteiras, que nunca superou o 25% do total de homes casados que emigraban a
Brasil. Estas dúas variantes comportan dúas consecuencias de grande importancia para os espacios sociais de saída: a emigración de familias enteiras
adoita ter un carácter definitivo, mentres que, se só marcha o marido, a muller
segue xestionando a casa-explotación e criando os fillos coa axuda das remesas de diñeiro que lle envía o seu home con desigual regularidade.
Cando o autor analiza o xogo dos factores de expulsión e atracción, sobresae a importancia das redes microsociais que configuran, segundo o autor, un
modelo de información ou matriz histórico-social que apunta camiños e
marca destinos xeográficos porque condiciona a opción persoal e familiar
polo recurso á emigración, expandíndose dun xeito capilar a través das relacións familiares e de veciñanza (p. 348). Esta convértese, xa que logo, nun
habitus social no que a partida se axusta á conxuntura do ciclo reproductivo
familiar, perfectamente integrada na racionalidade campesiña, que procuraba
o equilibrio entre a dispoñibilidade de terra e man de obra coas necesidades
de sustento do grupo doméstico no contexto da privatización liberal da terra
que agrediu a tradicional xestión comunal dos recursos e proletarizou as
camadas máis febles do campesiñado miñoto, converténdoas en presa fácil
para os “ganchos” e recrutadores que ofrecían contratos de viaxe subvencionados polas políticas de atracción de Brasil para as obras públicas e plantacións rurais (pp. 350-351).
A parte final do libro mergúllase na cuestión, tan atractiva como complexa, dos brasileiros retornados, que supuñan en termos cuantitativos entre
o 30 e o 50% dos desprazados e que eran os protagonistas do fenómeno crecente da reemigración -facilitado pola popularización das viaxes en navíos
de vapor nas décadas finais do século-, que o autor constata na repetida aparición dos mesmos viaxeiros nos rexistros de pasaporte e no seguimento biográfico dalgúns individuos a través de documentación persoal e de estudios
de microhistoria local. Boa parte destes retornados practicaban unha emigración pendular a Brasil para conseguir pequenos capitais que se investían
nas casas de labor, en establecementos comerciais, esgotábanse nas estadías
na parroquia de orixe ou se vían afectados pola inestabilidade cambiaria de
xeito que, cando lles cumpría, volvían na procura de novas inxeccións económicas alén do mar. Os retornados máis adiñeirados -homologables á
figura do indiano galego ou asturiano- instálanse preferentemente no litoral
e nas cidades e invisten no sector industrial e financeiro, sen esquecerse de
amplia-la casa de labor ou mercar unha quinta, que achegue o respectable
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status da propiedade fundiaria, acorde co everxetismo social que desenvolven na creación e financiamento de escolas, asilos e hospitais, e coa procura
da distinción social a través do ennobrecemento oficial e da súa integración
na burguesía de negocios (p. 354). Fernandes fai unha lúcida e detida análise prosopográfica do sector de brasileiros adiñeirados, representados polo
cabralista Conde de Ferreira ou polo comendador de Mantelães, que personificaron a participación dos grandes capitais e orixe brasileira en actividades propias da oligarquía liberal, liderando, por exemplo, as compañías por
accións para a construcción de obras públicas e a dotación de servicios en
réxime de monopolio facilitado polas súas relacións na alta política portuguesa, dado que as fortunas conseguidas en actividades menos nobres como
o comercio triangular cos grandes propietarios baseado no tráfico de viños e
manufacturas portuenses, escravos africanos e productos ultramarinos, lles
permitía acceder ás fontes do poder e da distinción social.
Os brasileiros que volvían con 35-40 anos e unha modesta fortuna, alcanzada despois de vinte anos de traballo, que lles permitía modernizar unha
casa de labor ou establecer un negocio e reinserirse no cumio da sociedade
rural da que partiran sendo rapaces novos -casando moitas veces con rapazas novas ou arrimándose ós sobriños nas outras-, aseméllanse á figura do
americano galego -estudiada por Núñez Seixas,- agás pola diferente estructura de oportunidades nos escenarios políticos das épocas respectivas, que
explica o desigual protagonismo dos retornados de ámbalas dúas beiras do
Miño nos movementos sociais e políticos contemporáneos. Pola contra, os
que se instalaran no Brasil con sólidas empresas comerciais retardaban o
retorno ata o momento da xubilación, reducindo as súas actividades ó lecer
e á práctica da filantropía que buscaba o recoñecemento público.
