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ando o lexislador precisou que unha das funcións do Consello
da Cultura Galega era “a defensa e a promoción dos valores
culturais do pobo galego”, apuntaba tamén, sen citalos, aos
valores desenvolvidos e fomentados desde as colectividades e
sociedades de emigrantes, nomeadamente os acollidos en diferentes países do continente americano. Valores, iniciativas e realizacións materializadas en terras afastadas e axiña proxectadas así mesmo en Galicia, como mostra
da determinación e do compromiso dos emigrados na mellora das condicións da
vida e no acceso á educación e á cultura na Terra que os vira nacer.
Das deficiencias na instrución pública e das carencias educativas falaban adoito os altos índices de analfabetismo, que lastraban o desenvolvemento de Galicia
e, xa que logo, polo menos nunha primeira fase, o desempeño e as posibilidades
de mellora laboral e social “dos que noutras terras ten que buscar pan”, na expresión rosaliana.
Foi esa a primeira preocupación das sociedades creadas pola emigración galega e así xurdiron os proxectos de construción e dotación de varios centos de escolas nos catro puntos cardinais galegos. As escolas de americanos foron un facho
polas luces que difundían e proxectaban na escolarización e na formación de menores e maiores.
O Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega vén traballando desde os seus inicios, en 1992, na recuperación e posta en valor da memoria e dos importantes legados dos emigrantes galegos. Moi logo prestou atención
ás accións solidarias e exemplarmente altruístas daqueles que financiaron, implementaron, custearon e sostiveron as construcións escolares, retribuíndo a Galicia
coas remesas propiciadoras da escolarización e da instrución. Un caso único o de
Galicia, por certo, na historia das colectividades de emigrantes.
Para a realización destes e doutros proxectos de recuperación, ordenación e
estudo do patrimonio legado polos nosos emigrantes contou, e conta, o Consello
da Cultura Galega coa colaboración e axuda da Secretaría Xeral da Emigración da
Xunta de Galicia. Esta parcería fixo posible, entre outros proxectos, a catalogación
das construcións escolares financiadas polos emigrantes nas catro provincias galegas e, tamén, a exposición que agora presentamos.
Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia vén a subliñar, dunha
parte, a dimensión da efeméride do centenario fundacional das Sociedades Galegas de Instrución radicadas en América e, doutra, as súas realizacións académicas nas localidades de procedencia dos emigrantes. Foi, polo demais, unha feliz
coincidencia a circunstancia da estrea e a primeira visualización desta exposición
polos participantes nas sesións de traballo realizadas polo Consello de Comunidades Galegas en Santiago de Compostela nos últimos días deste mes de xuño
de 20 12.
A mostra percorrerá Galicia para dar testemuño da conciencia, da determinación e do compromiso das sociedades de emigrantes e para difundir, honrar e agradecer tan nobres e exemplares iniciativas: varios centos de escolas construídas nas
décadas finais do século XIX e no primeiro terzo do século XX, que tanto contribuíron á mellora educativa e ao progreso cultural de Galicia e das súas xentes.
Se quen fai o que pode e obra ben merece o recoñecemento polo seu ben
facer, máis fondo ha ser o recoñecemento e o agradecemento, “na posterioridade e na Historia” –como diría Curros–, para aqueles que foron máis alá e fixeron

moito máis do esixible, construíndo, promovendo e sostendo ás súas expensas a
educación, a instrución e o desenvolvemento das xentes e dos pobos; para os precursores das orientacións pedagóxicas, que xurdirían coa II República; para os que
nas Cortes Constituíntes de 1933 reclamara o deputado galego Leandro Pita Romero “un recoñecemento oficial e unha manifestación de gratitude”.
As luces de alén mar axudaron a acender moitas outras luces e propiciaron en
Galicia abrentes de esperanza, agora subliñados nesta exposición, ideada para axudar a difundir, coñecer e agradecer tan instrutivo compromiso solidario ao servizo
da galeguidade onte, hoxe e sempre.
Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega

lux

S

obran probas de que os emigrantes galegos en América deixaban o corazón na súa terra de orixe. Todos temos na retina fotografías de arrepiantes adeuses nos portos ou, na memoria, relatos literarios que falan de feridas abertas para sempre en millóns
de familias. Pegadas históricas dun desgarro que aínda sufrimos,
pero que tamén nos deixou unha fonda e viva chama cultural e arquitectónica en
forma de escolas doadas por aqueles veciños que foron sementar Galicia á outra
beira do Atlántico.
Esas escolas, moitas delas reconvertidas hoxe para outras funcións, son testemuño vivo daquel amor dos fillos para cunha terra que non lles podía garantir un
futuro. Hai quen ten comparado Galicia cunha nai que non foi quen de alimentar
no pasado toda a súa prole; hoxe quero engadir que, se iso é así, ben se pode dicir
que os seus fillos nunca llo reprocharon e que foron capaces de loitar para mellorar as condicións de toda a gran familia galega.
Fixérono a través da mellor arma de futuro, a Educación. Para moitas rapazas
e moitos rapaces nados en aldeíñas e vilas pequenas, o primeiro contacto coa instrución foi a través daquelas escolas doadas por emigrantes. E cómpre aquí lembrar que, se Galicia aínda é unha das zonas máis rurais de toda Europa, daquela,
cando marchaban a América os primeiros continxentes de galegos emigrados, máis
do noventa por cento da poboación residía en vilas menores. Podemos aventurarnos a dicir, entón, que nove de cada dez galegas e galegos non tiñan opción real
de cursar estudos regrados.
Unha situación que se revelaba especialmente grave para as mulleres, que foron
as grandes sufridoras nos procesos migratorios e seguen a ser as grandes esquecidas
da diáspora. Á muller tocoulle o papel de actuar de soporte vital para a familia cando
o home emigraba; e, se tiña a suposta “fortuna” de poder acompañalo, o seu papel
era sempre secundario, pero non menos esforzado. Decote, a muller traballaba arreo
canda o home, peor ou nada pagada, menos recoñecida social e familiarmente, e
cun importante peso moral ás súas costas cando, obrigadas polas circunstancias,
aquelas familias deixaban os cativos na Galicia territorial… A instrución que fixo posible a doazón dos indianos supuxo para ducias de miles de galegas a oportunidade
de redimirse daquel camiño incerto e infeliz ao que as súas nais se vían abocadas.
Non é nova esta nosa inquedanza por poñer en valor o papel histórico e cultural daquelas escolas de americanos. Segundo se reflicte acertadamente no último dos paneis da exposición, xa nas sesións constituíntes da Segunda República
solicitábaselle ao goberno entrante recoñecer o labor e a importancia destes centros de educación. Son moitos os testemuños neste sentido que se poden atopar
en escritos e gravacións de autores de moi distinto signo e condición, no sentido
de reivindicar estas pezas na súa xusta —innegablemente importante— medida.
Hoxe, eu quero facelo. Hai un valor arquitectónico nestas edificacións aínda non
abondo estudado, pero que cómpre lembrar e poñer en valor. Existe, ademais, un
sentido cultural e histórico que ninguén ignora, e que mesmo quedou reflectido nos
debuxos do eterno Castelao, como tamén se pode ver na mostra. Pero, sen restar
imp ortancia ao anterior, o que hoxe quero salientar é a relevancia etnográfica e social
destes testemuños singulares do noso pasado, que seguen presentes no noso día a
día e que espertarán, sen dúbida, o interese de moitos dos galegos do futuro.
J. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral da Emigración
Xunta de Galicia