Trátase, en síntese, dunha obra densa, pormenorizada e moi interesante,
sobre todo para avanzar nun estudio dos procesos migratorios en perspectiva
comparada de xeito que a árbore do galego que non protesta e emigra non
siga tapando a complexa perspectiva das consecuencias que tiveron os desprazamentos de milleiros de europeos ó continente americano tanto para as
sociedades de expulsión coma para aqueloutras que os aceptaron, explotaron
e socializaron. A publicación e o coñecemento mutuo de obras destas características resulta imprescindible para que esa liña de investigación sexa unha
realidade posible.

Raúl Soutelo Vázquez3
dación Belarmino Fernández de Sober (Lugo).
3. Esta recensión foi realizada no marco do proxecto de investigación “Asociacionismo, identidades colectivas e mobilización sociopolítica na emigración transoceánica. O caso galego en
perspectiva comparada, 1880-1960” (XUGA 21004B97), que dirixe o profesor X. M. Núñez
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Sinalaremos, antes de pasar a
referirnos ó máis destacado, que
o traballo que imos comentar foi
presentado polo Dr. Cabaleiro
para concorrer ó premio de neuropsiquiatría Alfredo Alonso
Allende de 1968, convocado pola
Deputación Provincial de Biscaia. Polo tanto, o lector debe ter
en conta, en todo momento, que
os datos estatísticos obtidos
nesta investigación refírense a
Manuel Cabaleiro Goás. Santiago
uns anos determinados nos que o
de Compostela, Xunta de Galicia,
fenómeno da emigración galega
1997. 127 pp.
ten unhas características propias,
diferentes ás dos movementos de
poboación na Galicia actual.
Sen embargo, existen unha serie de factores extrapolables ou máis ben
“homologables” por estar ligados de forma perpetua á propia experiencia de
calquera persoa que decida inicia-lo proceso migratorio, claro que con
algunhas matizacións das que non imos falar aquí.
A análise dos diferentes factores psicopatóxenos ligados a situacións de
mobilidade espacio-temporal convértese no obxectivo central desta investigación. O que prima é o estudio das síndromes psicopatolóxicas presentadas
nos pacientes que o autor cualifica como transplantados do seu lugar de
nacemento ou residencia.
Podemos partir entón da idea básica de que o equilibrio psíquico e físico
que todos buscamos, dunha maneira ou doutra, vén condicionado pola propia experiencia, froito de distintos tipos de interacción establecidos nas etapas evolutivas que temos que ir superando ó longo da nosa existencia. Deste
modo podemos darnos de conta da estreita relación establecida entre as circunstancias vitais e a saúde mental.
No traballo que nos ocupa o autor fai unha análise dos factores etiopatoxénicos e identifíca os procesos desencadeantes da enfermidade mental. Os
datos recóllense a partir dunha mostra composta de 2.824 enfermos psíquicos, coa particularidade de ser persoas que se desprazaron dos seus lugares
de orixe durante certo tempo por motivos, na maioría dos casos, de tipo laboral.
A antedita mostra foi dividida en dous grupos ben diferenciados e definidos polo autor: o grupo de emigrantes e o de inmigrantes.
Aclararemos antes de proseguir dous conceptos claves definidos polo
autor de forma particular:

Síndromes
psicopatolóxicas
condicionadas pola
inmigración e
emigración. Aspectos
etiopatoxénicos axiais,
psicodinámicos e
socioculturais.
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Inmigrantes na cidade de Ourense: galegos procedentes maioritariamente
de pequenas vilas e aldeas da provincia de Ourense e tamén migrantes doutras provincias galegas, con algún caso de pacientes de zonas de fóra da nosa
comunidade e do norte de Portugal. Podemos engadir que o ámbito ó que pertencen orixinariamente é o rural e que as actividades ás que se dedicaban
antes de se desprazar eran basicamente a agricultura e a gandería.
Emigrantes: galegos retornados do estranxeiro (Alemaña, Francia, Venezuela, Holanda, Suíza, Portugal, Cuba, Brasil, Arxentina, Estados Unidos,
Australia, Uruguai, Canadá, Bélxica, etc.).