De allí ha de venirnos la luz.
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os albores desta segunda década do século XXI sucamos o ecuador do treito en que se cumpre o centenario fundacional das
Sociedades Galegas de Instrución radicadas en terras ultramarinas e das Escolas de Americanos custeadas por elas na Galicia
metropolitana. Unha iniciativa senlleira, tanto no que fai á dinámica asociativa dos galegos no exterior, coma no tocante á historia da educación
no territorio compartido en común polas distintas formacións que, dende alén mar,
concorren nos procesos de articulación comunitaria e intervención colectiva no eido
do ensino.
Ambos os dous procesos non son novos, senón que posúen un delongado percorrido, cuxa xénese arranca xa do solpor da primeira metade do século XVIII, na
súa fase protohistórica, e do abrente dos anos oitenta do XIX, na súa etapa histórica plena. Pero foi precisamente hai agora arredor de cen anos cando a variante
de intervención escolar mancomunada madureceu e se expandiu, para encamiñarse cara ás localidades que lles servían de referencia nos lugares de orixe dos seus
promotores ás entidades constituídas en América. Comezaba a súa andaina daquela un dos movementos societarios de maior frondosidade entre cantos se acubillan
no fardel recente do país, coetáneo doutros coma o agrarismo ou a fervenza do
xornalismo local, cos que, en non poucas demarcacións, mantivo estreitos vínculos e fértiles relacións de intercambio e reforzo cooperativo. Boa proba da fortaleza e do pulo que a dinámica de integración colectiva acadou son as 546 entidades
censadas da outra banda do Atlántico, que abranguen no seu radio de cobertura
a meirande parte da xeografía galega, como se pode apreciar na propia cartografía desta exposición; aínda que logo, conforme tamén se amosa no mapa correspondente, a súa obra non chegase a callar na totalidade dos enclaves aos que se
recoñecían adscritas.
Con independencia do desigual arraigamento e grao de materialización do
labor emprendido nas distintas zonas do soar galego, estas agrupacións de alcance microterritorial tiveron a capacidade de alentar na singradura duns cinco lustros
o que merece ser definido sen hipérbole, ficción nin oufanía de ningún tipo, como

N

a experiencia de educación e escolarización popular máis sobranceira que se rexistra na Galicia contemporánea. E iso malia que, polo regular, se desenvolveu de
maneira espontánea, sen dirixismos nin tutelas macroorgánicas e adoito moi pouco
coordinada, dado que case sempre o esquema atomizado se impuxo fronte a outras
fórmulas de funcionamento de carácter global e unitario para a totalidade do país.
Quen sabe se esa constituíu, ademais, a súa principal valencia nun espazo onde
imperaba sen atrancos nin excepcións a hexemonía do minifundio.
Dende os miradoiros privilexiados do éxodo e apelando á experiencia acumulada na súa bagaxe vital, os emigrantes percibiron coa clarividencia indispensable
as eivas do mundo que deixaban atrás e ás que con teimosía responsabilizaban das
penurias que padecían cando tentaban buscar fóra, polo mundo adiante, a sorte
que na contorna próxima da casa se lles negaba. Entre esas carencias decote aparecía a escaseza e a paupérrima calidade das escolas que algúns deles –os máis
afortunados– frecuentaran con dispar asiduidade antes da partida, fornecéndoos
dunha minguada preparación académica que apenas lles ofrecía oportunidades
para a competencia e a mobilidade no mercado laboral das urbes transoceánicas
onde se asentaban. Unha mudanza de mentalidade empezaba a aniñar nestas xentes, a cal non tardaría en precipitarse en comportamentos concretos, sempre baixo
o efecto catalizador exercido polas elites cultas, partícipes da epopea. Caeron na
conta entón de que, para neutralizar o andazo que os viña magoando e evitar que
se repetise indefinidamente, cumpría intervir sen dilación de xeito corporativo –a
única estratexia posible cando de emigrantes comúns se trataba– a prol do fomento e a prosperidade do país, principiando por favorecer aos sectores poboacionais
que representaban o porvir (os “pinos novos”) e recorrendo ao resorte con potencialidades semiprodixiosas de seu (a educación) para –ao entender deles– propiciar
o cambio degoirado. E así o fixeron cando as circunstancia resultaron acaídas para
acometer o proxecto.
Dese esforzo colectivo xurdiron cando menos 250 establecementos escolares,
que se repartiron de maneira heteroxénea polas parroquias e os concellos de Galicia. Nalgunhas zonas densificouse ostensiblemente a concentración de equipamentos docentes, como ocorreu na franxa norte das provincias da Coruña e Lugo,
con extensas incursións cara ao interior desta última, ou nos lugares centrais da
primeira con prolongacións aos municipios limítrofes da de Pontevedra.
Con estas áreas exuberantes contrastan outras ermas en dotacións para ensino procedentes das microcolectividades de América, como a vertente oriental das
provincias de Lugo e Ourense, con amplas ramificacións contra as comarcas do eixe
nodal da primeira e meridional da segunda, e tamén varias illas espalladas polas
outras dúas circunscricións provinciais, como patentiza o mapa que se acompaña.
Pero por riba dos recontos, frecuentemente provisorios, sobresaen os perfís
duns planteis escolares que os patrocinadores devecían por empapar de atributos
modernos, segundo testificaban nas súas declaracións programáticas. E así o consumaron, non poucas agrupacións, cando lograron reunir os recursos necesarios.
A mostra máis contundente desta vontade renovadora atopámola no variado repertorio de edificios que erixiron para albergar os seus templos de saber, dende os
máis modestos e accesibles até os máis monumentais, rutilantes e onerosos. Con
todo, a modernidade proclamada non fica exclusivamente cinguida ao parque inmobiliario. A carón del figuran os idearios pedagóxicos inspiradores do quefacer diario nas aulas; os renovados e, por veces, híbridos e funcionais plans de estudos; os