Podemos contempla-lo tratamento exhaustivo dos datos obtidos a través
da exposición que se fai, nun dos capítulos, de cadros con distribucións en
función das catro variables seguintes: sexo, idade, procedencia e país de destino durante o proceso de emigración.
A influencia dos conflictos propios derivados da condición de emigrante
vese reflectida nos contidos dos síntomas constituíntes das diferentes síndromes psíquicas. O doutor Cabaleiro fai un repaso das síndromes psicopatolóxicas que se manifestan con maior frecuencia, xunto ós seus subtipos
categoriais.
Analízase, pois, o papel desempeñado polos factores ligados á inmigración e emigración sobre os distintos tipos de patoloxías de orde psiquiátrica.
Convén sinalar que se trata dunha influencia dos factores circunstanciais
ligados á condición de desprazados exercida sobre a sintomatoloxía accesoria
ou secundaria, como ben indica o doutor Cabaleiro Goás, e non sobre a estructura fundamental dos caracteres psicopatolóxicos das distintas síndromes.
Os factores que actúan como condicionantes de determinadas síndromes
psicopatolóxicas expostos neste valioso traballo de investigación fan referencia ó que o autor chama: sentimento doloroso da distancia, illamento lingüístico, dificultades de adaptación no novo ámbito laboral (reaccións psíquicas anormais froito do forte contraste co traballo que se realizaba no
lugar de orixe), illamento familiar (nostalxia, arrefriado familiar, delirios
celotípicos, etc.), características propias do ambiente do país receptor (incapacidade de soportar un novo estilo de vida), e aqueles factores vinculados
á conducta migratoria en si mesma e ó tipo de personalidade presente en
cada paciente.
Ese sentimento doloroso da distancia fai referencia a dous estados de
ánimo coñecidos cos nomes de: morriña e saudade. No libro aparece unha
extensa reflexión sobre o significado de ámbolos termos. Un e outro aluden,
como xa sabemos, a sensacións e sentimentos froito de vivencias dolorosas.
Podemos apreciar como se atende ó grao de aproximación cara ó patolóxico
presentado por cada un dos devanditos estados anímicos.
O descoñecemento do idioma é outro factor perturbador dunha boa adaptación ó contexto da emigración, sobre todo atendendo ás características que
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presenta a formación académica dos pacientes emigrantes tratados, creándose estados de ansiedade nocivos para a saúde mental dos mesmos. As
repercusións de tal circunstancia vense reflectidas nas relacións de carácter
laboral, social, etc.
Cabe salientar que a primeira etapa do proceso migratorio destaca polo
seu carácter crítico e detonante de determinadas reaccións de inadaptación,
e nela ponse a proba o grao de resistencia da estructura da personalidade de
cada individuo concreto ante a nova situación.
A principal circunstancia patóxena sobre a saúde mental dos desprazados
é, na maior parte dos casos, a imposibilidade ou ben a dificultade de adaptación ó novo medio.
O problema representado polo fenómeno da emigración para a saúde
mental daquelas persoas que nel toman parte repercute tamén nos familiares
que non se desprazan. Neste sentido os expertos opinan que o devandito
fenómeno achega máis inconvenientes que vantaxes.
En xeral, a frecuencia das síndromes psicopatolóxicas manifestadas
polos inmigrantes é “sensiblemente igual” á das observadas nos pacientes
non desprazados. Sen embargo, cando a comparación vén establecida entre
os pacientes emigrantes a países estranxeiros e os pacientes non desprazados, pódese notar un lixeiro aumento da antedita frecuencia naqueles, debido
ás condicións particulares dos seus desprazamentos e ós cambios que producen un maior impacto psicolóxico.
Pódese afirmar que aquilo que actúa dun xeito patóxeno é a confluencia
de varios factores. A traxectoria de vida marcada polo pasado e o presente,
as expectativas ante a futura situación xeral, o perfil psicolóxico e físico da
comunidade de procedencia e as características que describen a propia personalidade son algúns deses factores dos que estamos a falar.
Vemos, pois, como a través da lectura desta importante investigación do
Dr. Cabaleiro Goás os conceptos de emigración e inmigración adquiren
novas perspectivas de análise que facilitan un maior grao de coñecemento do
fenómeno representado polos movementos migratorios.

Carolina García Borrazás
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