materiais de ensinanza inusitados nas escolas do seu tempo; o corpo profesoral
cualificado que arreo propugnaban; a concepción aplicada, práctica e utilitaria do
ensino que preconizaban; a metodoloxía didáctica de novo cuño pola que avogaban; as actividades e institucións complementarias que paralelamente ensaiaban;
a implicación acotío dos escolares coa veciñanza; a apertura á vida e ao mundo; o
compromiso coa Terra e o seu porvir, entre outros aspectos que cabería citar con
algo máis devagar. Refachos de aire fresco para unha escola que naquel contexto
permanecía ancorada en moldes vellos e dormente de costas ao futuro. Porén, non
todos cantos cohabitaron cos colexios dos americanos quixeron velos así. Houbo
entón voces e pareceres que se cruzaron entre o eloxio afervoado e a crítica aceda.
O pouso do tempo acabou por poñer a cada quen no sitio do que era merecente.
Os galegos de hoxe en día, nacidos acó e acolá, continuamos a ser beneficiarios dunha forma máis que simbólica desa actuación solidaria e xenerosa empeñada en trenzar horizontes esperanzadores cos fíos sempre sutís e engaiolantes
do nobelo da educación. Un legado inesgotable para as vindeiras xeracións. Unha
lección viva e positiva dun pasado imperecedoiro para un presente que se actualiza en cada amencer. Que prosiga a iluminar como ben patrimonial rendible, facho
de luz e sinal de identidade colectiva dun pobo, os vieiros do mañá co fulgor
ardente que noutrora lle imprimiron os seus mentores, nestas xeiras bretemosas de
incerteza.
Persuadidos por estes pensamentos, dende hai varios anos vimos traballando
no Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega co apoio da Secretaría Xeral da Emigración na elaboración do inventario e na catalogación das escolas dos emigrantes en Galicia. Froito do labor feito até o momento é a exposición
que acompaña o presente catálogo. E tamén o sitio web http://mapas.consellodacultura.org/escolas/, en proceso de construción, onde pode verse un adianto dos
resultados que se van obtendo. Fonda gratitude, como cabo deste limiar, para as
dúas institucións que dan abeiro ao proxecto.
Vicente Peña Saavedra
Comisario da Exposición
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